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УВОД 

Майкъл Страсман 

  

При катеренето на големи стени едно 
нещо е задължително - да имаш опит! 

В бигуол катеренето физическите 
дадености не помагат като в спортното. 
То изисква много повече технически 
умения и изисква добро познаване на 
екипировката и способност за правилна 
преценка. А това идва с опита.  

Как да натрупаш опит, без да се 
катериш по високи стени? Това става 
бавно. Катери се по по-дълги турове, 
упражнявай се да слагаш осигуровки, да 
извличаш тежести и да живееш на 
стената. Търси съвета на по-опитни 
бигуол катерачи. Точно затова е тази 
книга, за да ти помогне да натрупаш опит. 

Тук са включени съвети и са описани 
техники от водещи съвременни бигуол 
катерачи. Ще намериш информация, 
необходима за изкатерването на всички 
по-популярни маршрути на Ел Капитан в 
долината Йосемити. Когато взимаш тази 
книга, се предполага, че вече имаш 
познания за осигуряването, катеренето на 
свръзка, а също и значителен опит като 
водач. Задължително е да умееш да 

поставяш собствени осигуровки и да боравиш добре с въжетата. Ако не владееш някоя от тези 
техники, по-добре си наеми квалифициран водач. Той ще ти помогне да ги усвоиш. 

Не се хвърляй от самото начало на Ел Капитан. Опитай първо Уошингтън Калъм (Washington 
Coloumn), после Халф Доум (Half Dome). Когато се почувстваш сигурен на дългите маршрути, 
скачай на "Големия камък". Това ще е едно от най-паметните ти преживявания.  

Бигуол е всеки катерачен маршрут, който отнема един или повече дни при катерене с умерено 
темпо. Преспиването на стената е неразделна част от това начинание; оттам идва тръпката. Ти 
живееш и се движиш в един вертикален свят, усещаш всяка вибрация на стената, изживяваш всеки 
момент във въздуха. 

Джон Мидендорф е изкачвал Ел Капитан 20 пъти. Той описва основните положения в 
катеренето на високи стени. Джон се стреми да разсее мистерията около големите стени и да 
разкрие тайните им на всички катерачи. Неговата фирма, "А5 адвенчърс", специализира в 
производството на бигуол екипировка и е помогнала на много начинаещи бигуол катерачи да 
достигнат нови висоти. 

Ранди Леавит е прокарал някои от най-трудните маршрути на Ел Кап. Най-високата трудност 
за изкуствено катерене, А5, винаги ще се свързва с неговия дързък стил на катерене. Въпреки това 
Ранди отдава голямо значение на осигуровките, както свидетелства неговата глава за поставянето 
на джаджи. Той ни учи как да се осигуряваме сигурно и да избягваме риска от опасни падания. 
Разказите и съветите му ще ти доставят истинско удоволствие. 

Джим Бридуел е "господин Бигуол". Неговата катерачна кариера започва още в желязната 
епоха на алпинизма, преминава през ерата на чистото катерене и продължава в 21 век. Джим е 
първият катерач, изкачил Ел Кап за един ден, прокарал е много класически турове там, като "Море 
от мечти" (Sea of Dreams)*** и "Пасифик оушън" (Pacific Ocean Wall), и продължава да катери 
"дяволски яки маршрути", като "Биг чил" (Big Chill) на Халф Доум. В тази книга Джим прави 



исторически обзор на бигуол катеренето. Стиловете, етичните правила и хората се променят. 
Джим ни показва как тази промяна влияе върху съвременното бигуол катерене.  

Стив Шнайдер следва стъпките на Бридуел в скоростните изкачвания. В свръзка с Ромен 
Воглър той изкачи два маршрута на Ел Кап за един ден, "Западната стена" (West Face) и 
"Носа" (The Nose). Правил е самотно изкачване на "Носа" за 21 часа и 22 минути, а на "Директния 
маршрут" (Direct Route) на Халф Доум - за 21 часа и 58 минути. Стив описва техниките за 
скоростно катерене, еднодневни изкачвания и соло осигуряване. Стив е един от най-веселите 
катерачи на света и главите, писани от него, са пълни със смешки и съвети за онези, които искат да 
усъвършенстват уменията си в бигуол катеренето. 

Стив Гросман е краен привърженик на чистото катерене. Загрижеността му за опазването на 
катерачните обекти се отразява и в бигуол изкачванията му. Маршрутите му, като "Джоли 
Роджър" и "Сентрал срутинайзър" (Jolly Roger & Central Scrutinizer), говорят за уважението му към 
скалата. Стив предпочита да се откаже, отколкото да постави болт, и използва всички природни 
дадености, без да създава нови форми. Той описва прокарването на нови маршрути и катерачната 
етика, две понятия, които вървят ръка за ръка. Защото удоволствието от тура е за онези, които ще 
минават по него след първопокорителите. Тяхното мнение за направеното е по-важно от самото 
постижение при първото изкачване. Стив ни кара да се замислим за влиянието на катерачите върху 
вертикалния свят. 

Накрая идвам аз, вашият скромен разказвач. Аз ще говоря от гледната точка на новак, който 
израства с всяко следващо катерене. Мога да преброя изкачванията си на големи стени на 
пръстите на ръцете си, но при всяко от тях съм натрупал още малко опит. Започнал съм с дълги 
маршрути като "Източния масив" (East Butress) на Мидъл Катидръл и "Съня на дивите пуйки" (The 
Dream of Wild Turkeys) в Лас Вегас. Там се научих да се катеря бързо и експедитивно. След това 
опитах на Уошингтън Калъм и Халф Доум и се научих да се самоизвличам и да живея на стената. 
После отидох на Кийлър Нидъл (Keeler Needle) в Сиера. Пробвах на различни скали, като 
пясъчници, изкатерих класическия маршрут "Цербер" (Cerberus) в Заян Каниън (Zion Canyon), 
преди да пробвам първата си премиера - "Равноденствие" (Equinox). Натрупаният опит ми вдъхна 
самоувереност за по-скоростно катерене. Еднодневното изкачване на Халф Доум е може би най-
великото преживяване за един катерач. 

Имал съм и провали. Първият ми опит за изкачване на Уошингтън Калъм завърши, когато 45-
килограмовата ми свръзка откри, че не е достатъчно тежък, за да извлича торбите. (Между другото 
този човек сега с лекота катери 5.13.) Един път изпуснах комплекта с клинове, но свръзката ми 
успя да ги улови във въздуха. Разтреперан и нервен, аз отново ги изпуснах! Този път паднаха на 
земята и се наложи да се откажем. А какво ще кажете за катеренето ми на "Мъглива стена" (Misty 
Wall), когато свръзката ми кръстоса осигурителното въже с въжето за полиспаста? Ако беше 
започнал да тегли, а аз да се катеря, двете щяха да се търкат и може би едното да прегори другото 
и аз да остана на милостта на земното притегляне. 

Тази книга ще ти помогне да избягваш такива неприятни положения. С нашия опит ще се 
научиш да се подготвяш добре, да се държиш по подходящ начин и да се катериш по-ефикасно и 
по-организирано. Красотата на бигуол катеренето е в това, че по-големият опит води до по-големи 
предизвикателства. След като изкачиш няколко маршрута на Ел Кап, опитай се да изкатериш 
някой от тях за един ден. Или иди на някое неразработено място и пробвай да направиш премиера. 
Най-вълнуващото начинание в бигуол катеренето е прокарването на премиерни маршрути във 
високата планина, където алпинизмът, скалното катерене и обективните опасности ще те 
принуждават да мислиш. Това обаче ще дойде само след като натрупаш известен опит. Тази книга 
ще ти даде основите, преди да започнеш. 

*** За избягване на неясноти имената на маршрутите и обектите са дадени и с английските им 
имена. - Б. пр.  



 
1. НА СТЕНАТА 

Майк Страсман 

- Фиксирам! 

- Ще дърпам! 

- Дърпай! 

- Дърпам! 

Извличам 100 килограма вода, храна, инвентар и бира 
на Сърповидния перваз на Ел Кап. Здрачава се. 
Лястовичките се гонят под тъмнеещото небе. Цвърчат, 
сякаш се присмиват на изтощението ми. Използвам тялото 
си за противотежест на полиспаста. При всяко дърпане 
торбата се премества с няколко сантиметра. Виси на 
обърнат жумар. Изправям се и повтарям същото движение. 

Това е първият ми тур на Ел Кап. "Носът". Халф Доум 
и Калъм са зад мен. Свръзката ми, Спрейг, е инженер от 
Сиатъл. Почти не се познаваме. Събрахме се, след като 
прочетох обявата му в един алпийски магазин в Сиатъл. 

Понякога това е единственият начин да си намериш 
свръзка. Чувстваш, че ти е дошло времето, но всички около 
теб са или твърде неопитни, или вече са се катерили на 

Големия дувар. След като обсъдихме стратегията си, аз установих, че Спрейг има опит 
приблизително колкото мен, веселяк е и умее да мисли. Допаднахме си. И двамата се чувствахме 
готови. 

Разказвам това, за да ви дам представа какво можете да очаквате при първото си изкачване на 
Ел Капитан. "Носът" е най-подходящият маршрут за тази цел. Цепнатините, простиращи се по 
цялата му дължина, дават възможности за добра осигуровка. Човек може да се съсредоточи само 
върху катеренето, без да се тревожи за опасностите. На "Носа" има много подходящи площадки за 
бивак. Това позволява да се катериш по-бавно. Притежава също така екипиран рапелен път, който 
е удобна възможност за спасяване при нещастен случай или лошо време. Освен това е върхът. 
Най-дългият маршрут, който си правил. Хиляда метра забавления. 

Планирахме да изкачим "Носа" за пет дни, колкото е средното време за преодоляване на 
маршрута. Един познат, който наскоро го беше катерил, поправи схемата и ни даде съвети: Да 
включваме въжетата заедно на цепките Стоувлег (Stoveleg Cracks). На Кралското залюляване 
(King Swing) да се спускаме колкото се може по-ниско. Съветът му ни послужи, но имаше още 
много да учим.  

Докато Спрейг се изкачваше, за да дойде при мен на Сърповидния перваз (Sickle Ledge), аз си 
отворих една бира и зачаках. Бяхме си разпределили едно кашонче с шест кутии по една за 
първите три нощи и никаква за четвъртата, когато би трябвало да сме най-обезводнени. 
Планирането бе много важно, дори по отношение на бирата. 

Извадихме спалните чували от горния край на торбата, измъкнахме една трилитрова туба 
отдолу и свалихме шалтетата от двете страни. Докато бавно дъвчехме пилешкото, купено от 
селото точно преди да тръгнем, над Халф Доум се появиха звезди.  

Преди да си легна, свалих контактните си лещи. Това бе първата ми грешка. Когато едната 
леща беше на пръста ми, подухна ветрец и я събори. До края на изкачването щях да виждам само с 
едното око. 

На следващия ден, когато се събудихме опаковани в чувалите, слънцето вече осветяваше 
върха на стената. Докато организирах първата площадка, первазът се окъпа с ярка светлина. 
Спрейг извлече багажа по "Четворката", най-лесният пасаж по целия маршрут. 

Чувствахме се изпълнени с енергия. След цяло лято активно катерене и двамата бяхме 
уверени в способностите си и с оптимизъм гледахме на онова, което ни предстоеше. Спрейг 
организира първия пандюл, спусна се и се залюля. Хвана цепнатината още при първия опит. 
Докато правеше следващата площадка, на Сърповидния перваз излезе друг катерач. След нас се 



катереше друга свръзка. 
- Тръгвай! 

Започнах да се катеря към мястото на пандюла. На перваза вече имаше четирима катерачи и 
двама от тях започваха да водят "Четворката". Чувствах, че ми дишат във врата. Закачих се в 
началото на пандюла се и извиках на Спрейг да ме фиксира, за да се залюлея. 

- Няма ли да се спуснеш? - попита той. 

Погледнах двамата катерачи, напредващи бързо след мен. 

- Не - извиках. - Ще пробвам така. 
Откачих се от началото на пандюла и се залюлях силно. Изведнъж полетях към един винкел, 

който не бях забелязал. С тази скорост направо щях да се размажа в него. Изпънах крака напред и 
се подготвих за сблъсъка. Ударих се силно, коленете ми поеха натоварването и спрях. 

Спрейг ме гледаше разтревожено: 

- Добре ли си? 

- Да... - измърморих. 

Целият треперех, бях си изкарал въздуха. Коленете ме боляха. Спрейг вероятно вече се 
чудеше дали не е сбъркал, като ме е избрал за свръзка. 

Втора грешка: Винаги се спускай достатъчно, когато следва пандюл, и не се притеснявай, ако 
някой те настигне. По-добре се забави и направи нещата както трябва, отколкото да допуснеш 
грешка, която може да ти струва живота. 

За голяма изненада не бях пострадал. Бях малко уплашен, но това не ми попречи да водя 
пандюла към цепките Стоувлег. Този пасаж е истинско забавление. След залюляването не трябва 
да докопаш хватка, а да заклещиш длан. Най-съвършеното заклещване на света в най-красивата 
цепка, която си виждал. 

Когато Спрейг се спусна и се канеше да се залюлее. Катерачите зад нас бяха на предишния 
пандюл. За нула време на площадката се събрахме шестима души. Имаше смисъл да не си пречим 
и с общи усилия да достигнем следващия бивак.  

За жалост четиримата катерачи зад нас бяха немци и не разбираха и дума английски. Някои 
термини бяха подобни. "Хаул" за теглене, "клетер" за катерене и "биир" за бира. Дайте да 
"клетерваме" и да "хаулваме" по вашите въжета, пък после ще ви дадем "биир". Тази нощ си 
устроихме добър бивак, но за жалост пропуснахме най-красивия свободен пасаж на "Носа", 
цепките Стоувлег.  

Скоро разбрахме каква е тактиката на немците. Волфганг беше шефът. Той вземаше всички 
решения. Ханс водеше. Той оставяше много малко осигуровки. Другите двама, Фриц и Лудвиг, 
само теглеха. В тази странна йерархия последните двама катерачи трябваше да работят за правото 
си да се изкачат по стената. Може би някой друг път щяха да водят или да организират собствени 
експедиции. Стилът им на изкачване беше забележително ефикасен. Двамата водачи фиксираха 
въжетата за дърпачите. Тъй като бяха освободени от допълнително физическо натоварване, 
водачите се катереха доста бързо. 

Следващата сутрин мина без сериозни произшествия. Изкачихме се по стълбата от болтове до 
Ботуша, удивителната цепнатина, отделяща Люспата на ботуша (Boot Flake) от стената, и 
достигнахме Кралското залюляване. Там обаче направих глупост. Вместо да спусна торбата с 
багажа, я залюлях направо. Тя направи 30-метрово свободно падане, реализира динамичен удар и 
чак тогава се залюля. Макар че не й се случи нищо, това е много опасна практика. Когато увисне 
на въжето, торбата прави голямо динамично натоварване на закрепванията. Освен това има 
опасност да се разпори и да посипе скъпоценната храна и вода върху долните свръзки.  

Кралското залюляване е двоен пандюл и ние го преодоляхме добре. На този пасаж обаче 
вторият попада в особена ситуация. Втората част от пандюла се прави на стар скален клин, 
оставен преди повече от трийсет години от Уорън Хардинг при премиерата. За да реализираш това 
залюляване, трябва да увиснеш на клина и да се развържеш от въжето, за да го прибереш от 
предишния пандюл. Налага се да останеш на 500 метра над земята, закачен само на този 
ръжделник. В този случай винаги се осигурявай допълнително, като се привържеш към другия 
край на въжето. Въпреки тази мярка, ако старият клин се извади, ще последваш полета на нашата 
торба. 



Когато наближихме следващия бивак, Лагер IV, установихме, че скалата е омазана с 
изпражнения и засъхнала урина. Бях толкова отвратен, че използвах небесна кука и стълбички, 
вместо да изкача свободно въжето с категория на трудност 5.9 (около VI UIAA). На стената и дума 
не може да става за миене. Дори съвременният начин за ходене по нужда в хартиен плик, който 
после се хвърля от скалата, се отразява пагубно на пейзажа. Земята под Ел Кап и первазите по 
туровете са минирани с такива неприятни изненади. При тази посещаемост на стената, съветвам 
всички да си изнасят изпражненията. Вземете малка пластмасова кофа с гасена вар. Тази идея 
обаче не се приема добре от повечето бигуол катерачи, с които съм разговарял. Всеки иска торбата 
му да олеква в хода на изкачването. Освен това има опасност съдържанието на кофата да се разлее 
вътре. Тъй като обаче все повече катерачи тръгват по големите стени, скоро трябва да се намери 
екологично съобразено решение. 

На Лагер IV установихме, че мястото вече е заето от други катерачи. Една свръзка испанци, 
които бяха направили премиера, свързваща се с "Носа". Лагер IV едва стига за двама души.  

- Но проблема - казаха те и се спуснаха по фиксираните си въжета.  
Прекараха нощта на една широка площадка на 50 метра под Лагер IV, докато ние се гушехме 

на тесния перваз. 
От наблюдателницата си се наслаждавахме на хоризонтален изгрев на луната. Стената се 

озари от лъчите й. Беше толкова ярка, че имахме чувството, че можем да продължим да се 
катерим. Умората ни надви и скоро заспахме, увиснали на повече от 650 метра над земята. 

На следващата сутрин се събудихме от радио смущения и оживен спор на испански. Тези 
катерачи имаха уокитокита за комуникация със земята и бяха оставили фиксирани въжета по 
целия си маршрут. Премиерата им, Средиземноморският тур (Mediterrane), бе прокаран с обсадна 
тактика, също като "Носа". Това намалява усещането за приключение, защото, ако се наложи, 
катерачите могат да слязат за броени часове. Според слуховете испанците са слизали доста често и 
за завършването на маршрута им е отишло цяло лято. В сравнение със самотните изкачвания на Ел 
Кап, това е като екскурзионно летуване. 

Тръгнахме надъхани към Големия таван (Great Roof), един от най-удивителните пасажи на 
тура. На него катерачът трябва да се включва само с карабинер за осигуровките, вместо да се 
придвижва с жумар по хоризонталното въже (това е опасно, защото при натоварване надолу, 
въжето може да излезе от самохвата). Спрейг сметна и това за опасно, защото през всяка 
фиксирана осигуровка бяха омотани стотици стари ленти и прусеци. Някои от тях се късаха лесно. 
Аз му се присмях, защото го осигурявах надеждно. 

Спрейг изводи Палачинката (Pancake Flake), поредния красив пасаж по една скална люспа, а 
аз получих трудното изкуствено въже над него. Въжето започва с 5 метра А4, след което идва 
гадна отваряща се цепка. Пъхнах наполовина една клема и увиснах на нея, за да сложа следващата 
осигуровка. Изведнъж тя излезе и аз паднах, ударих се в Спрейг и увиснах във въздуха. Обърнах 
се с главата надолу и вече се чудех дали свръзката ми ще ме задържи. 

Спрях рязко; земята лежеше на разстояние три пъти колкото височината на "Емпайър стейт 
билдинг". Спрейг ми изкрещя. Аз също закрещях: 

- Държиш ли? Държиш ли? 

- Разбира се, че те държа. Как иначе си още жив? Идвай бързо! 

Хванах се за ключовия пасаж на Палачинката с трудност 5.11 (около VIII UIAA) и бързо се 
качих на дюлфер на перваза. Въжето бе ожулило ръката на Спрейг. 

Спряхме. Трябваше да преодолеем уплахата. 
Да се успокоим. 

Прекалено залисани в катеренето, ние не внимавахме какво правим. Бях допуснал грешка, че 
не се бях осигурил веднага след площадката, а Спрейг не беше забелязал. 

Адреналинът проясни съзнанието ни, направи ни по-внимателни. 

Над нас се издигаха горните винкели. Прекрасно място. Гладки скални стени, събрани под 
прав ъгъл. Сякаш се катериш в сърцето на диамант. Сякаш си се слял със скалата. Всяко движение, 
всяка осигуровка е като висше прозрение. Възхитени и нащрек, продължихме към Лагер VI. 

Нямаше повече грешки. На Лагер VI ни задминаха едни французи. Позволихме им да се 



изкатерят по фиксираното ни въже при условие, че и ни върнат жеста по-нагоре. Когато 
излязохме на Лагер VI, осъзнахме колко надвесени са горните винкели. Откачих се от 
осигуровката и се залюлях шест-седем метра над пропастта. Така увиснал със въздуха, исках да се 
насладя на последните часове на това изкачване. 

Последното въже е изкуствено на болтове, забити в ранните часове на утрото от Уорън 
Хардинг. Някои липсват и се налага да правиш изключително дълги движения със стълбичките. 
Ако излезе някой и нямаш резервни за забиване, няма да можеш да продължиш. Ние не носехме 
болтове. 

Стотици катерачи бяха минали преди нас, а след нас ще минат хиляди. Всеки е изпитал 
усещането за голямо постижение, когато се е изкачил на върха. Този маршрут е истинска перла на 
Йосемити. Несравнимо изкачване. Тръгнахме надолу мълчаливо, замислени над изживяното през 
тези пет дни. 

Здрачаваше се и затова решихме да слезем по пътеката през Йосемити Фолс, вместо да 
рискуваме по рапелния път по Източния ръб. Вървяхме смълчани, изпълнени със 
страхопочитание. Оставаха ни още много маршрути за изкачване, вероятно щяхме да допуснем 
още много грешки. Следващия път преживяването щеше да е още по-страхотно. 

  



2. ТЕХНИКИ НА ВОДЕНЕ 

Джон Мидендорф и Майкъл Страсман 

Катеренето по големи стени е голямо приключение. При него човек постоянно се сблъсква с 
физически и психологически трудности, по сложни пасажи за изкуствено катерене, при 
организирането на площадки и биваци, до самото достигане на върха. Това го прави незабравимо 
изживяване. Уникалното състояние на духа, което се достига по време на неколкодневните бигуол 
изкачвания, е толкова невероятно, че не може да бъде описано с думи. Мога само да кажа, че 
онова, което кара хората да изкачват големите стени, е нещо повече от простия принцип "защото 
ги има"... 

  

ТЕХНИКИ 

Основната бигуол система обикновено включва три въжета: едно за водене (11 или 11,5 мм), 
едно за извличане на багажа (9-11 мм) и едно за спускане (предпочита се 9-милиметрово, което в 
много случаи не е необходимо). 

Да предположим, че Бърт и Ърни са на "големия дувар". 

1. Бърт води на въжето за водене и Ърни го осигурява. 
2. Бърт извежда въжето, организира площадка и се приготвя за извличане. 
3. Ърни освобождава торбата с багажа от площадката си (ако се налага, я спуска на въжето за 

спускане) и Бърт я изтегля с въжето за извличане. 

4. Ърни се изкачва по фиксираното въже за водене (със самохвати) и събира осигуровките. 
5. Ърни достига площадката на Бърт и се приготвя за водене. 
6. Ърни води, Бърт го осигурява. 
Това се повтаря до мръкване или до изкачване на маршрута. 
При катеренето на големи стени скоростта е от голямо значение. Например, по-бързо е 

вторият да се изкачи по въжето, вместо да се катери чисто. По-добре е двамата катерачи да 
извършват едновременно различни дейности. Затова докато вторият се катери, водачът издърпва 
багажа. 

При опитни свръзки катеренето на тройка може да е много по-бързо. Възможни са различни 
системи. След извеждането на въжето вторият в свръзката може да събира осигуровките, а третият 
да се изкачва по свободно висящото си въже. Водачът тегли багажа. Най-ефективно е онзи, който 
се е изкачвал с жумар по свободното въже, да започне да води следващото, докато другият още 
събира осигуровките. За това е нужен малко повече инвентар. Възможно е също така на водача да 
се изпрати допълнително екипировка, след като е била събрана от предишното въже. 

  

ВОДЕНЕ: ОСНОВНИ ТЕХНИКИ 

Големите стени са за умни хора; необходими са трезва преценка и новаторско мислене. Освен 
основната трудност на изкачването, бигуол маршрутите непрекъснато ни изправят пред по-малки 
изпитания, всяко от които се преодолява по малко по-различен начин от останалите. С опита човек 
научава всички хитрости. Това се получава най-често по принципа на пробата и грешката и 
сложните дейности по изкачването на една стена се превръщат във втора природа. Човек развива 
усет за поставяне на осигуровки. Научава се да борави с много въжета, ленти, стълбички, клинове, 
карабинери, опознава взаимовръзката между инвентара, скалата и напредването нагоре. 

Когато се готвиш да водиш, най-добре е предварително да огледаш маршрута и да си 
съставиш общ план. Прецени как трябва да разположиш осигуровките, за да има минимално 
триене на въжето, или дали не трябва да запазиш някоя джаджа с определен размер за даден 
пасаж. Никога не се доверявай напълно на схемата, защото тя дава само общо описание на тура. 
Изключително важно е да катериш ефективно и да можеш да взимаш точни решения във всеки 
момент. 

  



ЕКИПИРОВКА 

Подходящото подреждане на инвентара при подготовката за водене е много важно. Използвай 
система, която позволява бързо намиране на екипировката, и не я сменяй, за да свикнеш с нея. 

С две ленти през раменете инвентарът може да се нареди просто и удобно. Ето една 
възможност за подреждане: комплект клинове (5-6 пластини на карабинер, 4-5 обикновени на 
карабинер, 3-4 малки v-образни на карабинер и 2-3 големи v-образни на карабинер), ленти и 
прусеци от дясната страна; френдове, клеми, коперхеди и небесни куки от лявата; след това 
разпредели свободните карабинери така, че да изравниш теглото от двете страни. Как ще сложиш 
джаджите с различен размер, е въпрос на избор. Само се старай винаги да ги подреждаш по един 
начин. 

Тръгваш да водиш. 

Когато се осигуряваш, внимавай за две неща: да закачваш въжето така, че да улесниш 
свръзката си, когато се изкачва по него, и да избягваш триенето. Внимавай въжето да не 
преминава през остри ръбове и слагай по-дълги примки на траверсите. 

Ако се катериш чисто, слагай осигуровките така, че да обезопасиш най-добре себе си и 
фиксираното въже. Не се чувствай длъжен да спазваш етиката на свободното катерене. На 
големите стени всичко е позволено. Ако стане трудно, сложи си осигуровка и увисни на нея. Това 
е известно както "френско свободно изкачване" и може да се използва при по-трудните чисти 
пасажи. Ако срещнеш по-големи трудности, използвай стълбичките. Винаги се катери по най-
бързия способ. 

Дръж сметка за възможностите си за свободно преминаване. Ако на схемата е записано 5.7 
(около V UIAA) или А1, вероятно ще е по-бързо да го изкачиш свободно; ако пише 5.11 или А2, 
сигурно изкуственото ще е по-бързо. 

  

ИЗКУСТВЕНО КАТЕРЕНЕ 

При изкуственото катерене е важно да се катериш ефективно. Трябва да можеш да определяш 
лесно възможностите за осигуряване, да поставяш добре джаджите и бързо да се придвижваш по 
тях. Най-много време се губи при дългото пробване на осигуровките и колебанието да изнесеш 
тежестта си върху тях, ако не са поставени добре. С натрупването на опит ще се научиш да ги 
слагаш сигурно и така ще намалиш страха. Трябва обаче да си изработиш ефикасна система за 
изкуствено катерене. 

За изкуствено катерене са необходими две стълбички. Понастоящем те се изработват от 
тръбна лента. Закачват се на осигуровките и се използват за изнасяне над тях. Хубаво е 
стълбичките ти да имат допълнителни примки за хващане и повече стъпала за закрепване на двата 
крака, докато преместваш едната стълбичка нагоре. За пробване на здравината на осигуровките 
една от двете стълбички трябва да е по-дълга, с 5 вместо с 4 стъпала. 

Възможно е и използването на два комплекта по две стълбички. Така можеш да стъпиш с 
двата крака на единия комплект, докато преместваш другия. 

Осигурителната лента "дейзичейн" е шита примка с множество халки, която се използва за 
прикачване на катерача директно за стълбичката. За всяка от халките може да се закачи карабинер 
и така дължината й да се наглася. Възможно е да се използва и петмилиметров прусек с възли на 
всеки трийсет сантиметра. Трябва да достига от седалката до крайната точка, на която можеш да 
се протегнеш. Осигурителната лента трябва винаги да е свързана и с двете стълбички, в случай че 
някоя точка на закрепване поддаде. 

  



  

  

Фифито е отворена кука, която позволява по-бързо закачване и откачване от осигуровката. 
Благодарение на него катерачът може да пренесе част от тежестта си от краката на седалката. 
Хубаво е да имаш фифи с къс прусек (дължината му трябва да се нагласи добре), свързано пряко 
със седалката. 

Ето как протича изкуственото катерене: 
1. Постави следващата осигуровка. 

2. Закачи се с осигурителната лента. 
3. Закачи едната стълбичка. 
4. Изпробвай здравината на осигуровката. 
5. Стъпи на долното стъпало на стълбичката. 
6. Закачи се с фифито и увисни на него. 

7. След кратка почивка прецени къде ще сложиш следващата осигуровка и се качи на по-горно 
стъпало на стълбичката. 

8. Включи се или махни предишната осигуровка и постави следващата. 

Ако можеш, използвай най-горното стъпало на стълбичката. При това е нужен добър баланс. 
Ако си стъпил с единия крак на последното стъпало, можеш да поставиш другия зад него за 
равновесие. Може да се наложи да използваш хватки на скалата за баланс. Това е известно като 
"чисти движения със стълбичките". Осигурителната лента, включена късо, може да се използва 
при тавани за баланс, когато стъпваш в най-горното стъпало. В този случай може да се наложи за 
използваш трета стълбичка, защото при използване на горното стъпало стълбичките трудно се 
прибират. В краен случай можеш да стъпиш и в примката за хващане. 

Когато се осигуряваш с лента, не е нужно да включваш въжето в осигуровката, докато не си 
готов да се преместиш над нея. Това опростява нещата и намалява опасността от дълго падане. 
Освен това така не се налага да се включваш във всяка осигуровка, която си използвал за 
изкуствено преминаване. Като прибираш долните осигуровки, се намалява триенето и пестиш 
ценни джаджи, които можеш да използваш и по-нагоре по въжето. При траверси или диагонални 
пасажи прибирането на долните осигуровки може да доведе до пандюл за втория. Винаги се 
старай да оставяш сигурно сложени джаджи за осигуровка. 

Когато се катериш изкуствено по пасажи, където са необходими много джаджи е еднакъв 
размер, може да се наложи да изваждаш предишната осигуровка и веднага да я поставяш над себе 
си. Това става най-лесно с френдовете. Не забравяй да оставяш стабилни джаджи за осигуровка. 

Непременно ще забележиш, че при изкуственото катерене се изразходват много карабинери. 
Съветът ми е никога да не махаш карабинерите от стълбичките си. Винаги използвай свободните. 
След като си прибрал долната осигуровка, откачи карабинерите и ги върни на мястото им на 
инвентарната лента. Разумното използване на свободни ленти може много да намали 
изразходването на карабинери. 

  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕНТИТЕ 

Лентите намаляват триенето на въжето, предотвратяват търкането му в остри ръбове, помагат 

  

Фигура 2.1 Стълбички Фигура 2.2 Фифи 



за пестенето на карабинери и за изравняване на натоварването на площадките. Много е 
удобно лентите да се носят на карабинери на инвентарниците, а не преметнати през рамо, защото 
така се достигат лесно. Така и пренареждането на инвентара става по-лесно, защото всеки 
карабинер върви с отделна лента. При повечето турове 20-30 средно дълги 1,5-сантиметрови и 10-
15 дълги 2,5-сантиметрови ленти обикновено са достатъчно. 

Когато водиш, внимавай за остри ръбове, както за собствена, така и за безопасността на 
свръзката ти, който ще се изкачва със самохвати по фиксираното въже. Този проблем обикновено 
се решава с по-дълги ленти, но понякога се налага върху ръба да се постави някаква дреха, за да се 
избегне опасността от прерязване на въжето. За този цел можеш да приготвиш петдесет 
сантиметрово парче от неопренова постелка. 

На площадките е добре натоварването върху точките на закрепване да се изравнява с помощта 
на дълги ленти. Така се постига по-голяма сигурност, дори една от осигуровките да се извади. 

  

ДЖАДЖИ 

Повечето пасажи с категория А1 и А2 могат да се катерят без чук и клинове - само с клеми и 
френдове. Когато се поставят осигуровки със съмнителна здравина, катерачът трябва да се увери, 
че ще издържат тежестта му, и да се е осигурил надеждно в случай на падане. 

Поставянето на джаджи е истинско изкуство. Някои осигуровки, които не биха издържали 
падане, могат да поемат тежестта на катерача. Клемите могат да се поставят наобратно или 
заклещени между други клеми. Едно почукване с чука може да ги закрепи по-сигурно. Ако някой 
ексцентрик влезе само наполовина, издърпай възела на прусека откъм стърчащия му край и вържи 
ухо откъм заклещения, за да бъде натоварването на него. Всички джаджи трябва да се пробват. 

  

ПРОБВАНЕ 

Има два начин за придвижване по съмнително поставените джаджи. При единия тежестта на 
тялото бавно се пренася върху осигуровката с надеждата тя да издържи. Препоръчвам втория 
начин, когато джаджата се пробва с по-голямо натоварване. Катерачът пренася тежестта си върху 
осигуровката, отначало бавно, след това рязко, като надвишава натоварването при просто 
увисване. Пробвай по този начин, като висиш на стълбичките и осигурителната лента, не на 
въжето. Най-важно е, ако горната осигуровка се извади, да не направиш динамичен удар върху 
онази, на която стоиш. Затова е нужно да се внимава. Ако се действа правилно, повечето 
осигуровки могат да се тестват така, че да издържат и малки падания. Понякога някои съмнително 
поставени джаджи не могат или не бива да се пробват, или могат да се тестват само леко. 
Например при странични натоварвания, под тавани и на ронлива скала; водачът преценява кое е 
най-правилно. Тестването на джаджи, когато всички предишни осигуровки са съмнително 
поставени, може би е най-ужасното преживяване при катерене на големи стени. 

Ранди Леавит описва тънкостите при изпробването на съмнително поставени осигуровки в 
друга глава. 

В повечето случаи човек лесно установява дали една джаджа е сложена лошо. Повечето малки 
клеми, особено медните, издържат само 400-500 килограма. Понякога е невъзможно да се постави 
друга джаджа и се налага да се забие клин. Често с клин осигуровката е по добра. Все пак избягвай 
да забиваш клинове, освен ако друга джаджа не влиза. 

  

КЛИНОВЕ 

Клиновете са метални съоръжения, които се зачукват в цепнатини или дупки. Имат ухо, в 
което се закачва карабинер. Използват се най-често в тънки цепки, "белези" от други клинове или 
за постоянни осигуровки на пясъчник. Варират по размер от съвсем тънки до няколко сантиметра 
на дебелина. Ето кратък списък на видовете клинове, от най-малките до най-големите: 

Къси пластини, "рурп": Това са тънки пластини за глухи цепки. Вместо ухо имат телени 
халки. 

Пластини тип "птича човка": Разработени са от Джим Бридуел. Това са рурпове със закривено 
като кука вместо право тяло. Влизат на места, където правата пластина не може, и се закачват по-
здраво. 



Пластини: Те са по-дълги и по-широки от рурповете. Добре забита пластина може да издържи 
малко падане. 

Стандартни клинове с плоско тяло (модел "лост ароу"): Това са клинове за по-широки цепки, 
обикновено са по-тесни на върха и по-широки при ухото. 

V-образни клинове: Използват се за цепки с широчина от 1 до 8 сантиметра. На повечето 
места, където може да се забие v-образен клин, може да влезе френд или клема. Въпреки това те се 
използват често при разширени от предишни забивания цепки. Моят съвет е първо да пробваш с 
друга джаджа и чак след това да забиваш клин, въпреки че с него може да се чувстваш по-сигурен. 
Катерачната екипировка се е развила дотолкова, че почти във всички случаи вместо такъв клин 
могат да се използват по-чисти средства за осигуряване, които не нараняват скалата. 

V-образните клинове се използват и за осигуровки в пясъчник. Пробива се дупка и клинът се 
зачуква в нея. НИКОГА НЕ ИЗВАЖДАЙ тези фиксирани осигуровки, защото така дупката се 
разширява и вече трябва да се постави по-широк клин. 

"Бонг": Това са големи клинове за цепнатини от 8 до 15 сантиметра (за същата цел в миналото 
са използвани дървени клинове). Бонговете имат множество дупки в тялото за намаляване на 
теглото. Когато ръждясат, тези клинове се чупят при дупките и представляват грозна гледка. 

  

  

Z-образни клинове: Много е полезно да носиш един-два такива клина. Макар че повечето 
катерачи ги използват самостоятелно, z-образните клинове често могат да се комбинират с v-
образни за плитки или малко по-широки цепки. 

Когато забиваш клин, избери подходящия размер за съответната цепка. С натрупването на 
опит ще ти се удава все по-лесно. Зачукай го с максимална сила; само на пясъчник и трошлива 
скала внимавай повече. При всеки удар клинът издава звън, който постепенно става все по-висок 
(звукът "изтънява"). Ако това продължи до последния удар, клинът вероятно е добре забит. Никога 
не зачуквай клина прекалено; това го прави труден за изваждане и наранява скалата. Ако клинът 
престане да звъни и издаде глух звук, преди да си го забил до ухото, значи е достигнал дъното на 
цепката и няма да влезе повече. Ако клинът не е влязъл до ухото, той пак може да е сигурно забит, 
ако достатъчно голяма част от тялото му е зачукана в скалата. В такъв случай или се опитай да го 
замениш с друг, или го привържи с прусек в основата. Имай предвид, че осигуровката може да не 
е добра. 

 

Фигура 2.3 

A. Z-образен клин. 

B. Стандартен прав клин 

C. Винкелен клин с плитки стени. 

D. Рурпове 
E. V-образни клинове 
F. Бонг 

  



  

  

ПРИВЪРЗВАНЕ 

За привързване се използват едносантиметрови тръбни ленти. То се прави за намаляване 
натоварването върху непълно забити клинове. Лентата се завързва за тялото на клина там, където 
то влиза в скалата. Може да се използва водачески възел, но котвеният е по-лесен за правене и 
развързване. За ухото на клина се закачва друга примка, която ще го задържи, ако се извади. Да се 
внимава натоварването да пада върху привързаната за тялото на клина примка, а не върху 
прекараната през ухото. 

Понякога се налага клиновете да се заклещват един до друг. Това е възможно между дългите 
пластини и стандартните клинове, между z- и v-образен клин и между няколко v-образни, когато 
се използват в по-широки цепки. За да не се изгубят, през ушите на всички заклещени клинове се 
прекарва примка. 

  

ДРУГИ ОСИГУРОВКИ 

Когато развие усет за поставяне на осигуровки, катерачът може да избира между различни 
възможности. Френдовете обикновено са сигурни. Могат да се заклещят още по-здраво, ако около 
оста между челюстите им се увие клема и се използва като лост (само за увисване). Медните 
клеми обикновено влизат добре в тънки цепки. Бонговете могат да се използват странично за 
широки цепки. На определен пасаж от скалата възможностите обикновено са неограничени; 
катерачът трябва сам да избере най-подходящите и най-сигурни осигуровки. 

Накрая, забиването на клиновете прекалено дълбоко, повече от положението, в което 
очевидно са достатъчно надеждни, ги прави трудни за изваждане и обикновено не е необходимо. 
Точно този последен удар с чука превръща клина от добра във фиксирана осигуровка. Избягвай 
такова забиване на клинове под малки тавани, където поради геометрията на пасажа изваждането 
им е невъзможно. 

  

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЛОЩАДКИ 

При достигане на площадка е важно да се работи организирано, защото там се извършва 
сложна последователност от дейности. Когато поставяш точките на закрепване, винаги имай 
предвид откъде ще дойде свръзката ти, откъде ще се изтегля багажът и къде ще застанеш, когато 
партньорът ти води следващото въже. Когато точките на закрепване са раздалечени, 
организирането на площадката е лесно. Нещата се усложняват, когато осигуровките са близо една 

 

Фигура 2.4 

Привързване на клинове 
A. Привързан клин. 

B. V-образен и z-образен клин, забити един в друг. 
C. Няколко прави клина, забити един до друг. 
  



до друга. 

За разлика от площадките при свободното катерене, при които върху осигуровките може 
никога да не се упражни натоварване, точките на закрепване при бигуол маршрутите винаги 
поемат големи тежести. Водачът трябва да се увери, че осигуровките са много надеждни. 

Ако слагаш собствени осигуровки, разположи ги раздалечено. Сложи точките за закрепване 
на полиспаста от обратната страна на площадката за фиксираното въже. Има два начина за 
закачване към осигуровките. При по-сигурния метод натоварването върху всички закрепвания се 
уеднаквява в една точка и фиксираното въже се закачва там с възел осмица и два или повече 
карабинера. Недостатъкът на този начин е, че при него се използва твърде много инвентар и често 
е по-бавен. Предимството му е в по-голямата сигурност и разпределянето на натоварването между 
всички точки, в случай че някои не са много добри. 

По-бързият начин се използват при много сигурни закрепвания; отделните осигуровки се 
обединяват с основното въже и възли стреме. Закачи за всяка осигуровка по два включени един в 
друг карабинера. Направи стреме на най-долния карабинер, опъни въжето и го закачи за 
следващото по височина закрепване и така нататък, докато всички осигуровки бъдат обединени с 
еднакво натоварени стремена. Организирай полиспаста на по-горните карабинери на най-високо 
разположените закрепвания. Винаги закачвай допълнителната екипировка, седалката си или 
порталеджетата за горните карабинери. Така няма да натоварваш допълнително карабинерите, на 
които е фиксирано въжето. 

Очевидно двата начина са различни и могат да бъдат изпълнени вертикално, хоризонтално 
или разпръснато. Системата със стремената е най-безопасна при вертикално разположение и най-
слаба в хоризонтално. Във втория случай цялото натоварване на фиксираното въже пада върху 
една-единствена осигуровка. Ако се съмняваш в площадката, винаги уеднаквявай натоварването. 

Осигури се на площадката с достатъчно голям корем, за да имаш свобода за теглене. След 
това се включи на по-близка примка на осигурителната лента. (Включването по-близо до 
осигуровката позволява да откачиш въжето, ако на водача са му нужни още няколко метра, за да 
достигне следващата площадка.) Когато се самоосигуриш на площадката, извикай на свръзката си 
отдолу: "Пускай!", а когато фиксираш въжето и той може да започне да се изкачва - "Фиксиран 
си!" или "Тръгвай!"

  



3. ИЗВЛИЧАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНВЕНТАРА 

Джон Мидендорф, Стив Гросман и Майкъл Страсман 

  

ИЗВЛИЧАНЕ (ПОЛИСПАСТИ) 

Извличането на багажа е една от най-уморителните дейности на стената. Веднъж Уорън 
Хардинг определи бигуол катеренето като "упражнение по вертикално извличане на товари". След 
първото си неколкодневно изкачване ще разбереш защо. Често може да ти се стори, че най-много 
време и енергия отделяш за това изтощително занимание. Всъщност то отнема малка част от 
времето ти по маршрута, но ако се извършва неефективно, може да е твърде неприятно. Разумно е 
да си усвоил добра система за извличане, преди да тръгнеш по стената. 

В зависимост от тежестта на торбата съществуват няколко техники. Ако е по-лека от тялото 
ти, се използва следното: Въжето за извличане се прекарва през надеждно фиксирана ролка. 
Коремът на свободното въже се обира, а натовареният край се фиксира с обратно включен 
самохват. Трябва да се използва карабинер с муфа, за да се предотврати случайното отключване на 
системата. Вторият самохват се използва за издърпване на въжето през ролката. За това 
съществуват няколко начина. Към самохвата може да се прикачи стълбичка; катерачът стъпва в 
нея и натиска, при което самохватът изтегля торбата. Вторият самохват може да е прикачен и 
пряко за седалката, което позволява цялото тяло да се използва за противотежест. Това се нарича 
"извличане с тяло". Извличането с тяло се използва често при площадки на перваз или под лек 
наклон, когато въжето преминава през ръб и триенето налага да дърпаш директно въжето с 
ръкавица или допълнителен самохват. 

  

  

  

Фигура 3.1. Извличане с 
крак 

Фигура 3.2. Извличане с 
тяло 

Фигура 3.3. Извличане с 
противотежест 



Ако торбата надвишава телесното тегло на катерача, обикновено се прибягва до извличане с 
противотежест. На противоположния край на въжето за багажа се закачват два самохвата - така, 
сякаш извличащият ще се катери по фиксирано въже. Катерачът се осигурява хлабаво с трето въже 
за площадката и използва цялото си тяло за противотежест на торбата с багажа. Както при 
извличането с тяло, тук също се налага директно дърпане на въжето с ръкавици или допълнителен 
самохват. Заради по-голямата тежест в този случай ролката трябва да е дублирана с друга ролка 
или карабинер с муфа. Ако товарът е особено голям, вторият също може да помогне от долната 
площадка. При леки катерачи и тежки товари може да се наложи използването на две системи за 
извличане едновременно. 

Когато се организира полиспаст, най-добре ролката да се фиксира встрани от площадката; 
така торбата няма да пречи. Когато подготви системата, водачът извиква: "Дърпам!" и вторият 
освобождава торбата от осигуровките на долната площадка. Ако въжето е било вертикално, той 
просто я откачва от карабинерите и известява водача, че е готов. 

Ако въжето преминава диагонално или има голям надвес, торбата трябва да се спусне или 
залюлее. Ако има опасност да се удари в скалата при залюляването, трябва да се спусне, за да се 
избегне спукването на бутилките и самата торба. 

Съществуват много начини за откачване и спускане на багажа. Най-просто е да се закачи за 
трето въже, което се прокарва през карабинер над торбата. С помощта на щихт пластина и тялото 
на катерача като противотежест торбата се освобождава от точките на закрепване и се спуска.  

Ако обаче въжето преминава под голям страничен ъгъл и багажът е твърде тежък, задачата се 
усложнява. В този случай вторият трябва да организира полиспаст със самохвати и да повдигне 
торбата, докато облекчи точките на закрепването и я откачи. Не забравяй винаги да 
предупреждаваш водача, че торбата ще увисне на въжето, за да е подготвен. 

Не е лошо след спускане на торбата, помощното въже да се осигури за площадката. Вятърът 
лесно може да отвее края му настрани и да го заклещи по скалата. При силен вятър въжето за 
извличане също трябва да е събрано; така ще си спестите много пухтене и ругатни. Когато има 
опасност от заплитане, винаги събирай свободните въжета, за да си спестиш излишни главоболия. 

Торбата винаги може да се закачи на скални издатъци или тавани и да стане причина за 
големи неудобства. Обикновено водачът вижда къде минава въжето и може да предотврати 
подобни проблеми. Ако торбата все пак се закачи, спусни я леко и опитай с няколко 
последователни дръпвания на въжето встрани, за да премине покрай препятствието. Ако и това не 
помогне, може да се наложи да изчакаш, докато вторият стигне до нея, или да го накараш да я 
дръпне с въжето за спускане. Грубата сила понякога помага, но може да доведе да претриване на 
въжето, скъсване на торби и излишни затруднения. Старай се да бъдеш търпелив. 

След издърпването й на горната площадка торбата трябва да се осигури с дублирани 
карабинери. Някои торби имат фабрично зашита осигурителна лента с няколко примки. Това 
улеснява и достъпа до съдържанието, защото не се налага торбата да виси на лентите при отвора 
си. Багажът трябва да се фиксира възможно най-високо, за да се осигури повече свободно въже за 
водача при изкачването до следващата площадка. Въжето за извличане лесно може да се събере 
между лентите при отвора на торбата. 

  
 



  

ИЗКАЧВАНЕ ПО ЕДИНИЧНО ВЪЖЕ 

В миналото за изкачване по фиксирани въжета се използвали самозатягащи възли. Те се 
правят от тънък прусек, който се увива около основното въже. При натоварване възелът се стяга. 
За преместването му нагоре се налага всеки път да се разхлабва и пак да се стяга. Катерачът е 
прикачен за самозатягащия възел чрез стълбичките или  директно за седалката. Стълбичките 
осигуряват последователно пренасяне на тежестта от един самозатягащ възел на друг, а 
директното закрепване служи за осигуряване на катерача към въжето. От време на време катерачът 
може да увисне на седалката си за почивка. За допълнителна осигуровка се практикува 
последователно привързване с осмица за средата на основното въже в хода на изкачването. 

Самохватите са механичният еквивалент на самозатягащите възли. Когато е натоварен надолу, 
самохватът се фиксира за въжето с помощта на палец (лостче), непозволяващ придвижването му 
надолу. При облекчаване самохватът може да се придвижва нагоре. Когато е натоварен, 
преместването нагоре е невъзможно. 

Трябва да се помни, че тези устройства са създадени единствено за изкачване по единично 
въже; не са в състояние да задържат динамичен удар и товари, много по-тежко от човешко тяло. 
При използване на самохвати винаги дублирай осигуровката. Никога не им се доверявай като 
единствена точка за обезопасяване. Самохватът може да се счупи или да изпусне. Винаги се 
осигурявай за основното въже, като направиш възел осмица със средата му и се закачиш за 
седалката с карабинер с муфа. Много хора са загубили живота си поради липса на такова 
допълнително осигуряване при изпускане на самохватите. Като всяка друга екипировка 
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осигуровките от въжето 



самохватите могат да се счупят при големи натоварвания или да имат фабрични дефекти. 
Трябва редовно да се проверяват за износване и пукнатини, особено по палеца. 

Има много видове самохвати. Кой ще предпочетеш, е въпрос на личен избор. В Йосемити най-
популярни са жумарите, благодарение на възможността да се използват при извличане. Както 
"Ксерокс" и "Кока кола", "Жумар" е станало нарицателно за всички съоръжения, използвани за 
изкачване по единично въже. 

Има и други видове самохвати. Моделът "Клог" има по-широка ръкохватка, позволяваща 
използването на ръкавици при тежки метеорологични условия. "Гибс" самохватите са леки и 
функционални, но нямат ръкохватка. Те са добри като помощни съоръжения при спасителни 
операции. Самохватите на "Конг" използват система от лостчета и са по-добри за мокри и кални 
въжета. "Пецъл" произвежда и гръдни самохвати. 

Изкачването по единично фиксирано въже може да се осъществи по няколко начина. Най-
разпространеният използва две осигурителни ленти, закачени пряко за седалката и самохвата. 
Лентата за горния самохват трябва да е нагласена за пълно протягане на ръката. На всеки жумар се 
закачва и по една стълбичка. Някои катерачи използват педали с фиксирана дължина вместо 
стълбички. 

Преди да започнеш изкачването, задължително се уверявай, че си вързан за въжето. Вдигни 
самохватите нагоре, докато обереш цялата елонгация. Стъпи в долната стълбичка и вдигни горния 
жумар. Пренеси тежестта си на горната стълбичка и вдигни долния самохват. Продължавай все 
така. След като изкачиш 6-7 метра, направи възел осмица, за да се осигуриш по-нагоре по въжето. 
Никога не махай предишния възел, преди да се осигуриш със следващия. След като се вържеш, ще 
забележиш, че долният жумар се движи по-трудно. Дърпай въжето с ръка, докато тежестта на края 
под теб стане достатъчно, за да върви само. След известна практика ще свикнеш. Ще влезеш в 
ритъм и изкачването ти ще става плавно. Ако обаче въжето минава в надвес, по наклонен пасаж 
или диагонално, ще се сблъскаш с някои проблеми. 

   

Изкачването по въже при наклонена (полегнала) скала 
е трудно, защото се получава една постоянна борба с 
елонгацията. Когато се подпреш на скалата, въжето се 
облекчава от тежестта ти; когато увиснеш на жумара, то се 
удължава. В такъв случай просто извади крака от 
стълбичките и стъпи на скалата. Можеш да я използваш за 
стъпване, а да се набираш със самохватите. 

При изкачване в надвес има тенденция към залитане 
назад. В такъв случай включи долния жумар с по-къса 
примка за седалката, за да можеш да почиваш. Премести 
горния жумар в максимално горно положение, пренеси 
тежестта си на него и бързо вдигни долния. Увисвай на 
седалката, когато трябва да почиваш. Движи краката си, 
сякаш ходиш, така няма да натоварваш излишно ръцете. 

Страничното придвижване и траверсирането са опасни. 
Въжето лесно може да излезе от самохвата. Когато 
траверсираш на жумари, ВИНАГИ СЕ ВРЪЗВАЙ ЗА 
ОСНОВНОТО ВЪЖЕ! Не едно нещастие на Ел Кап се е 
получило в следствие на този пропуск. Дръжката на 
самохвата може да е директно закачена за въжето с 
карабинер, за да не се криви. При траверсиране с жумари 
често е по-лесно да се придвижваш по осигуровките с 
допълнителен комплект стълбички, отколкото да използваш 

самохватите. Използвай жумарите и се връзвай пряко на въжето за допълнителна осигуровка. 
Закачвай се за основното въже през малки разстояния в случай на изваждане на осигуровките и 
падане. При траверсите за втория е по-лесно, ако първият е оставил повече осигуровки. 

При изкачване с жумари никога не извършвай ненужни резки движения, защото въжето по-
лесно се претрива. Това трябва да се има предвид, когато водачът фиксира въжето за изкачване. 
На всяка цена трябва да се избягва триенето по остри ръбове. 



Понякога се налага самохватът да се свали от въжето, за да се мине над осигуровка при 
диагонално преминаване, при пандюл или фиксирани точки на закрепване. Винаги се осигурявай 
за въжето или със самозатягащ възел, преди да свалиш жумара. НИКОГА НЕ СЕ ОТВЪРЗВАЙ ОТ 
ОСНОВНОТО ВЪЖЕ! Когато сваляш горния самохват, внимавай цялата ти тежест да е върху 
долния и да не се клатиш. Постави горния самохват над осигуровката и бавно пренеси тежестта си 
на него. Когато облекчиш долния самохват, въжето се отпуска и позволява да свалиш 
осигуровката или да махнеш жумара и да я подминеш. При пренасяне тежестта върху горния 
самохват, въжето може да дръпне долния и да го притисне към осигуровката. Дръпни въжето с 
ръка, за да го освободиш, и го премести над осигуровката. Още по-добре, докато пренасяш 
тежестта си на горния самохват, задръж палеца на долния отворен, за да може въжето да се 
изтегли през него. Никога не предприемай тези действия прибързано. Погрижи се самохватите да 
са добре закрепени за въжето. 

За пример виж фиг. 3.7. Преди да натовари десния жумар, катерачът трябва да се привърже по 
високо за основното въже. После натоварва десния жумар и облекчава левия. При това отпуска 
палеца, за да може въжето да премине свободно през левия самохват, докато цялата тежест на 
катерача се пренесе на десния. Накрая изважда осигуровката и придвижва левия жумар нагоре. 

В някои случаи привързването за основното въже може да се окаже невъзможно. Тогава за 
допълнителна осигуровка се използва самозатягащ възел или друго въже. Никога не се изкачвай 
по фиксирано въже без допълнителна система за обезопасяване освен самохватите. 

  

СЪБИРАНЕ НА ИНВЕНТАРА 

Тази дейност е необходимо да се извършва бързо и ефикасно. Винаги подреждай свалените 
джаджи. Така прехвърлянето на инвентара за водене на следващото въже става по-лесно. Разделяй 
лентите и карабинерите. Събирай клемите и клиновете със сходни размери на един карабинер. Ако 
подреждаш джаджите при свалянето им, на площадката прехвърлянето на инвентара ще стане по-
бързо и лесно. 

  

КЛИНОВЕТЕ 

За събирането на клиновете обикновено се жертва някой голям и здрав карабинер. Закачи го 
за клина, който трябва да вадиш, и го привържи с прусек за седалката си. Така ще предотвратиш 
изпускането на клина и ще имаш допълнителен лост. Удряй клина от едната и от другата страна по 
дължината на цепката, докато започне да излиза. В определен момент ще си в състояние да го 
извадиш с острия край на чука, с дърпане на карабинера или с ръка. 

В рядко използвани цепки е по-добре клиновете да се удрят повече от долу нагоре. Така се 
създават v-образни белези, удобни за поставяне на клеми. Тази техника е известна като "градивно 
нараняване" и е особено важна при меки скали. 

  

ПАНДЮЛИ 

Най-простият, бърз и безопасен начин за прибиране на инвентара от къси пандюли е чрез 
спускане по фиксираното въже. Първо, направи ухо с края на въжето, за което си вързан, и го 
прекарай през закрепването на пандюла. Закачи се за ухото с карабинер и увисни на него, за да 
облекчиш жумарите. Откачи карабинера на пандюла и се спусни. Когато достигнеш позиция, от 
която можеш отново да започнеш вертикално изкачване, закачи жумарите за основното въже и се 
откачи от ухото. Изтегли въжето от закрепването на пандюла. Не забравяй да се осигуриш за 
фиксираното въже, преди да издърпаш ухото. 

Ако няма достатъчно въже, за да се спуснеш, можеш да използваш допълнително въже. Само 
на всяка цена се старай да си осигурен. 

  

СМЯНА НА РОЛИТЕ 

Преминаването от катерене като втори към водене на следващото въже може да се окаже един 
от най-непохватните моменти в изкачването, особено когато площадката е тясна. При добре 
организираните площадки, където точките на закрепване са раздалечени, смяната на ролите става 
лесно. Всичко трябва да е предвидено. 



Инвентарът трябва да е готов за използване със съвсем малко пренареждане. Ако и двамата 
катерачи имат индивидуални комплекти примки, прехвърлянето на инвентар се свежда до 
минимум. Въжетата за извличане и осигуряване трябва да са събрани далеч едно от друго и да 
вървят свободно. "Системата на кадаифа", когато всичко се оставя да виси и да се преплита, както 
си иска, не е за препоръчване. Внимателното подреждане и разделяне на въжетата пести време и 
енергия. Различното оцветяване спомага за бързото им разпознаване. Събирането на въжето през 
дълга примка или в калъф предотвратява отвяването и оплитането му. Старайте се водачът да 
разполага с целия инвентар, необходим за организиране на следващата площадка. За тази цел 
смятам, че е най-разумно всеки катерач да носи собствена ролка, вместо да има само една и да се 
предава непрекъснато. Така ще имате резерва при неволно изпускане на едната. 

Когато се сдобие с всичко необходимо, в това число жумари за извличане на багажа и ролка, 
водачът е готов да тръгва. Винаги слагай първата си осигуровка непосредствено след площадката. 
При падане, ударът ще е върху нея, не върху точките на закрепване на площадката. Грижи се 
въжето за извличане да върви свободно и следи какво е нужно на водача. 

Понякога в процеса на воденето първият се нуждае от допълнително инвентар, който да му 
бъде изпратен по въжето. Може да го изтегли по свободното въже за извличане. Това не е 
проблем, ако е разпънато по-малко от половината въже. Ако обаче е изразходено повече от 
половината, въжето за извличане трябва да се откачи от торбата с багажа и тя да се осигури на 
въжето за спускане. Това е голяма разправия. За да се избягват подобни случаи, винаги се грижи 
да имаш всичко необходимо за стигане до следващата площадка преди средата на въжето или 
използвай допълнително въже. При по-трудни маршрути вместо въжето за извличане водачът 
влачи 7-милиметрово помощно въже. То е по-леко, позволява изпращането на инвентар от 
площадката на всеки етап от воденето и служи за изтегляне на по-тежкото въже за извличане от 
следващата площадка. 

  

ПЛОЩАДКАТА 

Висящите площадки да много неудобни. Една възможност е да седнеш върху торбата с 
багажа. При осигуряване на трудни изкуствени въжета вторият може да разпъне порталеджето 
(виж Глава 4). Така площадката става много по-комфортна. Може да се направи удобна седалка от 
квадратна облицована с плат дъска. В ъглите от едната страна и по средата от другата се пробиват 
дупки. През тях седалката се привързва с ленти. Централната лента трябва да може да се наглася. 
Върхът на удобството в това отношение е един шезлонг, използван от Джей Лейдин на "Сентрал 
скрутинайзър" на Ел Кап. 

Тези приспособления могат да се носят отделно от основната торба. 
Винаги внимавай на площадките. Понякога едно трудно изкуствено въже може да отнеме цял 

ден. Човек лесно се разсейва със зяпане на облаците или прелитащи птици. Винаги дръж здраво 
въжето и дори си направи възел, за да не го изпуснеш. Постоянно следи хода на въжето и нуждите 
на водача. 

Някои катерачи си носят книжка, за да не скучаят. В това няма нищо лошо, стига да не пречи 
на осигуряването. 

- Внимавай, на труден пасаж съм. 

- Чакай да си довърша главата! 
  

ФИКСИРАНИ ВЪЖЕТА 

Оборудването на първите няколко дължини на маршрута с фиксирани въжета е стандартна 
практика. Така се извършва подготовка за останалата част от изкачването, без човек да се 
преуморява. Оборудването с фиксирани въжета може да се използва и когато е достигнат удобен 
перваз за бивак и искаш да подготвиш изкачването за следващия ден. Ако е възможно, фиксирай 
въжетата на площадките. Иначе се налага да се навързват едно за друго и да висят свободно. Както 
споменахме, най-добре е по дължината на фиксираното въже да се оставят междинни осигуровки 
за допълнително обезопасяване. 

Оставянето на инвентар по стената може да те облекчи за следващия ден, но внимавай за 
крадци на екипировка, най-нисшите скални обитатели. Всъщност напоследък това не е голям 



проблем, защото ако те хванат в кражба, може (и би трябвало) да се окаже фатално. 

Добре, дотук разбрахме как Бърт и Ърни се катерят по "Големия дувар". Обаче какво става, 
ако им се приходи по нужда? Къде спят? Вярно ли е, че катерачите си носят изстудена бира по 
туровете? Ако искаш отговор на тези въпроси, чети нататък. 

  

  



4. ЖИВОТ НА СТЕНАТА 

Майк Страсман и Джон Мидендорф  

  

ПОВЕДЕНИЕ 

Бигуол катеренето е самостоятелна спортна дисциплина. Приключение, изискващо 
специализирана екипировка, специални техники и най-важното, особено състояние на духа. 
Психологичното състояние, необходимо за неколкодневните бигуол изкачвания, е толкова 
уникално, че не се удава на повечето хора. Така вероятността за провал се увеличава. 

Обикновено първото желание на катерача, когато се озове на стената, е веднага да слезе на 
твърда земя. Ако съзнанието се поддаде на този импулс, човек започва да намира безброй причини 
да не се катери. В следствие на това много свръзки се връщат без сериозно обяснение, макар че 
изтъкват безброй неясни обяснения: лоша прогноза, недостатъчно вода, внезапно изникнали 
ангажименти. По принцип, ако преодолееш първите ден-два на неубеденост, останалото е лесно. 

За успешното бигуол изкачване са необходими решителност и позитивно мислене. 
Безучастността и песимизмът са гаранция за провал. Катеренето по високи стени изисква 
концентрация, способност да запазиш присъствие на духа в продължение на дълго време, да 
предвиждаш предстоящите препятствия и да се наслаждаваш на обкръжението. Най-важно е 
желанието. Желание да постигнеш целта, готовност да полагаш усилия и положителен поглед 
върху трудностите. Над всичко стои разбирателството, способността да работиш ефективно с 
партньорите в свръзката. Психологичните аспекти на катеренето по високи стени са не по-малко 
предизвикателни от физическите трудности. 

Подготви се добре физически. Най-добрата тренировка за катерене е самото катерене. Ходи на 
дълги маршрути с партньора си, за да свикнете със смените във воденето, скоростта и сигналите. 
Катери се често и почивай качествено, за да си винаги в най-добрата си форма. Макар че има 
случаи, при които хора без добра физическа подготовка са отбелязвали удивителни постижения, 
катерачната форма е много важна. Трябва да си в състояние да преминаваш 5.10 (около VII UIAA), 
без да се замисляш, и да издържаш по 10 въжета с умерена трудност на ден. 

В торбите може да се побере колкото искаш багаж. Можеш да вземеш минимума за оцеляване 
за по-скоростно изкачване или да помъкнеш всякакви удобства за дълга експедиция и да отделиш 
повече време за маршрута. Да погледнем нещата в очите: бигуол катеренето е достатъчно трудно, 
човек може да си създаде удобства, за да го направи по-приятно. 

  

ХРАНА И ВОДА 

Не е практично на стената да се носи котлон, затова храната трябва да е в консерви или 
пликове. Прояви въображение при избора; не е приятно да се тъпчеш само с консервиран боб. 
Винаги взимай достатъчно вкуснотии, като бонбони, бисквити, шоколадчета, сокове и ядки. Тези 
малки лакомства ще те развеселят, когато нещата не вървят добре. 

Водата е много важна. Минималното количество е три литра на ден за един човек. Предвиди и 
допълнително, ако изкачването се проточи. В повечето случаи на края на маршрута се стига до 
изцеждане на всяка капка. 

Класическият начин за пренасяне на водата е в големи пластмасови бутилки. Те се облепят с 
дебел слой лейкопласт и се връзват за гърлото или дръжката с прусек, за да могат да се закачват за 
клиновете. 

Двулитровите бутилки от безалкохолно са достатъчно здрави. Освен това при случайно 
спукване на някоя, не се губи много вода. 

  



СПАНЕ 

Ако имаш късмета по маршрута да се намират широки первази за нощуване, можеш да си 
спестиш мъкненето на порталедже. Това съоръжение обаче все пак създава добри удобства, когато 
няма достатъчно място. Порталеджето е нещо като походно легло, което може да се сгъва и да се 
пренася в торбата. Друга алтернатива са хамаците. Макар че са леки и компактни, те не са много 
удобни. Ако се катериш по маршрут без добри площадки и носиш порталеджета или хамаци, 
разучи как се използват, преди да тръгнеш. 

Порталедже с бивак сак може да те запази съвършено сух, ако се наложи да изчакваш при 
буря. Провери дали шевовете на бивак сака са промазани, за да не пускат вода. Сериозен проблем 
е проникването на вода през мястото за връзване. Това се предотвратява, като в един найлонов 
плик се слага клема и отворът му се стяга със самозатягащ възел или стреме около жилото й. 
Вкарай жилото на клемата през бивак сака и закачи порталеджето за нея, така че найлоновият 
плик да покрие отвора. Закачи прусека със самозатягащия възел за осигуровката. Следи всичко да 
е осигурено за площадката! 

Ако се катериш по някой тур като "Носа" или на Халф Доум, по пътя ти ще има достатъчно 
удобни первази за бивак. Можеш да носиш постелки, които през деня да служат за облицовка на 
торбата, а през нощта - за спане. Въпреки че пухените спални чували са по-леки, те не топлят, 
когато се намокрят. Синтетичните чували са по-добър избор. Спалният чувал, постелките и всичко 
останало трябва да имат примки за закачване. Катерачът също. 

Отново ще повторя. БЪДИ ВИНАГИ ОСИГУРЕН! 

  

ДРЕХИТЕ 

Носи всичко. Повечето катерачи знаят какво им е нужно, за да оцелеят при екстремни 
условия. Ел Капитан може да е нагорещен до 40 градуса, а на следващия ден да е покрит със сняг и 
лед. Подготви се за внезапни промени във времето, като вземеш няколко слоя дрехи. Не използвай 
памук, пух или найлон. Тези тъкани не топлят, когато са мокри. Подходящи са горетексът, 
полипропиленът, вълната и други дишащи материи. 

На Ел Кап има смъртни случая заради измръзване на ръцете. Носи два чифта ръкавици, 
вътрешна от полипропилен и външна от горетекс. Някои катерачи използват неопренови ръкавици 
и чорапи като на водолазите, за пълна изолация при мокро време. 
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Фигура 4.1 Бутилки за вода Фигура 4.3 Порталедже 

Фигура 4.2 Пр
опасност от дъ



За катеренето ще са ти нужни някои специални дрехи. За изкуственото катерене задължително 
трябва да имаш наколенки. Ръкавиците с отрязани пръсти, като използваните от колоездачите, 
също са удобство. Каската е абсолютно задължителна. Един изпуснат клин може да те убие. Под 
каската можеш да сложиш шапка против слънце. За краката използвай удобни катерачни или 
бигуол еспадрили. Забрави тесните спортни еспадрили. Избери нещо, което едновременно да ти е 
удобно, когато стъпваш в стълбичките, и да ти позволява добро сцепление със скалата при 
свободно катерене. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА 

Челният фенер с резервни батерии и крушки е задължителен. Може да се наложи да се 
катериш нощем. Носи си и комплект за първа помощ. Лейкопластът е универсално средство за 
поправка на екипировката. Джобната шевна машинка също е полезна. Швейцарското ножче и 
лъжицата са универсални прибори. 

Внимавай с ножа, когато наоколо има натегнати въжета. За прерязването им не е нужен голям 
натиск. При едно спускане ризата на катерача се заклещила в протриващото съоръжение. Докато я 
рязал, ножчето се допряло до натегнатото въже и го срязало! За щастие се бил осигурил 
допълнително на клема. Тя обаче била лошо сложена, та той доста се изпотил, докато му се 
притекат на помощ. 

  
 
Фигура 4.4 В допълнителната екипировка 

не е зле да има челник и ръчна шевна машинка. 
  

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Който обича да организира танцови забави 
върху порталеджето си, може да си носи 
уокмен или транзистор. Бирата се пренася 
лесно. Замрази бутилките с вода и ги нареди 
около кутиите с бира, за да остане студена. 
Пийте само, когато спрете за нощуване, не 
докато се катерите. 

  

ОРГАНИЗИРАНЕ НА БАГАЖА В 
ТОРБАТА 

Погрижи се бутилките с вода да са винаги добре увити с лейкопласт, особено на маршрутите с 
наклонени пасажи. Най-добре е да се поставят най-отдолу, под спалните чували, за да не ги 
намокрят, ако някоя се спука. Някои неща трябва да са на лесно място, например допълнителен 
комплект джаджи и храната и водата за деня. Екипировката против дъжд също трябва да се 
достига бързо. Нещата се опростяват, ако имаш допълнителна, по-малка торба за най-належащото 
или специално отделение в горния край на голямата торба. 

Най-добре е всичко да е поставено в отделна торбичка. Аз обикновено нося торбичка за храна, 
торбичка за дрехи, торбичка за инвентар... овчарска торбичка и други. Те могат лесно да се вадят и 
да се прибират. 

Голямата торба трябва да има собствена осигурителна лента, а също примка от долната страна 
за прикачване на допълнително въже. Торбата доста ще се влачи и удря по скалата, затова се 
погрижи да няма неуплътнени участъци или издутини. Можеш да предпазиш възела около отвора 
й с отрязана наполовина пластмасова бутилка. Вземи парче брезент, в случай че торбата ти се 
пробие. 

Торбата за багажа трябва да има възможност за удължаване до 1,8 метра. Може да се наложи 
да спиш в нея, ако изгубиш спалния си чувал. Случва се! 

  



  

ЩРАКВАЙ СЕ 

Както бързо ще установиш, животът на стената е свързан с постоянно закачване и откачване 
на разни неща по осигуровките. Простата задача да подадеш на някого бутилка с вода става доста 
сложна. 

- Дай вода. 
- Чакай да я откача. Заповядай. 

- Благодаря. 

- Готово ли е? 

- Готово. 

Щрак. 

С толкова закачване и откачване човек започва да се бърка и понякога може да откачиш това, 
което не трябва. Загубата на торбата с багажа, някое въже или спален чувал може да сложи край на 
бигуол приключението ти. 

Веднъж, след като, без да искам, откачих един комплект клинове при опит за изкачване на 
Тимбъртоп Меза в Заян Каниън, се наложи да се върнем. До вечерта нямаше да стигнем 
подножието на стената, затова лагерувахме на един перваз по средата. Преброих останалите 
клинове и реших, че са достатъчно за изкатерването на маршрута. Обсъдих го с партньорите си, но 
те искаха да слизаме. 

- Не се притеснявам от това, че откачи клиновете - каза свръзката ми. - Страх ме е да не 
откачиш мен. 

На следващия ден слязохме, потиснати и разсеяни. Аз последен се спуснах от площадката и 
включих протриващото си съоръжение. Посегнах да се откача от осигуровката и... установих, че 

 

Фигура 4.5 Добре подредена торба 
  

1. Порталедже 
2. Дрехи 

3. Храна 
4. Вода 
5. Екипировка за дъжд 

6. Бивачни съоръжения 

  



вече съм откачен! Стоял съм на стотици метри над земята неосигурен! 

ГРИЖИ СЕ ВИНАГИ ДА СИ ОСИГУРЕН!!! 

  

ЕСТЕСТВЕНИ НУЖДИ 

Традиционният метод е да се ходи в хартиена кесийка и тя да се хвърля. С увеличаване броя 
на катерачите обаче под Ел Кап започна да мирише на селски нужник. Един познат катерач бе 
улучен от подобна смърдяща мина. Беше се размазала по целия му инвентар и бе сложила край на 
изкачването му. 

Ходенето по нужда на самата стена е още по-зле. Няма нищо по-отвратително от това, да се 
катериш по изпражнения. 

Ако ми позволите, ще предложа нов, екологично съобразен метод. Носи си кофичка с 
херметичен капак. Сложи на дъното малко вар. Затвори я добре и я уплътни на дъното на торбата.  

За мъжете уринирането е лесно; течността бързо се разпръсква във въздуха. При жените става 
по-трудно. Може да се използва бутилка и урината да се излива на място, където бързо ще се 
разпръсне с вятъра, без да потече по стената. 

  
 
Фигура 4.6 Различни видове карабинери 

  

СЛИЗАНЕ И СПАСЯВАНЕ 

Не е зле да имаш на ум някакъв най-общ план 
за извънредни ситуации. Времето е основен 
причинител на неприятности по стената; 
задължително си носи добро оборудване против 
дъжд, дори през топлия сезон. Виж прогнозата, 
преди да започнеш изкачването. Запознай се с 
местните признаци за влошаване на времето, като 
високи перести облаци, промяна на вятъра и 
други. 

При едно бигуол изкачване могат да се случат 
много непредвидени неща. Какво ще направиш, 
ако водачът е паднал, в безсъзнание е и се намира 
на повече от половин дължина на въжето над теб? 
Представи си такава ситуация. Обмисли различни 
възможности за действие. 

За предпочитане е човек да може да се спаси сам. Помощ трябва да се вика само в най-
неотложни ситуации. Не забравяй, че спасителните акции не са никак просто начинание. Не един 
планински спасител е загинал при опит да помогне на закъсали свръзки. 

В Йосемити спасяването е безплатно... все още. Ако обаче причината за нещастния случай е 
недостатъчна подготовка, управата на националния парк може да ви съди за престъпна 
небрежност. Вече има такива дела. Бигуол катеренето не е като спортното катерене. Тук човек 
трябва да се справя сам. 

Ако решиш да се връщаш, имай предвид следните неща. Спускането по отвесните и надвесени 
маршрути е по-трудно и често се налага по рапела да се оставят осигуровки. Понякога е по-лесно 
да продължиш нагоре. Доколко стабилни са точките за рапел? Оставяй инвентар, ако не си 
сигурен. Къде е следващото удобно място за рапел? Опитай се да го намериш, преди да се 
спуснеш. Винаги връзвай възел на края на въжето и носи самохвати, ако се наложи да се изкачваш. 
Хубаво е да се осигуряваш със самозатягащ възел, докато се спускаш. Ако се връщаш във влажно 
и студено време, пази се от измръзвания. 

При една буря установихме, че площадката ни е на пътя на водопад. Докато се спусках, 
партньорът ми остана под водната струя. Когато дойде при мен, вече трепереше. Спусна се до 
следващата площадка и се осигури. Когато стигнах при него и проверих точките на закрепване, 
установих, че не са добре сложени. Когато му поисках обяснения, той забръщолеви неразбираемо. 
При хипотермия притокът на кръв към крайниците и главата намалява. Внимавай! При 



подозрения, че някой е на път да получи хипотермия, спрете и вземете мерки за затопляне. 
Внимавай и за други обективни опасности. При проливен дъжд често се получават 

каменопади. Мълниите наелектризират водния поток или удрят самата скала. В пясъчника и други 
меки скали здравината на бетонираните халки намалява от влагата. Ако си мокър, следи 
температурата. Ако спадне под точката на замръзване, има опасност бързо да се превърнеш в 
ледено кубче. В такъв случай е най-разумно да се преоблечеш със сухи дрехи. 

Не се прави на герой. Има удивителни случаи на оцеляване, като Дъг Скот, пълзял с два 
счупени крака в Хималаите. Един познат веднъж си беше счупил ръката, шинирал я с клемовадача 
си и спуснал рапели. При нещастие тялото изпада в шок. Има опасност да станеш неадекватен. 
При счупвания и силно кръвотечение веднага викай спасителите, но не при навехнат пръст. 

Надявам се никога да не се наложи да те спасяват. Животът на стената е твърде забавно 
приключение, за да го разваляш с такава неприятна случка. Винаги обаче съществува опасност от 
нещастия. Бъди подготвен, стой нащрек и действай адекватно. И ГЛЕДАЙ ВИНАГИ ДА СИ 
ОСИГУРЕН!!! 



5. ИСТОРИЯ НА БИГУОЛ КАТЕРЕНЕТО 

Джим Бридуел 

  

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА: За нас е голяма чест, че Джим Бридуел се съгласи да участва 
в написването на тази книга. Неговите бигуол премеждия надминават тези на всички останали 
автори. Джим се катери от Златния век на бигуол катеренето и техниките му се използват във 
всички кътчета на планетата. Изкачвал е някои от най-високите стени при най-екстремни условия. 
В тази глава Джим описва как са се развивали техниките на катерене и инвентарът. Екипировката 
ще бъде разгледана по-подробно в следващата глава. 

  

1930-40 

Началото на бигуол катеренето, разбира се, е положено в Европа. След покоряването на 
повечето основни върхове, идва ред на изкачванията по отвесните и надвесени скални стени в 
Алпите и Доломитите. Те като с магнит привличат любителите на екстремни изживявания. Още 
през трийсетте години съвременниците на Комичи и Касин атакуват стените в Доломитите със 
стотици меки железни клинове, много подходящи за кривите цепки и дупките във варовика. Тези 
клинове остават за следващи изкачвания. 

  

1940-50 

През Втората световна война в катеренето има застой. Метал за екипировка не достига и 
младите катерачи са повикани във войската. През този период обаче се въвеждат някои основни 
подобрения в екипировката - създадени са найлоновото въже и алуминиевите карабинери. Друго 
важно изобретение са твърдите стоманени клинове, създадени от Джон Салейт, бащата на 
американското бигуол катерене. Джон, ковач по професия, изработва клиновете си от осите на 
колите "Форд". За разлика от меките си предшественици, тези клинове са по-трайни и могат да се 
използват многократно. За изкачването на дълги турове вече са необходими много по-малко 
клинове. През 1947 г. Салейт прави първото изкачване в Йосемити, по "Лост ароу чимни" (Lost 
Arrow Chimney), в свръзка с Акс Нелсън. Вниманието на катерачите се насочва към Америка с 
добрите й производители на екипировка и идиличните и слънчеви стени. 

Тласъкът за производство на катерачен инвентар е даден. Развитието на катеренето по големи 
стени зависи все повече от подобренията и нововъведенията в екипировката. Инвентарът става все 
по-лек, клиновете - по-трайни, но това е само началото. Появяват се хром-молибденови клинове и 
подобрени алуминиеви карабинери. Невъзможни в миналото стени стават достъпни за катерачите. 

  

1950-60 

Стабилното време и здравата скала превръщат Йосемити в Мека на бигуол катеренето. Една 
малка група катерачи маниаци, нарекли себе си "Калифорнийците", започват да практикуват 
изкуството, наречено бигуол. Скоро свръзка, водена от Роял Робинс, изкачва северозападната 
стена на Халф Доум. Уорън Хардинг обсажда "Носа" на Ел Капитан. За разлика от бързото, 
уверено изкачване на Робинс, Хардинг залага на обсадния стил. По маршрута се фиксират 
множество въжето, докато катерачите се опитват да разгадаят лабиринта на скалата. Широките 
цепнатини на "Носа" изправят Хардинг пред необичаен проблем. Той използва за осигуровка 
крака от чугунени печки и така създава предшественика на бонговете. Дългите гладки плочи се 
преодоляват с анкерни болтове. Три години по-късно Ел Кап е изкачен. За преодоляването на тази 
недостъпна дотогава стена се съюзяват напреднала технология и невероятна решителност. 

Макар че Робинс налага стила на изкачвания с минимален брой клинове, пред бигуол 
катеренето продължават да стоят големи проблеми. Необходима е система за извличане на 
огромните товари от храна, вода и екипировка. Инвентарът още е примитивен; необходимо е по-
голямо разнообразие от устройства за безбройните комбинации от скални форми. Обсадният стил 
се превръща в основен метод за изкачване, а трудните участъци се преодоляват с помощта на 
болтове. Въпреки това през този период са направени много нововъведения в екипировката. След 
използването на крака от печки за широките цепнатини, Чък Уилтс изобретява пластините за 



тънките цепки. Интересно, че през всичките тези начални години катерачите в Йосемити 
упорито отказват да използват метални стълбички и предпочитат шитите от лента. 

  

  

1960-70 

Това е Златният век на бигуол катеренето. През този период необходимостта ражда ред 
изобретения. Скоро Том Фрост изобретява рурповете, за да спре безогледното наковаване с 
болтове от шейсетте години. Тези къси пластини влизат в слепи, тънки цепки, където не прониква 
никой друг вид клинове. 

По подобен начин липсата на удобни первази и площадки води до създаването на куп 
остроумни приспособления, улесняващи висенето. Твърдите седалки и хамаците са приети с 
готовност. След посещение в Европа Роял Робинс разрешава проблема с извличането на багажа. 
Той използва новосъздадения швейцарски самохват, жумара, по уникален начин. 

В комбинация с тежестта на тялото и ролка жумарът може да задържа тежките торби. До 
средата на шейсетте развитата техника почти слагат край на обсадната тактика. "Норт 
америкън" (North American Wall), а скоро след това и "Мюир уол" са свидетелства за новия 
елегантен стил. 

По-късно през шейсетте се появяват небесните куки. Те се превръщат в неизменни спътници 
на бигуол катерачите. В началото за небесни куки се използвали изкривени меки v-образни 
клинове. Половинсантиметрови алуминиеви пръчици с един удебелен край, които се забивали в 
предварително пробити дупки, дават началото на сегашните дюбели. Дюбелите издържат само 
тежестта на тялото, не и динамично падане. Тези приспособления са изпробвани за пръв път при 
бигуол изкачване на Даун Уол (Down Wall). 

През този период скромната катерачна торба се развива от брезентова войнишка мешка във 
високоусъвършенствано приспособление. 
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Фигура 5.2 A. Пластина B. Рурп 



Фигура 5.3 

Кука от изкривен v-образен клин 

  

1970-80 

Този период е свидетел на бум в бигуол изкачванията по целия свят, а също и на 
революционни нововъведения в екипировката. Бигуол техниките и технологиите променят стила 
на катерене в отдалечени планински райони. Европейците и американците използват места като 
Йосемити като тренировъчни обекти за премиери в Аляска, Патагония и Бафинова земя. 

Катеренето в Йосемити претърпява промяна. След изкачването на повечето системи от 
цепнатини, вниманието се насочва към прекъснатите цепнатини и плочите, които се преодоляват с 
куки и издълбаване на плитки дупки. 

Несигурните алуминиеви дюбели скоро са изместени от болтове. Уорън Хардинг изобретява 
B. A. T. (Basically Absurd Technology, Принципно абсурдна техника) куките. Те се закрепват на 
ръба на изкуствено пробити дупки. Катерачите започват да си пробиват път с бормашини и тази 
практика е подложена на ожесточена критика. Такъв е случаят със "Стената на ранната утринна 
светлина" (Wall of Early Morning Light) на Уорън Хардинг. Прокараният в продължение на 28 дни 
маршрут е паметник на новаторските техники за определяне на пътя и преминаване. Много негови 
последователи обаче решават, че по тура има твърде много болтове и при второто изкачване Роял 
Робинс изважда доста от тях. Когато продължава по-нагоре обаче, Робинс вижда, че маршрутът е 
истински шедьовър и съжалява, че го е похабил. Така се ражда първото противоречие в 
катерачната етика - неразрешено и до наши дни.  

Появяват се много хромни небесни куки. Айвън Шуинърд отново поема водеща роля. Този 
новатор започва революцията на заклещващите съоръжения през седемдесетте години. Специално 
за йосемитските цепки се създават устройства, наречени "стопери" (клеми) и "ексцентрици". Те 
прекратяват разрастването на грозните белези от многократното забиване и изваждане на клинове. 
Пазарът скоро е наводнен с всякакви форми и размери, включително невероятните "косъмчета" за 
съвсем миниатюрни цепки. Така възниква "чистото" или "безклиново" катерене и много 
популярни маршрути са преминати в този стил. 

  

  

Малко след създаването на алуминиевите клеми Бил Форест представя едно още по-опростено 
съоръжение, "коперхеда". Това дава най-силния тласък на изкуственото катерене след създаването 
на клиновете. Така на практика е сложен край на трудното забиването на пластини в глухи цепки. 

В средата на седемдесетте катерачната технология прави огромен скок със създаването на 
френдовете. Тези малки (и големи) деца на Грег Лоу правят възможно всичко, от надвесените 
широки колкото юмрук цепнатини до отделените люспи. Слайдерите, макар и създадени по-рано, 
са развити в по-функционална форма приблизително по същото време. Слайдерът може да се 
използва в по-тънки цепки, но не притежава стабилността на противоположните челюсти на 
френдовете. 

Наред със стремежа към изкачване на трудни и опасни  изкуствени турове през седемдесетте 
на мода идват удобствата. Сглобяемото катерачно легло "Клиф дуелинг" на Майк Греъм е удобно 
гнезденце за пренощуване на стената. То позволява на катерачите да пазят енергията си при 
екстремните маршрути, лишени от естествени площадки. Изобретен е бивак сакът и удобствата 

 

 

Фигура 5.4 Стопери (клеми) Фигура 5.5 Коперхеди с карабинер 



започват да граничат с глезотии. 

  
 
Фигура 5.6 Френд 

  

Бигуол катерачите сякаш се превръщат в "разглезени госпожици", лишени от 
героизма на предишните поколения. В някои отношения това може да е вярно, но 
същите тези хора покоряват много стени при убийствени метеорологични условия 
именно благодарение на тези удобства. Изкачванията в Патагония, Пакистан, 
Бафинова земя и Аляска, някога граничили с лудост, се превръщат във възможна 
перспектива. Катерачите стъпват на Фицрой, Серо Торе, Транго Тауър, Ули Биахо, 

Асгард и Маунт Тор. 

  

1980-90 

Какво още, ще попиташ, може да се прибави към този куп джунджурии? Не много, но 
човекът, също като природата, не търпи празно пространство и затова към набора от джаджи, 
смятани за абсолютно необходими за едно голямо изкачване, се прибавят още няколко 
изобретения. Създават се устройства с все по-малки и по-големи размери. Възникват 
микрофрендовете, а също и наистина едри заклещващи се съоръжения. "Големият брат", снабдено 
със силни пружини тръбовидно приспособление, превръща широките цепнатини и тесните камини 
в приятно забавление за не особено способните в свободното катерене. Други полезни 
нововъведения са "птичите човки", създадени от "А5 адвенчърс". Те са нещо средно между 
рурпове и небесни куки. По също време се появява "маймунската лапа", слайдер, също създаден от 
"А5". Това може би е най-разумното им изобретение. "Йейтс" създава две устройства от лента: 
осигурителна лента за самохвати с променлива дължина и абсорбер на удара за слаби осигуровки.  

Възможностите за премиери в често посещаваните райони стават ограничени и туровете 
започват да се пресичат или да използват части от други маршрути. Далечните кътчета на 
планетата мамят катерачите с неизползвани възможности. Осъществяват се важни изкачвания на 
Балторо в Пакистан, по огромните стени на Бафинова земя, в Индия и по брулените от ветровете 
игли на Патагония. 

  

Бъдещето 

С популяризирането на катеренето в светилището на бигуол елита навлизат все повече 
ентусиасти. По стените се тълпят все повече хора. Много от читателите на тази книга ще бъдат 
запленени от тайнствата на големите стени. Междувременно авангардът усъвършенства уменията 
си, за да проникне зад границата на възможното при враждебни условия, на големи надморски 
височини и в затънтени кътчета на планетата. Някои стари техники ще бъдат забравени. 
Разнообразните нови съоръжения вече не са просто полезни, а необходими. Сложни джаджи ще 
заместят находчивостта и способността за оцеляване. 

  

Системи за определяне на трудността 

Интересно е в този исторически преглед да видим промените в степените за трудност на 
изкуствените пасажи и начините на определянето им. В Америка, преди приемането на 
европейската система от А1 до А5, се използвала десетична таблица, подобна на тази, за 
определяне трудността на свободните пасажи. Категория 6.0 била най-лесна, а най-трудната - 6.9. 
Тази система била безсмислено сложна и европейската се приела веднага. 

Отначало с А1 се означавала хубава и лесна за оборудване цепка. А2 било хубава, но трудна 
за оборудване и преодоляване цепка. А3 включвало трудно поставяне на осигуровки, неспособни 
да издържат динамичен удар. В горната част на скалата А4 и А5 били малко неясни понятия. А4 
означавало три изкуствени опори, способни да издържат само тежестта на катерача, но не и 
падане, но за дефиницията на А5 нямало установено мнение. Съществували две определения. 
Едното било, че А5 са няколко последователни пасажа от А4, а другото - че са необходими две 
осигуровки заедно, за да издържат тежестта на катерача. Отначало с предпочитание се приемало 
първото. Около 1974 година обаче се появило ново определение - че А5 означава възможно падане 



от 30 метра. 
Това отворило кутийката на Пандора. Някои самомнителни експерти определили А5 като 

възможно 40-50-метрово падане, а А5+ като възможно смъртоносно падане. Тази система за 
определяне на трудността с абсурдна, защото някой трябва да умре, за да се каже от каква степен 
на сложност е пасажът. 

В края на осемдесетте години, в отговор на извратеното степенуване при трудността на 
изкуствените пасажи се предлага обща, опростена и хумористична система със съкращения: 
N.B.D. (No Big Deal), означаващо "Лесна работа", е за лесните изкуствени пасажи; N.T.B. (No Too 
Bad), "Не много лошо", е за средните степени на трудност; P.D.H. (Pretty Darn Hard), "Доста 
гадно", е за трудните изкуствени пасажи. Макар че тази система дава представа за всичко, което е 
нужно да се знае за трудността, тя не говори за сериозността на цялото въже. Затова към тази 
класификация е прибавена и степента R.H.U. (Real Heads Up), "Истински главозамайващо". 

Тази система, макар и малко дръзка, все пак изглеждала практична и разбираема. Оказало се 
обаче, че не е така. При първия опитен маршрут с използването й, втората свръзка, несигурна в 
новите понятия, се върнала към определенията от А1 до А4. Това, разбира се, обезсмисля цялото 
начинание. 

Бележка на редактора: Толкова за C.R.S. (Casual Rating System), "Нестандартната система за 
оценяване". 

 

  



6. ИНВЕНТАРЪТ 

Джон Мидендорф  

  

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ 

В бигуол катеренето се използват огромен брой джаджи, но за начало човек може да тръгне по 
"големия дувар" с умерено количество допълнителна екипировка. Двама души с по един комплект 
от стандартния инвентар за свободно катерене и добри бивачни съоръжения са добре екипирани за 
повечето класически маршрути в Йосемити. Това е и около две трети от инвентара, необходим за 
средно трудните изкуствени турове като "Мескалито", "Зодиак" или "Щита" (Mescalito, Zodiac & 
The Shield). За тях са нужни и клинове. 

  

КЛИНОВЕ 

Количеството "железа", необходими за изкачването, се определя от характера на стената. Ако 
маршрутът има повече от десет изкачвания, списъкът на необходимия инвентар, даден в 
"Майеровия пътеводител за Йосемити", би трябвало да бъде променен. Многократното забиване и 
изваждане на клинове уголемява белезите по скалата. "Щитът" е добър пример за изкуствено 
уголемени цепки. В миналото маршрутът се е преминавал предимно с помощта на тънки клинове, 
пластини и рурпове; сега за преминаването му са необходими клинове с по-големи размери, с 
дебелина 1-2 сантиметра. На някои места изобщо не се налага да зачукваш клина. Често там, 
където навремето е влизала пластина, сега е достатъчно да пъхнеш с ръка v-образен клин. Добре е 
да предвидиш няколко скъсени 1-2-сантиметрови клина за по-плитките цепки. Един-два такива са 
достатъчни. 

Това не намалява красотата на изкачването. С новостите в инвентара по тези разширени от 
клинове цепки може да се катери и без чук. Комбинираното използване на триками, слайдери и 
подобни джаджи носи нови предизвикателства. Препоръчва се катерачите да се стараят да 
изкачват турове като "Щита" без клинове, за да се избягва допълнителното нараняване на скалата. 

  

Фигура 6.1 Снабден с пружина, регулируем тръбоведен клин 

  

След изобретяването на френдовете нуждата от широки 
клинове почти отпада. На турове с широки цепнатини като 
"Ескалибур" обаче са необходими бонгове. В по-широките 
цепнатини бонгът може да се заклещи допълнително с дървен 
клин. 

За повечето такива турове 3 до 5 2,5-сантиметрови, 2-3 
трисантиметрови, 1-2 четирисантиметрови клина и един бонг за 
късмет обикновено са достатъчно, ако имаш добър набор 

френдове. Вземи по два-три френда от всеки размер плюс някой супер огромен. 

След всяко изкачване маршрутът се мени: остават фиксирани осигуровки, поставянето на 
джаджи става по лесно, скалата се почиства от лабилни камъни. Изкачването се улеснява, ако 
списъците на необходимия инвентар се актуализират редовно. Разгледай гидовника или се 
посъветвай с някого, който наскоро се е катерил по съответния маршрут. 

"Когато тръгнеш по големия дувар, трябва да си въоръжен до зъби" - казва Джим Гаун. 

  

НЕБЕСНИ КУКИ 

Познаването на различните видове небесни куки и използването им е жизнено важно за 
бигуол катеренето. За да свикнеш с тях, най-добре направи сухи тренировки на някой болдър (за 
предпочитане рядко катерен). Когато се катериш с небесни куки, винаги ги закачвай за себе си с 
лента в случай на изпускане. Носи резервни, защото често се губят. 

Има три типа небесни куки: Шуинърдови, плоски и заострени Лийпър-Лоуганови и v-образни. 



Шуинърдовите куки се използват най-често. За някои турове, като "Зенята Мендата" (Zenyatta 
Mendata), е необходима заострената разновидност. За тази цел изпили края на куката. Представи 
си триъгълен връх със страни под 45 градуса. Тези куки се използват в изкуствени 
шестмилиметрови дупки, пробити в хоризонтални или леко наклонени первази. 

Лийпъровите куки са незаменими в някои случаи. Плоските лийпъри са много стабилни и 
надеждни на тесни ръбчета, където Шуинърдовите куки се клатят. А това е много страшно 
преживяване. При катерене на наклонени плочи с миниатюрни ръбчета е полезно да имаш 
изпилени плоски лийпъри. Острите Лийпъровите куки имат и друго предназначение. Те са 
идеални за изкуствено пробити дупки (бат хукинг). Куката се закачва за ръбчето на дупката. 
Понякога тя може да се закрепи по-стабилно с лек удар с чука. Внимавай обаче да не я зачукаш 
много навътре, защото може да изскочи внезапно като пружина. 

V-образните куки са наречени на клиновете, от които се изработват. Преди години на човек 
му се налагаше дълго и отчаяно да търси някой дълъг, мек v-образен клин с халка, за да го изкриви 
в подходящата форма. Сега се предлагат фабрични модели като "Фишхук". Тези небесни куки са 
задължителни за някои турове. Употребата им варира от закачване за големи, пет сантиметра 
дебели отцепени люспи, до големи и стабилни первази. За някои маршрути са необходими по 
няколко размера. 

  

КОПЪРХЕДИ 

Коперхедите са специалитет на бигуол катеренето. Те се размазват в плитки бразди или дупки 
и се използват за изкуствени опори. Коперхедът се състои от глава от мек метал, закрепена за 
стоманено жило. Често катерачите си ги правят сами, но има и фабрични модели. Ако се 
притесняваш за качеството, купи си шублер за няколко долара и провери големината на главата. 
Това е гаранция за стабилност. Също внимавай жилото да се показва съвсем малко от главата на 
коперхеда. Ако излиза твърде много, ще се закачва за примките. Можеш да изработиш собствени 
коперхеди с ковашка преса. С нейна помощ металът се стяга около жилото. Материалът за 
коперхедите струва по трийсет цента на парче, но добрата ковашка преса в около 150 долара. 

Размерите на коперхедите са от #0, или 3 милиметра в диаметър, до #5, който е с диаметър 12 
милиметра. Жилото на #0 едва издържа тежестта на катерача. Номера 2, 3 и 4 се използват много 
често. За изкачването на един стандартен маршрут на Ел Кап са необходими 2 от #1, 8 от #2, 6 от 
#3, 5 от #4 и 3 от #5. 

За по-големите номера, от #3 нагоре, често се използва алуминий. Алуминхедите са по-
надеждни от медните си аналози. Те обаче не са много трайни. Издържат най-много едно-две 
поставяния, след което стават неизползваеми. 

Катеренето с коперхеди е истинско изкуство и се научава с практика. За поставяне на малките 
номера обикновено е нужен специален инструмент. За по-големите обикновено един чук с остър 
край е достатъчен. За поставянето на коперхеди често се използва някой стандартен клин. Аз 
лично използвам затъпено 15-милиметрово длето. То е само за поставяне на коперхедите, не за 
разширяване на скални цепки! В повечето случаи системата "тури, чукни, пъхни, дръпни, 
помириши" е достатъчно добра. Чукни - удари главата на коперхеда няколко пъти с чука. Пъхни - 
зачукай лявата и дясната част навътре. Дръпни - удари коперхеда леко отгоре и отдолу, за да 
видиш дали се клати. И накрая го помириши и ако смърди на неприятности го извади! 

При вадене, закачи коперхеда с примка за чука. Ако чука има дупка на тялото, задачата се 
улеснява. Дръпни рязко нагоре. Ако ти се стори, че при това жилото ще се скъса, по-добре остави 
коперхеда на място. Иначе на единственото подходящо място за коперхед ще остане  скрито парче 
метал и следващите катерачи ще загубят много време да го вадят. 

 

Фигура 6.2 

A. Шуинърдова кука 
B. Плоска Лийпърова кука 
C. Остър лийпър 

  

  



  

  

ЕКИПИРОВКА ЗА ЗАБИВАНЕ НА БОЛТОВЕ 

За всеки среден или труден бигуол маршрут е хубаво да имаш малък комплект за забиване на 
болтове. Той се използва за подмяна на лоши осигуровки, за закрепвания на биваците или за 
допълнителни точки за рапели. На съществуващи вече маршрути е абсолютно недопустимо да се 
поставя болт за осигуровка, на място, където такъв не е имало. Две 9-милиметрови шила, 
ръкохватка и няколко 9-милиметрови болта би трябвало да са достатъчно. За всеки случай можеш 
да вземеш и по-тънки болтове, но ако подменяш закрепвания за осигуровка, винаги трябва да 
използваш 9-милиметрови или с по-голям диаметър. Някои турове, като "Невър-невър 
ланд" (Never-never Land), имат оставени болтове без халки на осигуровките. Затова носи 5-6 
сменяеми халки. Предвиди също няколко 6-милиметрови гайки и френски ключ. 

  

НИТОВЕ 

Нитовете са 7,5-милиметрови, два сантиметра дълги болтове, които се зачукват в 6-
милиметрови дупки. Те издържат тежестта на тялото, но не и динамичен удар. Не е нужно 
нитовете да се забиват дълбоко като болтовете и така при премиерно изкачване се пести енергия. 

  
 
Фигура 6.6 

Нит с жило - само за преминаване 

  

Клемите с метално жило вършат добра работа за закачване на нитовете. 
Прокарай тялото на клемата нагоре по жилото и я затегни около тялото на нита. 
Половинсантиметровата тръбна лента също е подходяща. За по-късите нитове 
могат да се изработят специални халки от метално жило, стегнато на ковашка 
преса (виж илюстрацията). 

  

СМЕНЯЕМИ ХАЛКИ 

Сменяемите халки приличат на обикновените уши за болтове, но имат дупка като на 

 

 

Фигура 6.3 Съркълхеди 

Фигура 6.4 Поставянето на коперхед 
включва пет стъпки:  

1. Тури го. 2. Чукни го. 3. Пъхни го. 4. 
Дръпни го. 5. Помириши го. 

Фигура 6.5 

A. Длето и чук 

B. Подходящи м



ключалка, позволяваща да се закачват на стърчащи тела на болтове без халки. Могат да се 
изработят от всяка халка за болт, като дупката за болта и дупката за карабинера се свържат. 
Австралийският модел RP е добър за болтове с голям диаметър. 

  
 
Фигура 6.7 

A, B. Стандартни халки за болтове 
C. Сменяема халка 

  

СВОБОДНИ КАРАБИНЕРИ 

Свободните карабинери са тези, които не се 
използват за закачване на другите части от 
инвентара за седалката. Дори да започнеш въжето 
с купища карабинери, към края му често се налага 

да сваляш от джаджите. Те като че никога не стигат. За по-лесните бигуол маршрути са нужни 50-
тина свободни карабинера, а за изискващите употреба на клинове - минимум 80; за един екстремен 
маршрут може да са необходими до 150 свободни карабинера. 

  

ФРЕНДОВЕ 

Френдовете са задължителни при катеренето на високи стени. Те са може би съоръжението, 
което пести най-много енергия на катерача. Лекотата и бързината, с които се слагат и вадят, много 
облекчават изкачването. На повечето стени е хубаво да имаш два или три комплекта. В зависимост 
от характера на маршрута и склонността на водача да събира долните си осигуровки могат да са 
нужни и повече. Хубаво е да имаш и половинки номера. От големите френдове над #4 рядко се 
налага да имаш повече от един. 

  

ПРЪЧКА ЗА ЗАКАЧВАНЕ 

Макар че някои смятат употребата на това съоръжение за неетична, то е част от играта. 
Пръчката за закачване се използва за достигане на отдалечени осигуровки. На върха й се поставя 
фифи, карабинер или небесна кука със закачена примка, стигаща до катерача. Така става възможно 
да пропускаш междинни осигуровки. Някои катерачи смятат това устройство за излишно. При 
някои нови турове обаче пръчката е задължителна за достигане на далечни осигуровки. 

  

ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

За повече турове трийсетина клеми и ексцентрици с различни размери и поне два-три 
комплекти месингови клеми от #0 нагоре се смятат за достатъчен инвентар. Слайдерите, 
трикамите и други подобни съоръжения също са добра добавка към целия арсенал. Дори 
ексцентриците, тези странни реликви от каменната ера, вършат работа. Хубаво е да имаш 
разнообразен инвентар. Понякога определено устройство се оказва единствената възможност за 
преминаване. 

  

ВЪЖЕТА 

Въжето за водене винаги трябва да е в добро състояние. При бигуол катеренето въжетата се 
износват лесно, особено когато има триене през ръбове или се използват жумари. 11,5-
милиметровите въжета вдъхват чувство за сигурност. При въжето за извличане дебелината не е 
толкова важна. Могат да се използват с диаметър от 9 до 11 милиметра. За полиспаста най-
подходящи са статиците, защото те не се разтягат. Освен това могат да се използват допълнително 
въже за спускане на торбата и въже за предаване на инвентар по време на водене. 

Всички въжета трябва да са с еднаква дължина - не по-малко от 55 метра.  
При пясъчника внимавай на ръбовете, дори да са заоблени. При триенето въжето може да 

издълбае бразда в скалата. Това се предотвратява с парче неопрен. 

  



РИНГОВЕ 

За един маршрут може да са необходими от 10 до 100 ринга от лента. На някои места те се 
похабяват бързо, например при привързване на клинове. Най-често се използва 1,2-сантиметрова 
тръбна лента. Най-добро приложение имат рингове с диаметър от 12 до 20 сантиметра. 

  

ПРИМКИ 

Примките са необходими за намаляване триенето на въжето. Те се използват и за 
уеднаквяване на натоварването на площадките. Вместо да ги носиш преметнати през врата, можеш 
да ги комбинираш с по два карабинера. Те могат да се вържат и направо през ухото на клина, за да 
се пестят карабинери. 

  

Абсорбери на удара 

Това са ленти, зашити s-образно с по-слаб шев. При голямо падане шевовете се разкъсват и 
поемат част от удара. Изненадващо е, че "Еър войаджър" и останалите модели абсорбери не са 
получили достатъчно широко приложение в бигуол катеренето, каквото заслужават. Те могат да ти 
дадат чувство за сигурност на някоя съмнителна осигуровка след поредица точки на закрепване, 
издържащи само тежестта на тялото. 

  

РОЛКИ 

Добрата ролка е важна част от екипировката. Сините и червените спасителни макари "САРА" 
са много надеждни. Винаги носи резервни. Веднъж си изпуснах ролката и до края на тура се 
наложи да дърпам през карабинер, при което усилието бе хиляди пъти по-голямо. Има и 
самозаключващи се ролки, като модела "Уол хоулър" на "Рок екзотика". Това са невероятно 
удобни устройства. Не се налага да използваш жумар. Задължително носи две ролки. 

  

ЧУКОВЕ 

Препоръчвам алпийския чук на "А5", който е тежък, има зъб за вадене на коперхеди и дупка 
за карабинер. 

  

КАЛЪФ ЗА ЧУК 

Мекият калъф не позволява на чука да ти убива по площадките и биваците. 
  

 
  

  

  

Фигура 6.8 Торба за багаж 

  

ТОРБИ 

Има много видове бигуол торби. Избери си такава, която е от здрав 
материал и издържа на триене. Добрата торба трябва да има меки 
презрамки и кръстен колан, за да се носи лесно при подхода към 
стената; също джоб или капак за достъп до най-необходимите неща; 
вътрешен ръкав; осигурителна лента. От опит съм установил, че 
обемистите, тумбести торби са по-лесни за подреждане и намиране на 
инвентара от дългите и тесните. 

Хубаво е да носиш и резервен брезентов чувал за издърпване на 
насипни неща или в случай че основната торба се пробие. 

  

  



  

  

  

ИНВЕНТАРНИЦИ 

Без съмнение гръдният инвентарник е велико нововъведение за носене на тежка екипировка. 
Катерачите вече не се душат с ленти, кръстосващи се през врата им. Вместо това се използват две 
ленти, преметнати през раменете и свързани през гърдите и гърба. Най-удобният инвентарник има 
по две примки от всяка страна за по-добро организиране на инвентара. 

  

ПОРТАЛЕДЖЕТА 

На пазара има много видове порталедже. Някои са добри, други - лоши. Порталеджето трябва 
да се разпъва лесно, да е леко и достатъчно просторно за спане. Хубавото порталедже е стабилно. 
Не трябва да се клати и върти. За това са нужни стабилни ъглови сглобки. Порталеджето трябва да 
е лесно за регулиране, докато седиш в него. Много системи за нагласяне обаче приплъзват, 
особено когато са мокри, и цялото порталедже може да се разкриви. При силна буря тази част от 
екипировката може да спаси живота ти. Погрижи се да върши добра работа. 

Задължително е да имаш добър бивак сак. Упражнявай се да сглобиш цялата система в задния 
си двор и я изпробвай, като я полееш с маркуч. Трябва да си подготвен за най-лошото. 

  

ХРАНА 

Това, разбира се, е въпрос на предпочитания. За петдневно изкачване аз взимам 5-6 готови 
консерви (лазаня, спагети, боб), 3-4 кутии компот, кутия овесени ядки (за закуска), 4-5 пакета 
хлебчета, топено сирене, два пакета сушени плодове и различни шоколадчета и вафли. За 
предпочитане в херметични опаковки. Някои десертчета са добри залъгалки, докато осигуряваш. 

  

Фигура 6.10 Седалка 

 

Фигура 6.9 A. Едноместно порталедже Фигура 6.9 B. Двуместно порталедже 



  

СЕДАЛКА 

На нея ще висиш цял ден. Удобната седалка е лукс. Добрата седалка има 10-15 сантиметра 
широк кръстен колан и ленти с мека подплата за краката. Лентите за краката трябва да са с 
катарами, за да се свалят, когато ходиш до тоалетната или се преобличаш. От съображения за 
безопасност е по-добре седалката да се връзва, отколкото да се закопчава с катарама. И в двата 
случая освен прякото връзване въжето се закачва за седалката и с карабинер с муфа. Като 
последна предохранителна мярка, завържи лента около кръста си и прекарай въжето през нея. Не 
забравяй да вземеш допълнителна твърда седалка за площадките. 

  

СТЪЛБИЧКИ 

Аз предпочитам шитите стълбички с по четири твърди стъпенки. Особено когато е ветровито, 
стълбичките постоянно се развяват около главата ти. Хубаво е да са с твърда лента, която винаги 
държи стъпенките разпънати. Аз използвам четири стълбички; по две на карабинер. Стълбички 
могат да се направят с възли от двусантиметрова лента. Така ще можеш да ги нагодиш според 
височината си. 

  

  

САМОХВАТИ 

Има три основни типа: жумар, клог и Си Ем Ай. Последните са най-здрави, но трябва да си 
истински фокусник, за да се справиш с палеца им. Жумарите и клоговете са по-лесни и удобни за 
ползване. Какъв ще избереш, е въпрос на предпочитание. 

  

ЧЕЛНИК 

Челникът е необходим за организиране на бивак по тъмно. Най-добре е да няма допълнително 
отделение за батерии. Освен че се закачват навсякъде, излишните жици създават чувството, че ще 
се удушиш. Най-добрият челник е "Зум" на "Пецъл" с 4,5-волтова алкална батерия. 

  

ОБУВКИ 

Ако се катериш по маршрут с много свободни пасажи, добре е да имаш удобни еспадрили. 
Ако обаче ти предстои главно изкуствено катерене, бигуол еспадрилите на Робинс все още са най-
доброто, но не могат да се намерят. Можеш да използваш всякакви обувки, но повечето маратонки 
се късат твърде бързо. За предпочитане са чифт здрави и леки туристически обувки. Моделът 
"Лавадоумс" на "Найк" са невероятно трайни. Аз имам един чифт, които издържаха четири бигуол 
изкачвания. Освен това имат полутвърди подметки, които са много удобни за стълбичките. Залепи 

 

Фигура 6.11 Има три основни типа самохвати: 

  

A. Клог 
B. Жумар  

C. Си Ем Ай 

  



им гума за еспадрили и ще получиш идеалната бигуол обувка. Добре е да си носиш и чифт 
еспадрили, ако се наложи да се катериш свободно. Удобно е, ако обувките имат уши за закачване. 
Ако изгубиш единствения си чифт обувки, можеш да се сбогуваш с краката си. 

  

НАКОЛЕНКИ 

Добре е да имаш, защото колената постоянно се удрят в скалата. 

  

РЪКАВИЦИ 

Ръкавиците са задължителни за защита на ръцете. Аз ги използвам само когато събирам 
осигуровките на водача. Най-удобни са чифт леки и стегнати кожени ръкавици с отрязани пръсти 
около първата фаланга. 

Облепването на ръцете с лейкопласт също предотвратява ожулванията. Това е добра идея, 
когато се катериш по маршрут с много цепнатини за заклещване на ръце. Дори когато си на 
стълбички, може да се наложи да заклещиш ръка за баланс. 

  
 
Фигура 6.12 Спален чувал 

  

СПАЛЕН ЧУВАЛ 

Използвай само чувал със синтетични влакна. 
Мокрият пухен чувал може да те убие. Горетексовият 
бивак сак ще ти осигури допълнителна защита, ако 

порталеджето пропусне вода. Добра идея е да зашиеш осигурително ухо от лента на чувала си. 

  

ЕКИПИРОВКА ПРОТИВ ДЪЖД И РЕЗЕРВНИ ДРЕХИ 

Използвай дишащи тъкани, като полипропилен и горетекс. Никога не употребявай памук или 
пух, защото те не топлят, когато са мокри. Удобно е да носиш шушлякови панталони с ципове на 
крачолите, които могат да се обуят върху седалката. Има модели с отвори с лепящ цип за въжето. 
Ветровката също е полезна. 

  

СПИСЪК НА ОСНОВНИЯ ИНВЕНТАР 

Железни устройства (СКСК - стандартен комплект за свободно катерене): 2-3 комплекта 
френдове (СКСК), 2-3 комплекта клеми (СКСК), 2-3 комплекта малки месингови клеми (СКСК), 
80 карабинера (СКСК), небесни куки (2-5 от всеки стандартен тип), коперхеди с различни размери 
(10-25), клинове (5-10 пластини, 10-20 стандартни прави, 15-25 v-образни), малък комплект за 
забиване на болтове (не е задължителен). 

  

ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА (ЗА ВСЕКИ КАТЕРАЧ) 

Седалка*, стълбички*, самохвати, чук с калъф, челник, каска, екипировка за дъжд, бигуол 
обувки*, наколенки, ръкавици с рязани пръсти, лъжица, швейцарско ножче, спален чувал, 
постелка. 

  

ДРУГИ 

Торба*, порталедже*, инвентарна лента*, въжета (2-3), рингове, ленти и примки, ролки (2), 
торбички за подреждане на инвентара и храната, бутилки с вода, средства за поправка (ръчна 
шевна машинка и лейкопласт), медицински комплект, храна. 

Със звездичка са означени нещата, които подлежат на импровизации. Например порталеджето 
може да е фабрично или собствена изработка (от дъска, шперплат или градински шезлонг). 
Седалката може да шита или специален бигуол модел. Стълбичките могат да са вързани или шити. 
Торбата може да е брезентов чувал или обикновена раница. Добрата бигуол торба от здрав, 
издържащ на триене материал обаче е полезна инвестиция. Инвентарникът също може да се 



направи от два зашити един за друг ринга от тръбна лента. 
Това в никакъв случай не е напълно изчерпателен списък на инвентара. Преценявай нуждите 

си според тура, който ще катериш. Винаги е по-добре да вземеш излишни неща, отколкото нещо 
да не стигне. Винаги бъди подготвен за най-лошото, дори да ти се струва безсмислено 
презастраховане.



7. ШАНТАВИ ОСИГУРОВКИ 

Ранди Леавит 

  

Гранитната стена се извисява над мен, като огромна вълна, застинала в най-застрашителната 
си позиция. Проточвам шия към площадката, на някакви си десет метра отгоре, но на цял час 
катерене. Скалата е здрава и компактна, с малки и съвършени форми - като японска градина. 
Съвкупността от тези миниатюрни части образува необятния Ел Капитан, върховното изпитание 
за американските изкуствени катерачи. 

"Съвършеният терен за изкуствено катерене" - размишлявам аз, докато се напрягам да зърна 
площадката. Положението ми надали може да се определи като идеално - вися на небесна кука, 
закачена за кънтяща на кухо люспа. Люспата скърца и пращи. Катерил съм се по такива и знам, че 
тази вероятно ще издържи. Потръпвам при мисълта за последствията - човек просто не може да си 
мисли за падане на въже с категория А5. Нагоре намирам място за пластина зад една люспа. Тя е 
толкова тънка, че ме е страх да я използвам... 

Надвесената стена скрива видимостта ми надолу и открива пред погледа ми само последните 
петнайсет метра с миниатюрни коперхеди, размазани в плитък, гладък винкел. Те не биха 
издържали дори малко падане. Спомням си обаче, че на около двайсет и пет метра надолу съм 
оставил стабилен френд под един таван. Опитвам се да намеря успокоение в този спомен. Почти 
съм стигнал безопасната площадка. По челото ми се стича пот и щипе очите ми. През август на Ел 
Кап е голяма жега. Още пет минути... Нужни са ми само още пет минути... да спра, да увисна на 
седалката и да се опитам да си почина, отпуснат на небесната кука. Трябва да събера мислите си и 
да преодолея страха. 

ЛЮСПАТА СЕ ПУКА!!! и аз се приготвям за 50-метрово падане! Не... просто карабинерът се 
е разместил. Жаден съм. Искам болт. Започвам да обмислям следващата осигуровка. 

Спомням си пластината и люспата над мен. Избирам дълга и тънка пластина, която да забия в 
непознатото пространство зад крехката скална плочка. Пластината влиза лесно, твърде лесно, 
затова решавам да не я използвам. Непосредствено над нея забивам по-дебел клин. Той прониква 
трудно. Удрям по-силно и натъртвам кокалчетата си. Люспата се помества и безполезната 
пластина изпада. Гледам я като хипнотизиран. Тя пронизва въздуха и достига максимална скорост, 
сетне започва да се върти и накрая се загубва в дърветата отдолу. 

Връщам се към действителността. Закачвам се за клина и се отпускам на него. Той не се 
помества, затова леко се тръскам. Клинът издържа този тест, затова се тръскам по-силно. Той се 
изкривява надолу под остър ъгъл, но не излиза. Сърцето ми заплашва да изскочи от гърдите. 
Връщам се на небесната кука и оставам неподвижно още пет минути. 

Положението е сериозно, затова не бързам. Люспата се клати твърде много, за да забивам 
клинове. Все още обаче не се е счупила. Хрумва ми, че на мястото на падналата пластина ще влезе 
малка клема. Слагам я, пробвам да отпусна тялото си на нея, подскачам леко, след това се тръскам 
силно. Поредното парче от мозайката е сложено на мястото си. Вече съм на 26 метра от солидния 
френд и ми е нужен само още един час, за да преодолея последните 9 метра до площадката. Сетне, 
след още осем дни, ще съм на върха! 

Изкуственото бигуол катерене е невероятна, възхитителна мозайка. Безброй отделни 
преживявания оформят едно голямо приключение, което няма да забравиш цял живот. В тази 
глава ще се запознаем с "шантавите" осигуровки. Как да се измъкваш от опасни ситуации. Това е 
най-забавната и удовлетворяваща част от катеренето по големи стени. Постоянното изправяне 
пред нови и нови главоблъсканици. Самото катерене е малка част от цялото занимание. 

  

ПРОВЕРКА НА СЪМНИТЕЛНО ПОСТАВЕНИТЕ ОСИГУРОВКИ 

Агресивно тестване. Това е ключът към оцеляването на дълги пасажи с нестабилни точки за 
изкуствено преминаване. Аз научих това изкуство от един истински професионалист на име Дейл 
Бард. С ужас съм наблюдавал как Дейл се друса силно на всяка нестабилно поставена джаджа. 

- Ами ако излезе? - попитах веднъж. 

Дейл обясни: 



- Да предположим, че си тествал всяка осигуровка по този агресивен начин. Можеш да си 
сигурен, че всяка точка на закрепване може да издържи подобен удар. Ако някоя осигуровка се 
извади по време на агресивното тестване, предишната би трябвало да те задържи. 

Тя може да не издържи по-силно натоварване. Ако долната ти осигуровка не е тествана 
правилно и се извади, ще паднеш на следващата с по-голяма сила. Така всичките ти осигуровки 
могат да се изтръгнат като отварящ се цип. Нестабилните осигуровки крият риск. Винаги се 
уверявай, че последната ти точка на закрепване може да издържи тежестта на тялото ти плюс 
малко динамично натоварване. 

Ето как се прави агресивното тестване. Сложи следващата осигуровка и закачи свободните си 
стълбички (две на един карабинер) за нея. Закачи се с осигурителната лента на карабинера им. Ако 
е твърде високо, закачи се за долната стъпенка на една от стълбичките. 

Може да се изкушиш да закачиш въжето за горната осигуровка. Не го прави. Така няма да 
постигнеш нищо, само ще създадеш работа на осигуряващия и ще увеличиш дължината на 
падането си. Осигурителната лента ще задържи инвентара ти, ако горната осигуровка се извади. 

Приготви се за тестването. Най-съмнителните осигуровки се проверяват от долната стъпенка 
на стълбичката. Ако се извади, ще си на нивото на долната осигуровка и падането ти ще е 
минимално. Ако джаджата е сложена по-надеждно, можеш да се качиш на по-горните стъпенки, за 
да пестиш време. Така обаче рискуваш да упражниш по-голям динамичен удар върху долната 
осигуровка, ако горната се извади. 

Бавно пренеси тежестта на тялото си върху горната осигуровка. Внимавай дали ще се 
помести. Ако ти се стори добре, друсни се леко. Не гледай нагоре. Ако джаджата се извади, може 
да те удари в окото. Ако осигуровката издържи и този тест, друсни се силно. Подскочи, за да 
направиш динамично натоварване. 

След като с толкова страх си се друсал на новопоставената осигуровка, вече можеш спокойно 
да се преместиш изцяло на нея и да се заемеш с поставянето на следващата. Когато изпробваш 
поредната джаджа, доста успокоително ще е да знаеш, че долната вече е издържала подобен тест. 

В началото това "агресивно тестване" ще  ти се стори пълна лудост, но то ти позволява да 
наредиш цяла последователност от сравнително стабилни, макар и неспособни да издържат голямо 
падане осигуровки. 

  

БЕЗОПАСНОСТ 

Когато проверяваш осигуровките с друсане, трябва да вземеш някои мерки за безопасност. 
Носи каска. След десетина удара по главата от извадили се джаджи ще разбереш защо. Аз 
използвам строителна каска. Тя е удобна и дава допълнително чувство за сигурност, което ми 
позволява да се катеря по-добре. 

Освен това използвам предпазни очила. Веднъж си ударих окото на средата на Ел Капитан и 
това ми беше достатъчно. При зачукване на клинове хвърчат миниатюрни метални частици, които 
могат да попаднат в очите. 

Помисли какво правят ръцете, пръстите и краката ти. Ако заклещиш пръсти в неподходящ 
карабинер, лесно можеш да ги счупиш при падане. Не забравяй, че ако единият ти крак е в 
стълбичката на долната осигуровка, той ще остане там, ако горната се извади. Възможно е той да 
поеме натоварването от падането, преди долната осигурителна лента да те задържи. Това е друга 
причина да стоиш на долните стъпала, когато тестваш джаджите. Когато проверяваш горната 
осигуровка, извади крака си от долната стълбичка. С времето опитът ще те научи кога е по-
безопасно да действаш бързо и кога - бавно. Движи се внимателно. Ако горната ти осигуровка 
изведнъж се извади, не се обезкуражавай. Опитай отново и отдели повече време, за да изпълниш 
качествено задачата. 

Някои осигуровки не бива да се проверяват с друсане. Не прави това с небесните куки, 
краищата на отцепени люспи и джаджи, които очевидно няма да издържат теста. Много рядко съм 
се сблъсквал с такива случаи. 

Поставянето на нестабилни осигуровки се улеснява от психологическите предимства на 
агресивното тестване. Едно от най-приятните изживявания в изкуственото катерене е вглъбяването 
във всяко поставяне. Понякога закрепването на една осигуровка може да отнеме 30 минути. През 



това време ти си напълно съсредоточен в това, което правиш, и само от време на време се 
замисляш за нестабилността и опасностите. 

Тестването е границата между безопасност и лудост. 

  

НАПРЕДНАЛИ ПОХВАТИ В ПОСТАВЯНЕТО НА ОСИГУРОВКИ 

Проверката на осигуровките е доста монотонна дейност. Интересното е самото поставяне на 
джаджите. Напредналите похвати в слагането на осигуровки се делят на поставяне на небесни 
куки, използване на отцепени люспи, поставяне на коперхеди, забиване на клинове и осигуряване 
в ронлива скала. 

  

ПОСТАВЯНЕ НА НЕБЕСНИ КУКИ. Куките са шантави джаджи. Щом минеш над тях, те 
вече не представляват никаква осигуровка. Възможно е да се използват за осигуровка, ако се 
залепят за скалата с няколко слоя лейкопласт. Срещал съм и места, като една небесна кука може да 
се закрепи с помощта на друга, закачена обратно, и ластик. Другаде куката може да се забие леко с 
чука и да се заклещи за люспа със същата широчина. Удивително е колко надеждни могат да бъдат 
такива куки. 

  

ОТЦЕПЕНИ СКАЛНИ ЛЮСПИ. При поставяне на осигуровка зад отделена от скалата 
люспа цепката може да се разшири под действие на тежестта на тялото. Макар че звучи страшно, 
отцепените люспи на Ел Капитан не са толкова трудни за катерене. Обикновено те са достатъчно 
големи и здрави, за да се отместят до определено положение и да спрат. Ако имаш късмет, няма да 
се счупят. Когато се катериш по дълъг пасаж покрай отцепена скална люспа, сложи като първа 
осигуровка клин, който изглежда твърде широк за цепката. Ако го зачукаш добре, люспата ще се 
отдели от основната скала с около 70 процента. Това ще намали трудностите на останалата част от 
пасажа. 

При отцепените люспи се старай да редуваш клинове с клеми. Първият клин отделя люспата 
на 70 процента от възможното разстояние. Ако следващата осигуровка е клема, тя не спомага за 
допълнително разширяване на цепнатината (ако е твърде тясна за френдове). Ако клемата е на 
добро място, третата осигуровка ще влезе лесно. Тя може да е клин, който ще продължи да отделя 
люспата от основната скала. Внимавай колко ще се разшири цепката, може да намали 
стабилността на долната ти осигуровка. Ако разширението е твърде голямо, има опасност тя да се 
извади. Ако следващата осигуровка е клин, цепката при клемата ще се разшири. Тъй като клемата 
е с трапецовидна форма, тя ще се задържи. Докато клинът разширява цепката, опитай да се 
включиш в него с осигурителната си лента. Макар че все още си включен за клемата, клинът ще те 
издържи, ако разширението е твърде голямо и тя се извади. Отцепените люспи трябва да се 
изместват максимално навън, за да се създаде достатъчно налягане, което да притиска 
осигуровката и да й позволи да издържа тежестта на катерача. 

Има няколко основни правила за отцепените люспи. Прави разлика между отцепени люспи и 
отчупени люспи. При отчупена от скалата люспа горният метод може да бъде катастрофален. 
Внимателно оглеждай всяка люспа. Удари я с чука. По звука можеш да си извадиш заключение за 
стабилността й. Глухото кънтене е по-добре от високия, металически звук. По-дълготрайното ехо 
говори за по-голяма кухина под люспата. 

Експериментирай с различни джаджи. Запомни, че люспата трябва да се отдели от основната 
скала, но само с правилната последователност от осигуровки. Слайдерите, трикамите, френдовете 
и топчестите клеми  са удобни приспособления за отцепени люспи. Коперхедите могат да се 
оформят с чука във формата на клеми. Небесните куки могат да се използват на ръба на люспата. 
Те действат като неразширяващи цепката осигуровки между разширяващите. Тук не се препоръчва 
агресивно тестване; при него люспата може да се отдели от основната скала повече, отколкото при 
просто увисване. 

  

КОПЕРХЕДИ: Коперхедите са най-обичайния пример за слаби осигуровки. Алуминхедите 
имат по-добро свойство да прилепват на неудобни места за поставяне. Те обаче могат да се 
използват само веднъж. Ето няколко правила за поставянето на тези джаджи. Първо намери 
подходяща бразда, обикновено в дъното на винкел. Почисти скалата. Изстържи браздата с клин 



или ножче. Допри коперхеда до мястото и го зачукай със заострения край на чука. Когато се 
закрепи, използвай затъпено длето, за да го размажеш плътно по скалата. Удряй равномерно, за да 
не се клати. Внимавай да не прережеш жилото с чука или длетото. Удряй, докато решиш, че 
коперхедът е размазан достатъчно, след това поблъскай още малко! Никога не използвай 
агресивния тест. 

В поставянето на коперхеди няма други сложности. Понякога се налага да сложиш два или 
повече близо един до друг и да ги обединиш с примка, за да изравниш натоварването. Това е 
удивително ефективно при много нестабилни осигуровки. Съркълхедите представляват алумин- 
или коперхеди, предназначени за хоризонтално поставяне. При тях важат същите правила като при 
вертикалните коперхеди. Катеренето на коперхеди винаги е занимателно. Забавно е за водача, но 
не и за втория, който трябва да ги събира с дърпане с чука. 

  

ТЪНКИ КЛИНОВЕ: Тънките клинове са първите нестабилни осигуровки, използвани в 
изкуственото катерене. Забиването на пластина или рурп в тънките като косъмче цепки на Ел Кап 
е изящно изпълнение. Не забравяй, че ако клинът е твърде тънък за цепката, може да изглежда 
чудесно, но ще се извади лесно. Добре забитата пластина може да издържи тежестта на тялото 
дори да е влязла само на половин сантиметър. В такива случаи привързвай клиновете в основата, 
за да не се получи голям лост и да се измъкнат. Привързаните за тялото клинове се губят 
безвъзвратно, ако се извадят, затова винаги ги осигурявай с примка през ухото. Рурповете държат 
добре, но се вадят трудно. Наскоро бе създадено едно устройство, наречено "птича човка", 
подходящо за най-тесните цепки. Това ултратънко приспособление има по-широк диапазон на 
използване от рурповете и е много по-лесно за изваждане. Птичата човка (или "Бърдбийк") е 
устроена на принципа на клиновете, но в цепката упражнява натоварване като небесна кука. 
Основата й е изкривена, за да упражнява и странично налягане. В края на седемдесетте Тони 
Яниро изобретил подобно устройство и го нарекъл "Стар". При поставянето на тънки клинове най-
много трябва да се внимава при глухи цепки. Прекаленото забиване може да доведе до опиране на 
клина в дъното на цепката и той да се разхлаби. Агресивното тестване се препоръчва горещо за 
пластините. 

  

Фигура 7.1 Поставяне на коперхед 

  

РОНЛИВА СКАЛА 

Ронливата скала плаши повечето катерачи до смърт. 
Никой маршрут не заслужава да загинеш на него. Внимавай 
много, когато се придвижваш по лабилни блокове с 
размерите на автомобили. Най-добрият начин за катерене 
по ронляк е, ако първо си съставиш план как ще се 
осигуряваш. Провери за видими пукнатини и леко почукай 
камъка, за да определиш при какво натоварване е стабилен 
и при какво - не. Потърси следи от пръст между камъка или 
люспата и основната стена. Пръстта е лоша спойка. Това 
означава, че трябва да внимаваш. След това потърси 
възможности за заобикаляне на лабилния блок с изкуствено 
катерене. Ако се налага да се катериш по самия камък, 
потърси възможности за свободно преминаване, защото 
така се получава по-малко натоварване върху една точка. 
Ако се катериш изкуствено, внимавай много и избягвай да 
забиваш клинове в основата на блока. Никога не пробвай 
осигуровките с друсане. Накрая се замисли какво ще стане с 
теб и въжето ти, ако камъкът се откърти. Опитай се да 
прокараш въжето от безопасна страна или използвай 
двойно. Целуни каската си и се моли всичко да мине добре. 

  

Невъзможно е да се даде категоризация на всяко нестабилно място за осигуровка, което ще 
срещнеш. Все пак те съветвам да се катериш последователно и да пестиш психиката и енергията 



си, като полагаш максимално усилие да оставяш добри осигуровки. Работи ефективно, за да 
постигнеш бързина в изкуственото катерене. Не пренебрегвай нищо в името на скоростта. Едно 
50-метрово падане може да обезсмисли 6 часа напрегната работа и да се приземиш на скален 
перваз. Обмисляй всяка нестабилна осигуровка и тествай джаджите при всяка възможност. Така 
дори на А4/А5 ще се чувстваш сравнително сигурен. Осигурявай си всички възможни удобства и 
не губи мотивация. Наслаждавай се на свободата и ако изпуснеш клин, отдели една минута да го 
погледаш как се изплъзва от ръцете ти и набира скорост в нагорещения летен въздух. Някой сокол 
дори може да се излъже и да се спусне след него. Наслаждавай се на гледката, наслаждавай се на 
свободата и не забравяй лабиринта, който ти предстои - мозайката от нестабилни осигуровки. 
Предстои ти да сглобиш хиляди парченца, докато достигнеш върха.

  

  



8. СКОРОСТНО КАТЕРЕНЕ 

Стив Шнайдер 

  

Скоростното бигуол катерене е за всички, които мразят да влаченето на тежки торби, или 
просто не искат да изпуснат нито една нощ в бар "Йосемити лодж". Представи си, че се катериш 
по Ел Кап с лек инвентар и раничка само с няколко вафли. Свръзката ти трябва да се движи със 
скорост от 60-100 метра в час. По обяд над вас все още се извисяват 350 метра скала. Липсата на 
торба създава по-голямо усещане за свобода. На следващата площадка задминавате друга свръзка, 
която вече трети ден е на стената. След няколко часа вече сте на върха. Слизате бързо, взимате си 
душ и с чувство за добре свършена работа отивате да се почерпите. Звучи страхотно и е така. За 
онези, които искат да се освободят от тежката торба и бавенето, свързано с нея, скоростното 
бигуол катерене, е истинско забавление. 

  

ИСТОРИЯ 

Играта, наречена скоростно изкачване, започва с Джим Бридуел, Били Уестбей и Джон Лонг, 
които през 1975 година изкачват "Носа" за петнайсет часа. Това историческо събитие е още по-
удивително, защото свръзката разполагала само с клинове и трябвало да наковава с тях всеки 
изкуствен пасаж. Това довежда до революционна промяна във вижданията за катеренето на големи 
стени. За повечето свръзки Ел Кап е свързан с няколко нощувания и изтощително извличане на 
торби. За един ден Ел Капитан се превръща в тренировъчна скаличка. В последствие "Носът" 
вижда още няколко еднодневни изкачвания. При всяко от тях времето за преодоляване на 
маршрута се скъсява. Един от най-добрите скоростни катерачи в света, Ханс Флорин, го изкачва за 
8 часа и 2 минути. 

Други маршрути също имат скоростни изкачвания. Рик Кашнър и Майк Корбит често се 
катерят заедно и правят еднодневни изкачвания на "Уест бътрес" и "Лъркинг фиър" (West Butress 
& Lurking Fear) на Ел Кап, на "Директния" на северозападната стена на Халф Доум и "Хардинг" на 
Маунт Уоткинс. Точно десет години след първото еднодневно изкачване на "Носа" Джон Бачар и 
Питър Крофт изкатерват този маршрут плюс "Класическия" (Regular Route) на северозападната 
стена на Халф Доум за един ден. Някои катерачи наистина са бързи. 

Как успяват да се катерят толкова бързо? Е, определено не са се хвърлили направо на Ел Кап. 
По-ниските стени като Мидъл Катидръл и Уошингтън Калъм са добри тренировъчни обекти за Ел 
Кап. Обичайно е след изкачване на Калъм човек да пробва "Западната стена" на Ел Кап или 
"Класическия" на Халф Доум. Ако свръзката е способна да изкачи Калъм за 8-9 часа, за Халф 
Доум ще са й нужни 15-17. 

Учи се да преценяваш по схемата на маршрута колко време ще ти е нужно за изкатерването 
му. За добре сработените свръзки въжета с категория 5.9/5.10 (VI-VII UIAA) отнемат средно по 30-
40 минути. Добре е да си съставиш график за изкачването. След това можеш да провериш дали си 
го покрил. Така ще получиш добра представа за възможностите си. 

  

ПРАВИЛА 

В скоростното катерене няма много правила. Използването на джаджи, болтове и раменете на 
партньора са напълно в реда на нещата. Не се подлъгвай да катериш чисто някое трудно въже, 
защото това е по-бавно и неефективно от изкуственото преминаване. Не забравяй, целта ти е до 
вечерта да си се настанил удобно в бара. Предварителното фиксиране на въжета е забранено. Един 
маршрут не се смята за изкачен в един ден, ако на предишния по него са оставени фиксирани 
въжета. 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

Има много начини за ускоряване на едно бигуол изкачване. Най-добрият е да не взимаш 
много багаж. Вторият може да носи раничка с всички необходими неща за еднодневно изкачване. 
Освен това се постарай да намериш информация за тура. Ако никой от свръзката не го е катерил, 
попитай някой, който е ходил. Някои въжета могат да се изкатерят на едно. Обединяването на 



поредни въжета съкращава времето за организиране на площадки. Прецени какъв инвентар ще 
ти е нужен за всяко въже. Влаченето на тежък инвентар при свободно катерене е уморително. 
Набележи си пасажите, където е възможно да объркаш тура. Не можеш да изкачиш маршрута 
скоростно, ако постоянно се луташ. По тура може да намерите допълнително вода. Някои свръзки 
оставят пълни бутилки по первазите за бивакуване, за да се освободят от излишния си товар. 

  

ТЕМПО 

Вторият може да се катери или свободно, или с жумар. Със самохвати обикновено е по-бързо 
освен на траверсите. При истински скоростните изкачвания човек трябва да скача с жумарите, все 
едно тича по стръмна пътека. Така правите въжета могат да се изкачват за 2-3 минути. Все пак 
внимавай самохватите да захапват добре и не пропускай да се осигуряваш за въжето. Добра 
стратегия е един от свръзката да води 5-6 въжета последователно. Така водачът си почива, докато 
вторият се катери с жумарите, вместо измореният от изкачване по въжето да тръгне веднага да 
води. Отпочиналият водач ще изкачи въжето много по-бързо от уморения му партньор. Водачът 
определя скоростта на катерене. По принцип катерещият се със самохвати е в подчинено 
положение. Тази стратегия прилича на колона от колоездачи, каращи след водач, който определя 
темпото. След 5-6 въжето вторият трябва да поеме щафетата откъм напечения край на въжето. 

  

ОСИГУРОВКИ 

За скоростното изкачване е важно площадките да се организират бързо. Ако на площадката 
има оставени надеждни примки, водачът може да се включи направо в тях с карабинери. В 
противен случай обедини двете най-надеждни точки на закрепване и викай на свръзката си да те 
пуска. Вторият веднага тръгва по въжето. Катерачите не се завързват пряко за въжето, а се 
закачват в двата края с по два противоположно ориентирани карабинера. Когато достигне 
площадката, вторият се осигурява с примка с карабинери с муфа. След това двамата си разменят 
краищата на въжето. Водачът взима инвентара и продължава. 

Бързият ритъм на всяка площадка ускорява катеренето. За прегрупирането отиват само 
минута-две. Не забравяй, че на "Носа", имащ 35 въжета, всяка дейност, която се върши по веднъж 
на всяко въже, се повтаря по 35 пъти. Пет минути за всяка площадка означава три часа, прекарани 
по площадките на целия маршрут. Свръзката трябва да действа като добре смазана машина. 

  

ХРАНА И ВОДА 

Ключът към успешното скоростно изкачване е подбирането на подходящото количество 
храна, вода и инвентар. Максималното олекотяване е изключително важно. Когато с Рик Кашнър 
направихме първото еднодневно изкачване на "Салейт" (Salathe Wall) за 14 часа, носехме два 
банана, две шоколадови вафли, два литра вода и два пуловера в раничка на гърба на втория. 
Слязохме от върха по еспадрили. Нямаше да е зле да имаме още малко храна и вода, но 
решеността ни да се изкатерим за един ден ни помогна да напредваме по-бързо. Сега съм малко 
по-разумен. Нося няколко високоенергетични десертчета и две ябълки или портокала. 
Висококалоричните десертчета за спортисти са леки и дават добра енергия, без да предизвикват 
резки промени в съдържанието на захар в кръвта като обикновените шоколадчета и вафли. Във 
водата също може да се разтвори сокче с повишено калорийно съдържание. При скоростните 
изкачвания е невъзможно да вземеш достатъчно вода, за да се чувстваш комфортно. Човек 
обикновено се обезводнява и използва запасите на тялото. Старайте се да издържите с по литър-
два на човек. Ако е възможно, планирайте така изкачването, че максимално време да останете на 
сянка. Това помага за намаляване разхода на вода. 

  

БЪДИ ПОДГОТВЕН 

Веднъж, при водене на тринайсетото въже ("Тавана") на "Салейт" осигуровката, на която 
висях се извади и направих малко падане. При това си счупих два предни зъба и си порязах 
дълбоко показалеца. Докато висях леко замаян във въздуха, осъзнах истинската сериозност на 
положението. Бяхме изкатерили около 800 метра и ни оставаха още около 200. До смрачаване 
оставаха само 2 часа и нямахме бивачни съоръжения. Бяхме леко загазили. Успях някак си да 
довърша въжето, а Рик изведе останалите до върха. 



Винаги носи комплект за първа помощ за превързване на рани, получени в хода на катерене. 
Ако не друго, вземи поне лейкопласт. Хубаво е да се носи второ въже (7-9-милиметрово) в случай 
на непредвидена необходимост от спускане на рапели. От повечето традиционни маршрути на Ел 
Кап, като "Носа", "Салейт" и "Западната стена", могат бързо да се пуснат рапели благодарение на 
изобилието от оставени по стената осигуровки. Ако до стъмване не остава много време, с бързото 
връщане на рапели може да се избегне мизерното пренощуване. Лекомислено е да тръгваш по 
голяма стена без второ въже. 

  

ЕДНОВРЕМЕННО КАТЕРЕНЕ 

Едновременното катерене на френска свръзка може да спести ценно време, но е много опасно. 
При лесни пасажи, когато на водача не му достига въже, вторият се откачва от площадката и 
двамата катерачи започват да се катерят едновременно на двата края на въжето. Водачът 
продължава да се осигурява, така че между двамата винаги да има поне 3-4 осигуровки. При 
френска свръзка падането на който и да е от катерачите води до лоши последици. Най-лошо е 
обаче долният да падне, защото ще събори водача. При падане на водача не е толкова зле, защото 
натоварването е като при нормално падане. При френска свръзка по-добрият катерач трябва да е 
втори. При второто си изкачване на "Носа" Воглър и Кричълоу използваха техниката на 
едновременно катерене. Бачар и Крофт също са катерили на френска свръзка по Халф Доум при 
рекордното им изкачване на Ел Кап и Халф Доум за един ден. 

Аз лично обичам да се катеря на френска свръзка само с човек, в чиито способности съм 
сигурен. Дори тогава не го практикувам на категории над 5.7/5.8 (V UIAA). При по-трудни въжета 
предпочитам вторият да използва самохват. Винаги е по-лесно да катериш 5.10 с жумар, отколкото 
свободно. При последното ми изкачване на Ел Кап не практикувах едновременно катерене. При 
скоростта, с която се изкачвахме, беше твърде опасно. 

Френската свръзка може да се използва и за изкатерването на две въжета на едно. Ако за тази 
цел на водача не му достигат 5-10 метра, последният участък от въжето може да се изкатери на 
френска свръзка. Вторият се откачва от площадката и се изкатерва, докато водачът стигне 
площадката. Пропускането на една площадка пести време. 

В подобни случаи използването на по-дълго въже може да се окаже по-полезно. 60-метровите 
въжета често дават възможност за пропускане на площадки. На "Носа" това върши чудесна работа. 
Олекотеното 10,5 или 10-милиметрово въже е оптимално за спестяване на някой и друг килограм. 

  

СКОРОСТНО ИЗКУСТВЕНО КАТЕРЕНЕ 

До 1989 година още никой не бил изкачвал някой от големите изкуствени турове на Ел Кап за 
двайсет и четири часа, периодът, който се признава за "еднодневно" изкачване. Джон Мидендорф   
и Майк Корбит за малко да успеят на "Щита". Когато стигат перваза Чикънхед, те са принудени да 
спрат заради проблеми с осветлението. Така за броени часове пропускат възможността да се 
прославят. 

Докато скоростното катерене по класически бигуол турове е сравнително лесно, задачата 
става много по-трудна на изкуствените маршрути. Процесът на забиване на клинове на всеки 
един-два метра кара свръзките да пълзят като охлюви. По време на пълнолунието през април 1989 
година Рик Кашнър, Вернер Браун и Кевин Фосбърб осъществиха удивителното 
деветнайсетчасово изкачване на "Зодиак" на Ел Кап. Те използваха някои специални трикове за 
пестене на време. За скоростно изкачване катеренето в тройка е най-добрият вариант. Така 
работата по "наковаване" на безбройните въжета се разпределя между повече хора. На "Зодиак" 
Вернер и Кевин се редували на водене, а Рик катерил винаги като втори и събирал инвентара. 
Всеки имал определена задача и време за почивка. Тримата носели два комплекта инвентар. 
Веднага след извеждане на поредното въже вторият водач се изкачвал и тръгвал с другия 
комплект. Докато се катерел, Рик събирал осигуровките от долното въже. Постоянно някой водел, 
което е хитра тактика. 

Тръгнали в 00.20 часа и се изкачили в 19.20. Това означава, че са изтеглили нощното катерене 
за ранните часове, когато са били със свежи сили. Последните въжета, когато са били изморени, са 
изкачили по светло. 

  



ИЗБИРАНЕ НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ МОМЕНТ 

Избирането на подходящ час за започване на скоростно бигуол изкачване е много важно. То 
може да се окаже решаващо за успеха. За маршрут, изискващ 12 часа, тръгвай с първите слънчеви 
лъчи и се катери през целия ден. За 15-16-часови маршрути е добре да се тръгва в 1-2 часа през 
нощта, за да достигнеш върха по светло. За турове, които могат да отнемат цели 24 часа, тръгвай в 
18 или 19 часа. Опитай се да тръгнеш бързо, за да набереш добра инерция. Нощното катерене е по-
лесно с пресни сили. Катеренето по тъмно в края на напрегнат ден е психически скапващо и 
трябва да се избягва. Старай се да поддържаш постоянно темпо през цялата нощ. Една-две кратки 
почивки ще ти помогне да запазиш силите си. През нощта бъди изключително внимателен и не 
бързай, просто поддържай темпото. 

По съмване свръзката вече трябва да е на средата на маршрута. Тъй като през нощта не се 
губят много течности, водата няма да е изразходвана. Горната част на стената обикновено е по-
хладна от долната заради вятъра и денивелацията. Към края по-силният катерач трябва да поеме 
водещата роля. Юни е най-подходящият месец на Йосемити, защото денят е най-дълъг. Ако 
изкачването отнема малко повече от 24 часа, при тръгване в 18.00 на предния ден свръзката може 
да използва последните светли часове на вечерта, за да завърши изкачването преди стъмване на 
следващия ден. Разумно е да се носи кибрит или запалка, в случай че катерачите достигнат върха, 
но са твърде изтощени, за да слязат. Около хубав огън може да се устрои удобен бивак. Онези, 
които имат достатъчно сили да се приберат същия ден или през нощта, на всяка цена да избягват 
шофиране. Умората е убийствена. Човек може да се чувства отлично, докато се катери, но щом 
стъпи на твърда земя, да припадне. Имай го предвид, особено при слизане. 

  

НОЩНО КАТЕРЕНЕ 

Нощното катерене е неземно преживяване. Стената утихва и лястовичките се прибират. 
Вниманието на катерача се съсредоточава върху няколкото квадратни метра, осветени от челника. 
Успехът на скоростните изкачвания зависи именно от нощното катерене. За улеснение винаги е 
добре да предвидиш изкачването за пълнолуние. Макар че челникът пак е необходим за 
поставянето на осигуровки и катерене, допълнителната светлина помага много. Въжетата се 
виждат и предотвратяването на заклещването им в иначе невидими цепки се предотвратява лесно. 
Второто въже на "Салейт" и пасажът Стоувлег на "Носа" са особено опасни за заклещване. 

Свръзката винаги трябва да носи допълнителен челник и пълен комплект резервни батерии. 
Челниците на "Пецъл" са най-удобни и имат възможност за фокусиране на лъча. Избягвай 
челниците с отделение за батериите, което се носи в джоба и се свързва с рефлектора чрез жици. 
Кабелът пречи много при катеренето. Компактните челници са най-удобни. 

За нощното катерене е необходим опит; човек трябва да се упражнява, преди да пробва 
скоростно изкачване. Когато свикнеш, за воденето на едно въже на тъмно и на светло ще ти е 
нужно приблизително едно и също време. Аз лично предпочитам да се катеря малко по-бавно 
нощем. При намалена видимост грешки се допускат лесно. Веднъж, когато преминавах през 
поредица от пандюли през нощта, с ужас установих, че съм се закачил само за единия си жумар. 
Такава глупава и опасна за живота грешка се допуска много по-трудно на светло. Внимавай! 

  

ЗАДМИНАВАНЕ НА ДРУГИ СВРЪЗКИ 

Настигането на по-бавна свръзка създава деликатен проблем. Как да ги задминеш? Първо се 
опитай да им обясниш, че те забавят. Изтъкни, че нямаш бивачни съоръжения. Най-доброто 
обяснение, което използвам, е че имам среща с момиче за вечерта. Това действа в повечето случаи. 

В други ситуации, например когато настигнеш чужденци и не могат да те разберат или когато 
се натъкнеш на хора, които смятат, че нямаш право да ги задминаваш, може да се стигне и до 
грубости. Това, че някой се катери, не означава, че на маршрута няма място за друг водач. Закачи 
се на площадката им така, че да не могат да я свалят, и тръгни да се водиш. Използвай 
осигуровките им. Когато водачът им организира площадка, направи своята два метра над него. Те 
скоро ще осъзнаят, че ще ги задминеш, каквото и да правят. Отнасяй се сериозно към проблема. 
Не е нужно да мизерстваш цяла нощ на стената заради някаква криворазбрана учтивост. 

  

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА: Този начин на задминаване е твърде груб. Може да доведе до 



неприятни последствия. Веднъж на Мидъл Катидръл една свръзка задмина друга въпреки 
несъгласието й. Първите катерачи твърдяха, че се страхуват да не им бутнат камъни. Втората 
свръзка наистина бутна камък и рани тежко единия от долните катерачи. В следствие на това се 
заведе дело. Въпреки че лабилните камъни винаги крият опасности и човек е длъжен да носи 
каска, задминаването на други свръзки е деликатен проблем. Внимавай как се отнасяш към 
другите и инвентара им и не прави нищо, с което да ги изложиш на опасност. 

  

Светът на скоростното бигуол катерене е достъпен за всеки, който е в сравнително добра 
форма и има нужната психика. Тренирането на по-ниски скали за последващи дълги изкачвания е 
стандартна практика. Голямо постижение в Йосемити е "Носът" за един ден. Отначало може да ти 
се стори невъзможно. Настройката и мотивацията са сред най-важните фактори за скоростното 
катерене. "Носът" никога не е бил изкачван онсайт за един ден. Рик Кашнър описва удоволствието 
от скоростните изкачвания така: "Няма нищо по-приятно от това, да застанеш под стена, която си 
изкачил същия ден." Това наистина е голяма награда.



9. САМОТНИ БИГУОЛ ИЗКАЧВАНИЯ 

Стив Шнайдер 

  

Едно е да се катериш по големи стени в свръзка, съвсем друго е да ги изкачваш сам. 
Дейностите по водене, спускане на рапел, събиране на осигуровките и извличане на багажа правят 
тази задача три пъти по-изморителна от катеренето с партньор. Липсват такива забавления като 
прочитането на няколко глави от любим криминален роман, докато приятелят ти води бавно и 
мъчително поредното въже. Идеята за почивка при самотните изкачвания звучи добре, но напълно 
спира напредъка нагоре. 

За сметка на това самотният бигуол катерач никога не се отегчава, защото винаги има твърде 
много работа. За самотното катерене по големи стени е нужна изключителна решителност. То не е 
за разглезени момченца. Наградата е огромна. Онзи, който е катерил съвсем сам дни на ред, знае 
какво имам предвид. Да преодоляваш всеки сантиметър без ничия помощ, да разчиташ единствено 
на себе си, чувството за самоувереност и че си постигнал нещо велико, превръщат изкачването в 
неповторимо изживяване. 

  

ИСТОРИЯ НА САМОТНИТЕ ИЗКАЧВАНИЯ 

Началото на самотните бигуол изкачвания е поставено от Роял Робинс с изкатерването на 
Лийнинг Тауър (Leaning Tower) през 1963 година. Пет години по-късно Робинс осъществява сам 
едно дръзко изкачване, "Мюир уол" (Muir Wall) на Ел Капитан. За това са му необходими девет 
изтощителни дни. Приблизително по същото време Ерик Бек прави първото самотно изкачване на 
Халф Доум. И така, след изкачването на основните големи стени, идва времето за самотна 
премиера. Това се удава на Джим Дън, който през 1972 година прокарва сам маршрута 
"Космос" (Cosmos). През същата година Чарли Портър прави сам две премиери на Ел Кап. 

Остава да се осъществи самотно изкачване на някой от екстремните изкуствени турове на Ел 
Кап. В началото на осемдесетте години това се удава на Роб Слейтър, на смятания някога за най-
труден изкуствен тур в света, "Пасифик оушън". Постижението му е още по-забележително заради 
рекордното време за изкатерване - пет дни. Следващото удивително постижение е изкачването на 
"Зенята Мандата" от Дуейн Рейли в средата на осемдесетте. Заедно с "Море от мечти" това е най-
трудният маршрут на Ел Кап с много въжета на А5. Най-трудната самотна премиера е 
осъществена от Чарлз Коул с прокарването на "Спейс" (Space) на Ел Кап. Той изкачва за пръв път 
и един труден нов тур на Халф Доум, "Дама пика" (Queen of Spades), и така си осигурява почетно 
място в историята на йосемитското катерене. До края на осемдесетте още много трудни маршрути 
са покорени от самотни катерачи. Ранди Леавит, Стив Гросман и Уолт Шипли също са известни 
самотни катерачи от този период. Швейцарецът Хавиер Бонгар смая местните катерачи със 
самотните си изкачвания на "Джоли Роджър" и "Лост ин Америка", категоризирани на А5. Тези 
постижения обаче бяха засенчени от последното му изкачване на "Море от мечти". Смятан някога 
за невъзможен за самотно изкатерване, това е най-трудният изкуствен маршрут, изкачван някога в 
такъв стил. 

  

СИСТЕМИ ЗА СОЛО ОСИГУРЯВАНЕ 

Ако някой надъхан катерач реши да изкачи сам някоя висока стена, това не означава, че няма 
да се осигурява. Преди десет години единственият публикуван начин бе системата на Барнит, 
описан в книжката на Роял Робинс "Напреднали скални умения" (Advanced Rockcraft). В основата 
й стои осигуряване със самозатягащ възел за основното въже при водене. Приятелят ми Роб 
Сетълмайер използвал тази система при самотно изкачване на Лийнинг Тауър, първото му бигуол 
катерене. При това паднал. Самозатягащият възел не задържал и прусекът се протрил. Той 
продължил да пада и за щастие се спрял след осем метра на възел на основното въже, за което се 
бил осигурил преди това. Това говори за две неща. Първо, че системата на Барнит е по принцип 
безполезна и трябва да се измисли друга. И второ, че осигурителният възел, спасил живота на Роб, 
трябва да присъства като основно положение във всяка система за соло осигуряване. 

За любителите на самотните изкачвания през деветдесетте години техниката е създала много 
улеснения. Много трудни маршрути на Ел Кап, включително няколко премиери, са изкатерени с 



помощта на различни методи за соло осигуряване. Всеки може да избира най-подходящия за 
себе си. 

Винаги помни, че при падане, докато водиш, точките на фиксиране на въжето ще се 
натоварват нагоре (след като си се включил в първата междинна осигуровка). При всички описани 
системи се приема, че закрепванията на долната площадка са способни да издържат такова 
дърпане. 

  

ПЕТ СИСТЕМИ ЗА СОЛО ОСИГУРЯВАНЕ 

1. ВЪЗЛОВА СИСТЕМА. Тя е най-простата. Закрепи здраво въжето на площадката. Изтегли 
пет метра от свободното въже, направи възел осмица и се закачи за него с два противоположно 
ориентирани карабинера. Вече си стабилно осигурен. Слагай си междинни осигуровки и се 
закачвай като при нормално водене. Когато след пет метра въжето се опъне. Просто завържи нова 
осмица след определена дължина и се осигури за нея с други карабинери. Едва тогава се откачи от 
предишния възел и го развържи. Вече имаш свободно въже за следващия участък от маршрута. 

Предимство на тази система е простотата и надеждността й. Не са ти нужни никакви 
специални приспособления. При нея обаче постоянно се налага да се бориш с възли. Освен ако не 
си фокусник, ще се наложи и двете ти ръце да са свободни, докато ги връзваш и развързваш. Това 
сериозно намалява възможностите ти за свободно преминаване. 

  
 
  

  

Фигура 9.1 Възел стреме 
  

  

  

  

2. СИСТЕМА НА СТРЕМЕТО. Тя е подобна на предишната, но вместо възел осмица се 
използва стреме с два насрещно включени карабинера. Когато искаш да си отпуснеш въже, 
стремето може да се разхлаби, премести и отново да се стегне. Стремето действа като "преместващ 
се" възел и премахва необходимостта от постоянно връзване и развързване на предишния метод. 
Тук отново са нужни две свободни ръце. Макар че не е много добра за свободни изкачвания, тази 
система е подходяща за изкуствено катерене и се използва от много самотни катерачи на Ел Кап. 
Тук също няма нужда от специални приспособления. 

3. СИСТЕМАТА НА ЧАРЛЗ КОУЛ. Създадена е около 1986 година от Чарлз Коул за 
самотно свободно катерене. Въжето се фиксира. Близо до  закрепването се прави примка и се 
прекарва през щихт пластина, след това се закачва с два насрещни карабинера за седалката. За 
свободното въже (не това, което е към площадката) се закачва жумар, ориентиран към катерача. 
Жумарът се закачва за седалката с еднометрова лента. Идеята е следната: при падане жумарът ще 
действа като ръка за задържане на въжето в пластината, също както при обичайното осигуряване. 
Катеренето и осигуряването стават нормално. Когато имаш нужда от свободно въже, натискаш 
палеца на жумара и го преместваш напред. Ако ти е нужно повече от метър въже, хващаш въжето 
между пластината и жумара, издърпваш го и го стискаш със зъби (ако предположим, че с едната 
ръка се държиш за скалата). След това отваряш жумара и го преместваш по въжето. Повтаряш тази 
дейност докато си отпуснеш достатъчно въже. 

Тази система е трудна и изисква поне няколко часа тренировка, за да се овладее. Тя наистина 
позволява на катерача да остави стълбичките и да катери чисто някои по-лесни пасажи. 
Постоянното дърпане на жумара за отпускане на корем обаче е изморително и затова само 
катеренето на свободни пасажи с умерена трудност (под 5.10) изглежда разумно. С тази система 
скали с трудност над 5.10 се катерят по-лесно изкуствено. Системата позволява по-бързо катерене 
от първите две, защото се организира по-лесно. 

Макар че Чарлз Коул е падал, докато е използвал системата си на Ел Кап, големите падания не 
са за препоръчване. Повечето от силата на удара се поема от палеца на жумара. Един тест, 
извършен от Джон Дил, началник на Йосемитската спасителна служба, е показал, че самохватите 



разкъсват въжето при сила над 500 килограма. Тъй като при големи падания силата на удара 
може да достигне до 1000 килограма, на това трябва да се обърне сериозно внимание. Не забравяй 
също, че жумарите са слаби приспособления и могат да се счупят при подобно падане. 

  

  

4. СОЛОИСТ И СОЛОЕЙД. Тези два продукта на "Рок екзотика" са механични 
приспособления за соло осигуряване. "Солоист" е версия за свободно катерене, а "Солоейд" е по-
подходящ за дълги изкуствени маршрути. И двете съоръжения имат палец, който заключва въжето 
в случай на падане. "Солоист" отпуска по-лесно въже и позволява на катерача да се катери с 
близко до обичайното си темпо. При него обаче посоката на преминаване на въжето е от основно 
значение и той не се задейства при падания надолу с главата. Това меко казано е сериозен 
недостатък. Друго неудобство е това, че с наближаване края на въжето то започва да се изхлузва 
под действие на тежестта си и образува голям корем. И с двете съоръжения ползването на гръдна 
обвръзка е задължително. Поради това не съм много склонен да препоръчвам "Солоиста". 

"Солоейд" е по-стегнато съоръжение - има допълнителен механизъм, задържащ и падания 
надолу с главата. При него е нужно да имаш свободна ръка, за да прокарваш въжето, но все пак е 
по-добре от системата на стремето. Поради това подаване на въжето преминаването на свободни 
пасажи е възможно само при ниски категории, но приспособлението действа добре при чисто 
изкуствени маршрути. "Солоист" и "Солоейд" са скъпички, но такава е цялата бигуол екипировка. 

5. САЙЛЪНТ ПАРТНЪР. В този случай запазих най-хубавото за накрая. "Сайлънт партнър" 
е истинска благодат за самотния катерач. Изобретен е от Марк Бланчърд от Мамут Лейкс, 
Калифорния. След няколко самотни бигуол изкачвания Бланчърд развил съоръжението си по 
принципа на пробата и грешката в продължение на няколко години. В крайна сметка готовият 
продукт излезе през деветдесетте. 

"Сайлънт партнър" наподобява ролка. Сърцето на съоръжението представлява барабан със 
скоростактивируем механизъм, който го заключва по принципа на автомобилния колан. Около 
барабана се прави възел стреме и устройството се закачва за седалката. При падане барабанът се 
заключва и стремето фиксира въжето. 

Въжето върви добре през "Сайлънт партнър" и задържа всякакви падания - прави, странични, 
обърнати. 

При третия и четвъртия метод въжето се притиска от палец, който може да го повреди. 
Стремето при "Сайлънт партнър" щади въжето. Съоръжението действа еднакво добре при 
свободно и изкуствено катерене и просто е най-доброто в това отношение. "Сайлънт партнър" 
също е скъпичък, струва малко повече от "Солоиста", но си струва всеки цент. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При всички тези устройства катерачът трябва да се осигурява 
допълнително, като се закачва през определени интервали за основното въже с помощта на възел 
осмица. 

След като се запознахме със съоръженията за соло осигуряване, време е да видим някои 
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тънкости на занаята. При самотните изкачвания особено важно е да имаш информация за 
необходимия инвентар за всяко въже от маршрута. Ако не знаеш какво ти е нужно за определено 
въже, носи всичко, защото няма кой да ти изпрати допълнителен инвентар на средата на въжето. 

  

ВЪЖЕТА 

Самотният катерач е отговорен за въжетата си. Трябва да се полага специална грижа въжето 
да върви добре през цялото време. Когато на въжето постоянно се правят възли, 
предотвратяването на заклещването му по скалата е основна задача. Силният вятър може да го 
издуха встрани и да го закачи на някоя люспа. За предотвратяването на такива случаи е хубаво да 
се носи торба за въжето, като модела на "А5 адвенчърс". Ако се остави в торбата на площадката 
въжето ще върви по-добре. Ако няма торба, катерачът може да носи цялото въже в раница. Въжето 
за извличане може да се държи най-отгоре в торбата с багажа. 

  
 
Фигура 9.3 Торба за въже 
  

При първия ми опит за самотно еднодневно изкачване 
на "Носа", допуснах грешка, докато водех люспата Ботуша. 
Несъзнателно съм фиксирал и двата края на въжето на 
площадката. На средата на въжето си дадох сметка, че не 
мога да продължа. Направих площадка с петте оставащи 
ми френда - 3 за натоварване надолу и 2 за нагоре - в 
клатещата се люспа и рапелирах. Изкачих това въже на две 
и изгубих 20-30 минути ценно време. Успях да запазя 
самообладание, забравих за изгубеното време и продължих 
без повече инциденти. 

  

РАПЕЛИРАНЕ И ИЗВЛИЧАНЕ 

След извеждането на въжето, то трябва да бъде 
спуснато на рапел, да се изкатери отново за събиране на 
осигуровките и торбата с багажа да се извлече. При 
спускане по пасажи с траверси е нужно огромно внимание. 
Когато между осигуровките има много корем, както при 
къси въжета, спускай се до обтягане на въжето. След това 
траверсирай с жумарите. Дублирай жумарите, като се 

осигуриш за въжето с карабинер и лента. При дълги траверси е хубаво да имаш двойно въже. 
Едното се закачва за осигуровката, а другото - не. След като приключиш траверса, можеш да се 
спуснеш по свободно висящото въже и после да се изкачиш по другото. Не забравяй да си вземеш 
жумарите, когато водиш. 

След достигане на долната площадка торбата с багажа трябва да се освободи от осигуровките 
и да се остави да виси на фиксираното на горната площадка въже за извличане. Това се постига 
лесно с помощта на жумар. Самохватът се закрепва за въжето за извличане и торбата се закачва 
пряко на него с примка. След това въжето се издърпва с една ръка надолу, като в същото време 
жумарът се придвижва нагоре. Така въжето повдига леко торбата, облекчава осигуровките и 
позволява да я откачиш. Спусни торбата, ако има опасност да се залюлее и да се удари в скалата. 
Организирай полиспаста на горната площадка, преди да се спуснеш до предишната. Иначе, когато 
отново се изкатериш за събиране на осигуровките, въжето за извличане ще е натегнато и няма да 
можеш да го вкараш в ролката. 

  

СЪБИРАНЕ НА ОСИГУРОВКИТЕ 

Време е да се изкатериш отново и да събереш осигуровките. Въжето за водене трябва да се 
издърпа надолу до пълното му натягане, преди да се закачиш за него с жумарите. При самотно 
изкачване на последното въже на "Ростръм" (Rostrum) Марк Бланчърд си помислил, че вече е 
натегнал въжето. Когато се изкачил до началото на тавана и се набрал, изведнъж паднал. Незнайно 
как отгоре били останали почти 15 метра корем. Въжето се било спуснало от другата страна на 



един карабинер малко преди площадката и се освободило, когато катерачът излязъл изпод 
тавана. За късмет Марк паднал само около 7 метра, защото въжето отново се заклещило, 
заплашвайки всеки момент пак да се изхлузи. Примрял от страх, Марк предприел най-
страховитото изкачване с жумар през живота си. Поуката е следната: Докато се спуска по въжето 
за извличане, катерачът трябва да се увери, че въжето за изкачване не се е омотало. За тази цел 
може да се наложи въжето да се дърпа през осигуровките в процеса на спускане. 

Събирането на осигуровките протича по съвършено същия начин, както  при катерене в 
свръзка. При достигане на горната площадка трябва да се изтегли и торбата. Заклещването й при 
самотно изкачване и голям проблем. Няма втори катерач, който да я освободи. Катерачът трябва 
да се спусне до торбата, да я освободи и пак да се качи, но тя може пак да се закачи, само няколко 
метра по-нагоре. Това не е най-приятното преживяване. Ако торбата се заклещи в рамките на 25 
метра от площадката, се налага да се използва методът за извличане на пострадал. Катерачът се 
спуска до торбата по въжето за водене, закачва се за въжето за извличане и организира нормален 
полиспаст. Освобождава торбата и я пази да не се заклещи до достигане на площадката. 

Ако торбата се заклещи на повече от 25 метра от площадката и изглежда, че отново ще се 
закачи, тази система пак може да се използва, но с трето въже. Просто закачи третото въже за края 
на въжето за извличане, за да го удължиш. Спусни се до торбата и я извлечи по обичайния начин 
на третото въже. 

  

  

СКОРОСТНИ САМОТНИ ИЗКАЧВАНИЯ 

Това е комбинация от бързината на скоростните изкачвания и самоувереността и упорството 
на самотното катерене. Тази нова ера в катеренето започва с изкачването на "Западната стена" на 
Ел Кап за 23.30 часа от Джим Байър през 1989 г. Аз имам две големи постижения: еднодневно 
самотно изкачване на Ел Кап за 21.22 часа и първото скоростно самотно изкачване на Халф Доум 
по "Директния" на северозападната стена за 21.58 часа. За такива начинания е задължително да 
имаш доста добри скоростни изкачвания в свръзка. 

Скоростните самотни бигуол изкачвания са невъобразимо изпитание за физическата и 
психическата издръжливост. Човек преминава границата на възможностите си. Скоростният 

 

Фигура 9.4 

Полиспаст с противотежест при самотно катерен
Забележка: Закачването на торбата с фифи е 
рисковано. 

  



самотен катерач трябва да носи сам храната и водата си - сериозно затруднение. Хубаво е при 
такова убийствено начинание да имаш 5-6 литра вода, но този товар е твърде тежък. Скоростният 
солист трябва да започне със съвсем малко багаж и да свикне с мисълта, че на края на изкачването 
ще е полумъртъв от изтощение. 

За изкачването си на Халф Доум аз бях избрал октомври, когато е по-хладно. Носех само три 
литра вода и се надявах да срещна оставена по пътя. Такава нямаше. Макар че се обезводних 
жестоко, имах 7-8 висококалорични десертчета, за да се подкрепям по тура. Простите 
въглехидрати в тях ми дадоха енергия да достигна до върха. Бях катерил маршрута преди десетина 
години и си спомнях, че след Голямата тераса, която е на средата, не са нужни клинове. Олекотих 
багажа си, като хвърлих клиновете си от стената с ярко оранжево парче тиксо за лесно откриване. 
Взех си ги на слизане. (Редакторска забележка: Тази практика не се препоръчва на Ел Кап и други 
скали, под които може да има много хора.) 

Друго мое самотно начинание е изкачването на "Кресънт крак" (Crescent Crack), дълбока 
камина с категория 5.5 (IV- UIAA). Оставих раницата и инвентара си на едно фифи на площадката. 
Така можех да я извлека и да си спестя рапела и изкачването с жумар на едно неприятно въже в 
камината. Бях предвидил риска от откачване на фифито и падане на раницата ми на земята. Когато 
въжето се натегне, щеше да се наложи доста да подърпам. Подобни хитрости са ми спестили 
много работа и ценно време и са пример как човек трябва да съобразява стратегията си със 
съответния маршрут. 

  

ОЩЕ НЯКОЛКО ХИТРОСТИ 

Не забравяй, самотните бигуол изкачвания са дръзко начинание. При тях процентът на 
неуспешните опити е голям. Не се обезкуражавай от малките несгоди. Гледай по-леко на тях. Бъди 
винаги готов за отстъпление. Ако се стигне до спасяване, опитай се да си помогнеш сам. Когато 
някой самотен катерач прибегне до услугите на спасителите, това уронва престижа на целия стил 
на катерене. 

За сметка на това успешните самотни бигуол изкачвания се възнаграждават щедро. 
Постижението ти ще е оправдан повод за гордост.

  

  

  



10. ПРЕМИЕРИ 

Стив Гросман 

  

При катеренето на някой популярен бигуол маршрут човек неизбежно започва да се пита за 
условията при първото изкачване. Как са изглеждали цепките отначало? Каква екипировка за 
използвали първопокорителите? Валяло ли е, или е било жега? Първите маршрути на Ел Кап 
налагат високи стандарти за трудност и стил. Тези турове са прокарани само с клинове, с 
минимален запас храна и вода и съвсем малко болтове. Писмените свидетелства са като истински 
приключенски романи. Изкачването на "Мюир уол" от Айвън Шуинърд и Ти Ем Хърбърт е 
прекрасен пример за храброст и самоувереност. След хиляда метра катерене те остават само с един 
болт и един литър вода. 

Дори днес, с най-напредналите техники и инвентар, неколкостотин метрова скална стена, на 
която не е стъпвал човешки крак, представлява страшен проблем. Ако лабиринтът се разгадае 
успешно, с помощта на решителност и добър опит, изживяването ще ти донесе огромно 
удовлетворение. 

След като си изкачил вече няколко съществуващи бигуол маршрута, може да ти се прииска да 
се отклониш от отъпканата пътека. Преди да опиташ нещо различно и ново, пробвай някой от по-
трудните бигуол маршрути. Така ще развиеш умения и психика, необходими за новото ти, по-
трудно поприще. Запази спокойствие. И решителността си. 

Избраният от теб маршрут може да е първият, прокаран на някоя непозната стена, или да 
преминава между съществуващи турове на често посещавана скала. В отдалечените райони 
съществува най-голям потенциал за прокарване на нови маршрути. Те предлагат пълноценно 
усещане за приключение, допълнено от девствена красота и отдалеченост от цивилизацията. Далеч 
от възможностите за лесно спасяване и тълпите, човек обръща много по-голямо внимание на 
безопасността. 

По-развитите катерачни района вдъхновяват с малко неща любителите на премиери. За 
прокарване на нов маршрут е нужна много повече работа, търсене на път по слабо изразени скални 
форми, останали незабелязани до момента. Затова тези стени са по-трудни и изискват способност 
за катерене на по-високи категории при по-строги стандарти, за да се избегне излишното забиване 
на болтове. 

Могат да се получат конфликти с местните катерачи. Натискът за катерене в добър стил и 
съгласно местните стандарти може да се окаже огромен. Някои пропуски могат да намалят 
удоволствието от осъществяването на първо изкачване. Такъв е случаят със "Стоманени 
криле" (Wings of Steel) на Ел Кап. Първопокорителите не се съобразиха с етиката и забиха 
излишно много болтове. Катерачната общественост ги наказа, като ги прогони завинаги от 
долината. 

Тези изисквания карат първопокорителите сериозно за преценят възможностите си, преди да 
прокарат нов маршрут в разработен вече район. Жалко е да видиш добра възможност за нов тур 
похабена. Лесният достъп, възможността за бързо спасяване и чувството за сигурност, когато се 
намираш пред толкова много погледи, позволяват на човек да достигне границите на физическата 
и психическата си издръжливост. Въпреки това е по-добре да търсиш възможности за премиера в 
отдалечен район, където няма кой да ти помогне и обстановката изисква добро премисляне и 
кураж при изкачването. Така ще избегнеш презрението на останалите и ще получиш 
удовлетворение от храбростта на постижението си. 

Когато се каниш да правиш премиера, е хубаво да си зададеш няколко трудни въпроса. 
Отговорите ще те подготвят за самото изкачване. 

Първо, откъде ще минава турът? Внимателното оглеждане на цепнатините и другите скални 
форми е жизнено важно за избиране на най-доброто трасе. Опитният катерач трябва да е способен 
да избере най-красивите участъци от стената. Навържи ги в едно, като избягваш ронляците и 
гладките плочи, на които може да се наложи да забиваш болтове. Възможно е най-
привлекателната възможност да не е най-лесната. Прецени скоростта, трудността, времето и броя 
на необходимите болтове. Премиерите са много по-сложни от повторните изкачвания. Твоето 
решение ще предопредели изживяването на всички, които ще се катерят след теб. 



Много е полезно да си начертаеш схема на маршрута, основаваща се на внимателни 
наблюдения на скалата. Не е разумно да разчиташ само на паметта си. Когато водиш, обикновено 
видимостта е ограничена. Добрите цепнатини и други характерни особености на скалата могат да 
са до теб, но да не ги познаеш. 

При оглеждане на цепнатините и удобните места за бивак често се използват бинокли. 
Наблюдавай как сенките се придвижват по стената през деня; ако са дълги, означават големи 
издадености. Натрупванията на сняг указват местата на первазите. Петната от вода сочат къде 
може да е мокро и да има цепнатини. Внимавай. Не бъркай петната от течаща вода с пукнатини. 
Злополучният резултат ще е железен път от болтове. Увери се, че маршрутът ти е катерим, преди 
да тръгнеш по него. 

Когато решиш, че турът е възможен, начертай си схема и я използвай за подготовката на 
изкачването. Изгради си груба представа за необходимите размери и вида на джаджите, времето за 
изкачване (от което се определя количеството храна и вода, което ще вземеш) и броя на 
необходимите клинове и вероятните им места. Скицата помага както за планирането, така и за 
ориентацията върху самата скала. 

Следващият  въпрос е: Можем ли да изкачим благополучно маршрута? Освен да можеш да 
изкачиш тура, трябва да вземеш и необходимите мерки за сигурност. Това включва екипировка за 
лошо време, медицински комплект и достатъчно припаси в случай на непредвидено забавяне. 
Задължително е да имаш всичко необходимо. Изгубването на ключова джаджа или инфектирана 
рана могат да имат сериозни последици. Изготви си алтернативни планове в случай на злополука. 

Как обаче да се катериш безопасно, без да развалиш стила на преминаването? Отговорът 
зависи от подготвеността на катерачите и препятствията, с които се сблъскват. Неопитният 
катерач може да сложи болт на място, където става и обикновен клин. Психологичното 
напрежение от търсенето на най-лесния път, осигуряването, извличането на багажа и вездесъщата 
потиснатост от неизвестното могат да подтикнат катерача към действия, за които по-късно ще 
съжалява. Имай го предвид: за първата си премиера избери маршрут, който е във възможностите 
ти. Трябва да се нагодиш към по-бавното темпо на катерене. Поставяй добре всяка осигуровка. 
Слагането на излишни болтове намалява удоволствието на онези, които ще се катерят след теб. За 
по-голям финес и по-голяма красота на маршрута при премиерата трябва да се подхожда по-малко 
разрушително. 

Заслужава да се спомене, че когато възможностите за други осигуровки се изчерпят и се 
наложи да се забиват болтове, съществуват два различни стила. При традиционния подход се 
приема, че трудността при изкуственото катерене е във фиксираните осигуровки. При него 
забитите изкуствено болтове или нитове са в състояние да издържат падания. Противоположното 
течение, "новата вълна", приема, че техническите и психологическите трудности трябва да са в 
максимална степен. Изкуствените осигуровки издържат тежестта на катерача, но не и падане. Тази 
етична система позволява пробиването на дупки за небесни куки и на жлебове за коперхеди, 
когато такива няма. 

Докато дългите неосигурени пасажи с риск за големи падания поставят допълнителна 
трудност пред следващите катерачи, няма общо мнение по въпроса дали опасността от голямо 
падане си струва, когато техническата трудност вече е намалена. 

Представи си, че ти предстоят два десетметрови винкела, разделени от гладка плоча. Във 
винкелите влизат коперхеди, способни да издържат тежестта на тялото ти. Традиционният стил 
разрешава оставянето на болт на плочата за намаляване дължината на евентуалното падане. При 
новия подход по плочата би трябвало да се издълбаят дупчици за небесни куки. Традиционният 
катерач рискува двайсет метра максимално падане; привърженикът на новия стил рискува 
четирийсетметрово падане. Привърженикът на новата вълна обаче се старае да направи всичките 
си осигуровки максимално стабилни, за да намали риска от падане. С повишаване на риска 
техническата трудност намалява. 

По същия начин новото течение разрешава използването на шило и длето при последващи 
изкачвания. Щом първопокорителят е бил в състояние да намали трудността на пасажа, за да може 
да премине, значи и следващите имат право на същото. Традиционният стил приема за даденост 
всички изкуствено забити осигуровки и задължава следващите свръзки да се съобразяват с тях. 
Така техническата трудност се запазва за следващите катерачи. Конфликтът се получава, когато 
привърженик на новия стил се катери по традиционен тур. Ако водачът не умее да прави разлика 
между двата подхода, той може да посегне към длетото и нещата загрубяват. Без да съзнава, той 



ще развали стила и ще намали техническата трудност, запазена от първопокорителите за 
следващите свръзки. 

Добър пример за това е маршрутът "Джоли Роджър" на Ел Капитан. При първото си изкачване 
той е бил сред най-трудните турове за небесни куки без никакви изкуствени дупки. Реализирал 
съм няколко дълги падания при смелия опит за изкачването на тези пасажи. Трудността се оказа 
твърде голяма за следващите катерачи и те вместо да се откажат, предпочетоха да използват 
шилото - макар че бяха изкатерили само няколко въжета. Сега споменатите пасажи са по-грозни и 
много по-лесни. Очевидно изборът на стил при премиерата е въпрос на лично предпочитание. При 
следващите изкачвания обаче трябва да се уважава находчивостта и храбростта на 
първопокорителите - иначе губим всички. 

Независимо коя етична система ще избереш, смисълът на всички тези приказки и поучения е 
запазването на трудността. При премиерата катерачът трябва да преодолява пасажите така, че да 
ги остави непроменени за следващите свръзки, за да могат и те да се помъчат и получат същото 
удоволствие. Проявявай достатъчно търпение и самоуважение, за да издигнеш способностите и 
психиката си на нивото, което изисква тура, а не с груба сила да намаляваш трудността му според 
възможностите си. Ограничавай се в използването на разрушителни средства. Иначе ще създадеш 
маршрут, лишен от находчивост, храброст и вдъхновение. 

Преодоляването на страха и съмнението пред лицето на неизвестното лежи в основата на 
приключението. Ако се задоволиш с по-малко от онова, на което си способен, няма да изпиташ 
достатъчно удовлетворение от постигнатото, затова е по-добре да изчакаш, ако интуицията ти 
подскаже, че не си готов. 

Много е лесно човек да се вманиачи за нов маршрут. В бързината да прокараш премиера, 
преди някой да те изпревари, има опасност да пренебрегнеш идеалите и стандартите си. Най-
трудният въпрос, на който трябва да дадеш честен отговор е: Дали искаш да прокараш свой тур 
заради самия себе си, или за да си осигуриш местенце в историята? Когато нещата загрубеят и 
последната ти добра осигуровка е на десетки метри под теб, това е върховното изпитание за 
самоувереността, уменията и решеността ти да не използваш шилото за спитове. Потърси в себе си 
находчивостта, вярата и силата на духа, които ще ти помогнат да прекосиш невидимата граница 
между мечта и реалност. В дългогодишната ми практика като катерач именно тази сила ме връща 
към вертикалата и ме кара да преследвам приключенските си мечти там, където се срещат земята и 
небето.



11. ЕТИКА 

Стив Гросман 

  

До неотдавна катерачите бяха малко на брой и бигуол изкачванията, осъществени за една 
година в САЩ, можеха да се броят на пръсти. Радикалният напредък в екипировката, 
разпространението на информация за маршрутите и белезите от клинове правят скалния свят все 
по-достъпен. Популярните йосемитски дълги турове се катерят по няколко десетки пъти на сезон и 
голямото струпване на хора се превръща в сериозен проблем. С увеличаването на броя ни, 
нуждата от свеждане до минимум на влиянието от всяко изкачване върху скалата се чувства все 
по-отчетливо. Тайнствената природа на дългите турове определя техния характер и затова 
изживяването при изкачването им много зависи от онези, които са минали преди нас. Боклукът, 
изпражненията и безполезните дупки, оставени от някоя безотговорна свръзка, могат да превърнат 
едно вълнуващо приключение в тъжно свидетелство за човешката глупост. 

През последното десетилетие нарастващата нужда от съхраняване на катерачните маршрути 
доведе до създаването на бигуол етика. В известно отношение тя отразява правилата за запазване 
на природата, имащи за цел намаляване влиянието от натовареното автомобилно движение. 
Основното правило е: оставяй маршрута така, както си го намерил, и чисти след онези, които не са 
били толкова добросъвестни. Изнасяй боклука си, а не го захвърляй някъде с доброто желание "да 
си го прибереш по-късно". Тракането на падащи бирени кутии и купищата отпадъци в основата на 
дългите турове са наистина отвратителни за всеки, който иска да се наслаждава на красотата на 
природата. Единственото приемливо изключение е използването на малки хартиени пликове за 
ходене по голяма нужда и хвърлянето им далеч от пътя на катерачите. 

По често посещаваните турове е препоръчително да се използват херметични пликове за 
намаляване на миризмата. Уринирай във въздуха и далеч от тура, ако е възможно, или се залюлей 
до някой страничен перваз. Никога не ходи по малка нужда върху скалата или в цепнатини, 
откъдето урината трудно се изпарява. Помни златното правило: "Не хвърляй върху останалите 
онова, което не искаш да падне върху теб". Не се поддавай на изкушението да хвърлиш торбата, 
когато си се изкачил или слизаш на рапели. Никой не може да предвиди къде ще се приземи, а 
опасността от нещастни случаи го прави безотговорна практика. В Йосемити хвърлянето на торби 
от туровете е забранено и се наказва със сериозни глоби. Ако си твърде уморен, за да свалиш 
целия си багаж, остави част от него и се върни да го прибереш, когато си отпочинал. Например 
върхът на Ел Капитан може да се достигне лесно, ако при слизане се фиксират три въжета по 
Източните первази; така човек може да се върне за остатъка от багажа си, без да застрашава 
здравето и живота на никого. 

  

ОПАЗВАНЕ НА СКАЛАТА 

Концепцията за опазване на скалата в дейност, използваща клинове, бормашини и други 
разрушителни съоръжения, е доста неясна. Многократното забиване на клинове създава 
постоянни, грозни белези, нарушаващи девствената красота и тайнственост на стената. От другата 
страна на везните стои нуждата ни да се чувстваме сигурни, докато изследваме неизвестното. 
Комбинацията от сила, опит и смелост, помагащи ни да преодоляваме трудностите, стоят в 
основата на катерачния стил. Той до голяма степен определя чувството за приключение при едно 
изкачване. За запазване на туровете за онези след нас трябва сериозно да се замислим за 
разрушителните дейности като прекаленото забиване на клинове и коперхеди. Използвай чука 
пестеливо. За щастие техниките за естествено осигуряване са толкова напреднали и достъпни, че 
нуждата от клинове и болтове все повече намалява. Много класически турове, като "Носа" и 
"Салейт уол" на Ел Кап и "Класическия" на Халф Доум, могат и трябва да се катерят без забиване 
на осигуровки. Ако всеки използва този чист стил, тези маршрути ще запазят характера, красотата 
и трудността си въпреки многократното преминаване. 

На маршрутите, където все още са нужни клинове, използвай клеми и френдове при всяка 
възможност. Катеренето на клеми е не по-малко трудно от използването на клинове и може да ти 
донесе дори по-голямо удоволствие. Много бъдещи постижения в силно развитите катерачни 
райони като Йосемити, са свързани с изкачвания в по-добър стил на съществуващите турове. Най-
вече, ако един маршрут е прокаран в чист стил, следващите, преминали по него, трябва да 



уважават куража и въображението на първопокорителите. Катерачите трябва да търсят в себе 
си търпението и решителността, необходими за изкатерването му, а не да се стремят да го 
променят. Преобладаващото виждане, че трябва да се хвърлиш на скалата и да я оковеш с железа, 
е късогледо. Техническите умения и опитът за използване на удивителните нови джаджи за 
преминаване в добър стил изискват много тренировки. Отдели известно време в упражнения да 
използваш съоръженията за осигуряване, докато почувстваш доверие към тях. Хвърлянето без 
нужната подготовка на стената е в най-добрия случай глупаво и само ще доведе до безсмислено 
забиване на клинове и спитове, когато страхът надвие над здравия разум. 

Може би най-лошото развитие на нещата е, когато коперхед се зачука в удобна за клеми 
пукнатина; така се губи едно добро място за осигуровка. Плитките цепки лесно се изронват до 
степен, когато се налага оставянето на постоянна осигуровка. Коперхедите държат добре и също 
като клиновете не е нужно да се зачукват до крайност, особено когато не се очаква падане. Могат 
да се вадят със закачване за тялото на чука с примка и рязко дърпане. Добре е преди дърпането 
металът да се отдели от скалата от едната страна с помощта на обикновено ножче. Повърхността 
на размазаната в жлеба мед обикновено е голяма и определя по-силното закрепване за скалата, 
отколкото за жилото. Ако жилото се скъса, останалият в скалата коперхед може да се извади с 
помощта на длето. Тънките клинове нараняват по-малко скалата, затова при такова изваждане са 
за предпочитане пред длетата. Ако се слагат внимателно, коперхедите са по-малко разрушителни, 
от клиновете, но до тях трябва да се прибягва само в краен случай. Бъди щателен в събирането на 
инвентара и вади коперхедите дори когато жилото се скъса. Отстранявай всички оставени от други 
свръзки коперхеди. С удивление ще намериш не едно удобно място за клин или клема, направени 
неизползваеми само защото някого го е мързяло да мисли и е решил за размаже коперхед. 

Шилото и длетото също заемат странно положение в катерачния арсенал. За разлика от 
обикновения инвентар, нагаждащ се към вече съществуващи места за осигуровки, те могат "да 
създават" или "подобряват" местата за осигуровки. Тази възможност за създаване на сигурност 
намалява тръпката при катерене на определени пасажи. По всяко време, поради всякаква причина, 
ти можеш да промениш правилата и да намалиш трудността за себе си и останалите след теб. Не 
го прави; не пробивай дупки и не задълбочавай браздите за коперхеди. Това влияние върху скалата 
обикновено е позволено само при премиерата и не се насърчава при последващи изкачвания. 

Въпреки това трябва да наблегна на необходимостта от резервен комплект за забиване на 
спитове - за възстановяване на счупени болтове и в извънредни ситуации. Има разлика между тези 
случаи и забиването на спит, защото просто си се оказал неподготвен за маршрута или си твърде 
уплашен, за да мислиш. 

Колкото и да е странно, характеристиките на маршрутите са доста непостоянни. Сложните 
пасажи запазват първоначалния си характер само за едно-две изкачвания, докато някой реши да 
забие болт или по друг начин да намали трудността. Няколко трудни изкачвания на Ел Кап от 
напълно неподготвени свръзки са свидетелство, че при достатъчно време за пробиване и дялкане 
дори най-сложните пасажи стават лесно катерими. Защо да си губиш времето да се подготвяш за 
трудните турове, като можеш да сведеш нивото им до своите възможности? Удивително е, че 
навремето хората са се връщали от маршрутите, ако не са били в състояние да ги преминат в чист 
стил. Някои съвременни некадърници явно не се спират пред нищо, само и само да повторят някой 
престижен маршрут, за да могат после да се хвалят. За жалост те нямат нито умения, нито 
търпение да го направят, без да се оковат в желязо. 

Бигуол катеренето се намира в повратна точка на развитието си. С компромисното отношение 
към пробиването на дупки в името на сигурността можем да станем свидетели как безсмислените 
болтове увеличават броя си от десетки на стотици и маршрути, свидетелствали за храбростта и 
невероятните способности на първопокорителите, загубват своя блясък. А можем да държим на 
наследството си като катерачи и предпочетем находчивостта и уменията пред глезотията и грубата 
сила, за да запазим приключенския дух и каляването на волята, уникални за стила бигуол. Като 
приемем етични правила, свеждащи до минимум разрушаването на скалата, и дръзко поставяме на 
изпитание границите на възможностите си, можем да запазим тръпката, толкова важна за 
катеренето, и да съхраним природа, която обичаме.
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