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ПЕЧЕРИ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОДІЛЛЯ 
ЯК ОБ'ЄКТИ СПЕЛЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

Миром Савчин, Львів, ЛДУФК 

Гігантські печерні лабіринти Поділля відомі давно. Ще в двадця-
тих роках минулого століття було відкрито і обладнано для турис-
тичних цілей одну з найбільших тоді печер - Кришталеву (с. Ниж-
нє Кривче Борщівського р-ну) Майже 23 кілометри підземних кори-
дорів, залів, щедро оздоблених кристалами, приваблювали численних 
туристів з різних країн світу. 

У сиву давнину сягають перші відомості про 8-ми кілометровий пе-
черний лабіринт "Вертеба" (с. Більче Золоте, Борщівського р-ну). Також 
давно була відома і "Попова Яма" (с. Стрілківці Борщівського р-ну) -
нині відома як 130 кілометрова печера "Озерна", заново відкрита у 
1963 році львів'янами, і яка досі досліджується тернопільськими спеле-
ологами. Одночасно відкриваються і зовсім нові підземні лабіринти: у 
1961 році тернопільські спелеологи відкрили печеру "Млинківська" (с. 
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Угринь, Чортківського р-ну), довжина якої нині сягає понад 42 км., там 
же був відкритий 8-ми кілометровий печерний лабіринт "Угринська". 

Отже, сьогоднішнє Придністровське Поділля, насичене численни-
ми гіпсовими відкладами, є чудовим полігоном для розвитку спелео-
логічного туризму. 

Сталося так, що Львівський спелеотуризм тісно пов'язаний з 
Львівським Інститутом фізичної культури, нині університетом, сту-
денти і випускники якого внесли значний вклад в розвиток спелеоло-
гічної діяльності у Львові і західних областей України. 

Навесні 2013 року минуло 50 років з дня створення у Львові секції, 
а відтак клубу спелеологів "Циклоп". 

Як все починалось? Навесні 1963 року, тодішній громадський го-
лова обласного клубу туристів "Карпати" Ігор Стернюк, відомий кая-
ковець, на жаль, нині покійний, доручив мені, молодому випускнику 
інституту фізичної культури з певним спелеологічним досвідом, орга-
нізувати при клубі туристів "Карпати" секцію спелеологів. З його іні-
ціативи була організована поїздка туристів клубу в печеру "Млинків-
ську" коло Чорткова. Бшя печери нас зустрів керівник тернопільських | 
спелеологів Володимир Радзієвський з колегами, які цілу ніч водили 
нас цим лабіринтом. 

Але насправді секція спелеологів у Львові була створена жовтні 
1963 року, після того як нам удалось розкопати вхід до печери Попова 
яма (нині Озерна) біля міста Борщова. 

В той час на Поділлі діяла комплексна карстова експедиція АН Укра-
їни під керівництвом нині доктора геологічних наук професора Віктора 
Дублянського. Серед її учасників був молодий аспірант Георгій Бачин-
ський, в майбутньому доктор біологічних наук, професор. Вони продо-
вжували досліджувати печеру Кришталеву, вхід до якої був підірваний < 
в 1946 році службами КГБ, і знову розкопаний Тернопільськими спеле-
ологами в 1961 році. В 1962 році від місцевих жителів нам стало відомо 
про існування великої печери, вхід до якої знаходився біля с. Стрілків-
ці, в урочищі "Попова Яма". Як і в більшості печер цього району, коли 
ми вперше вийшли на цю печеру, вхід був захований під багатотонни-
ми завалами породи. Це була майбутня "Озерна". 

Львівські спелеологи, основу яких складали студенти місцевих ви-
шів і технікумів, давно мріяли про "свою" велику печеру, яку б ВОНИ : 

дослідили своїми силами. Одного разу нам таки пощастило: ми - це 
студент зооветеринарного інституту Богдан Мельник, аспірант Олек-
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сандр Кіцера, нині доктор наук, професор, Володимир Штих, юрист 
і я, початкуючий викладач Інфізу - знайшли і розкопали вхід у забу-
тий величезний (130 км!) підземний лабіринт "Попова Яма". Проте, 
наші тернопільські колеги дослідили її майже без нашої участі і на-
віть дали їй нову назву: "печера Озерна". 

Наші пошуки продовжувались: села Страдч біля Янова, Загіроч-
ка, Васючин біля Ходорова, Озеряни, Поділля біля Бурштина, Ілів, Ді-
брова біля Миколаєва, міста і околиці містечок Тлумач, Городенка, 
Мельниця-Подільська, Заліщики... З'явились "крилаті фрази" - "На 
Львівщині печер нема, але ми їх викопаємо!"; "Приходьте до нас - під 
землею всім місця вистачить!". Відбулася знаменита водна експедиція 
на каяках по річці Дністер у пошуках печер... Нам траплялись неве-
личкі підземелля, але справжніх печер, таких як у Тома Соєра, не було. 

Нарешті, 10 квітня 1965 року Георгію Бачинському, Ігорю Качков-
ському, Валерію Васильєву, Юрію Авербаху і мені вдалося натрапи-
ти на ознаки існування великої підземної порожнини. Під час дослі-
джень давно відомої печери "Вітрова", що знаходилась в лісі, біля 
села Королівка Борщівськош району на Тернопільщині, ми натрапи-
ли на карстову лійку - вирву, на дні якої щезав невеликий струмок. 
Наші спроби пробитись всередину масиву не увінчались успіхом. Але 
сильна тяга повітря з проходу над струмком свідчила про наявність за 
ним великої підземної порожнини. 

Через рік до таємничої вирви я повернувся з Олексою Соляром, 
спелеологом з першого набору "Циклопу". 

Після двох днів розкопок, "пройшовши" шість метрів глиняного 
сифону, 8 травня 1966 року в 14.00 ми вперше проникли в печеру. Тоді 
ми пройшли всього 150 метрів, але яких! Після 100 метрового плазу-
вання вузьким і низьким лазом ми увійшли в лабіринт відносно про-
сторих ходів Тепер ця точка носить назву "13-й пікет". Світло наших 
ліхтарів було на грані світіння, тому довелось повернутися на поверх-
ню Нововідкриту печеру ми назвали "Оптимістична". Тепер це друга 
в світі печера за загальною довжиною ходів і залів - 233 км. 

Через два тижні до нововідкритої печери прибула перша спелеоек-
спедиція "Циклопу". На травень 2013 року таких експедиційних виїз-
дів відбулося 215. Кожна експедиція формалізувалася журналами ви-
ходу груп і відповідною топографією знятих частин лабіринту. 

Кілька слів про особливості роботи в Оптимістичній. У дослідниць-
ких експедиціях в цю печеру, щодня, паралельно з роботою головних 



зйомочних груп, частина спелеологів направлялася для роботи на "до-
розі". Як відомо, специфіка пересувань під землею по неходжених стеж-
ках дуже своєрідна - пересування на невелику відстань, котре на по-
верхні землі потребує 10-20 хвилин, під землею потребує кілька го-
дин. Тому всі райони печери, особливо підземні штурмові табори, були 
зв'язані з поверхнею комунікаційними "стежками", які постійно покра-
щувалися. Найважливіші вимоги до обладнання такої підземної стеж-
ки" - можливість пересуватись по ній без допомоги рук і без вставання 
на коліна. Для цього у відповідних місцях викопують траншеї, на роз-
порах" заклинюють кам'яні блоки, на крутих спусках і підйомах вико-
пують або викладають з каміння східці, ями засипаються, "ЖИВЕ камін-
ня над стежкою обрушується, небезпечні ділянки обходять іншими ко-
ридорами; такі заходи дозволяють економити час і сили спелеолопв при 
закиданні підземних таборів і виходах у райони робіт. Однак, закидання 
найдальшого підземного табору на півдні печери триває 6 годин, а до-
вжина шляху не перевищує шести кілометрів 

Під час великих експедицій в різних районах печери одночасно 
працювало до 4-х підземних таборів. Всі вони з'єднані з поверхневим 
базовим табором постійним телефонним зв'язком Час роботи підзем-
ного табору - 5-7 днів. 

З кінця 80-их років дослідження "Оптимістичної" продовжують мо-
лоді спелеологи під керівництвом старих "Циклопів". їм пощастило 
знайти велике продовження лабіринту на півдні, яке вивело Оптиміс-
тичну на 2-ге місце в світі, з загальною довжиною лабіринтів 240 км. 

Отже, Придністровське Поділля стало прекрасним полігоном як 
для пошуку нових підземних об'єктів, так і для проведення підзем-
них екскурсій в обладнаних для відвідування туристами печерах. 

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Михаил Сасин, ХГАФК 

Современный олимпийский спорт относится к числу особых ви-
дов экстремальной деятельности и предъявляет повышенные требо-
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