Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για οριηόντια και κάκετα ςπιλαια



Φόρμα: για τα ςτεγνά ςπιλαια μια κοινι εργατικι φόρμα ςε ζντονο
χρϊμα (κόκκινο ι πορτοκαλί) - για να διακρίνεται εφκολα – είναι
αρκετι. Για τα ςπιλαια με νερό ι αρκετό κρφο μια θμιαδιάβροχθ ι
αδιάβροχθ μασ επιτρζπει τθν άνετθ παραμονι μασ για αρκετζσ ϊρεσ
μζςα ςε αυτά.



Ροφχα μζςα από τθν φόρμα: Τα ροφχα μζςα από τθν φόρμα πρζπει να
μθν μασ δυςκολεφουν ςτθν κίνθςθ, να είναι ηεςτά και να διατθροφν
τθν κερμοκραςία του ςϊματοσ ακόμα και αν βραχοφν. Κατά προτίμθςθ
λοιπόν μάλλινα ι ιςοκερμικά εςϊρουχα και κάλτςεσ είναι το ιδανικό.



Παποφτςια: Το περπάτθμα ςτα ςπιλαια είναι ιδιαίτερο, ζνα μικρό
ςτραβοπάτθμα μπορεί να αποβεί μοιραίο. Τα παποφτςια που
χρθςιμοποιοφμε λοιπόν κα πρζπει να είναι άνετα, να μασ κρατάνε
ςτακερό το πόδι και να μασ διευκολφνουν ακόμα και όταν πατάμε
μζςα ςε νερό. Το ιδανικό παποφτςι, είναι θ γαλότςα από καουτςοφκ
με τρακτερωτό πζλμα, για να μθν γλιςτράνε, και να φτάνει μζχρι λίγο
κάτω από το γόνατο.



Γάντια: Χρθςιμεφουν για τθν προςταςία των χεριϊν μασ από εκδορζσ
και γδαρςίματα. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε απλά γάντια
κουηίνασ ι ακόμα πιο ειδικευμζνα για τθν πολφωρθ παραμονι μασ ςε
ζνα κρφο ςπιλαιο. Πρζπει να είναι ελαςτικά με καλι επαφι ςτο χζρι
και φαρδιά ςτον καρπό ϊςτε να μπαίνουν πάνω από τα μανίκια τθσ
φόρμασ.



Κράνοσ: Το ποιο απαραίτθτο υλικό. Ο ςπθλαιολόγοσ δεν πρζπει να
μπαίνει ποτζ μζςα ςτα ςπιλαια χωρίσ αυτό και πρζπει πάντα να το
φοράει κακ’ όλθ τθν παραμονι του. Πρζπει να είναι ελαφρφ και από
ανκεκτικό υλικό.



Φωτιςμόσ: υπάρχουν δυο τρόποι φωτιςμοφ ςτα ςπιλαια. Ο ζνασ είναι
ο φακόσ και ο άλλοσ θ μπουκάλα αςετιλίνθσ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ
πρζπει να υπάρχει εφεδρικόσ φωτιςμόσ (ζνασ ζξτρα φακόσ) ςε
περίπτωςθ που θ κφρια πθγι μασ χαλάςει. Επίςθσ πρζπει να κρατάμε
πάντα ζξτρα μπαταρίεσ ι ζξτρα αςετιλίνθ για τθν μπουκάλα μασ. Ο
φωτιςμόσ προςαρμόηεται ςτο κράνοσ μασ για να ζχουμε ελεφκερα τα
χζρια μασ.

Η ςπηλαιολογία,
ωσ ιδιαίτερο
αντικείμενο, έχει
άμεςη ςχέςη με
την ςωςτή και
ορθή χρήςη των
υλικών, που
χρηςιμοποιούμε
για αυτήν.
Για τα ατομικά
υλικά πρέπει να
είμαςτε ςίγουροι
για την αςφαλή
και ςωςτή
ςυντήρηςη τουσ.

Εξάλλου μην το
ξεχνάμε :
η ζωή του
ςπηλαιολόγου
εξαρτάται άμεςα
από αυτά.
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Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για κάκετα ςπιλαια
•

Ζώνθ: θ ςπθλαιολογικι ηϊνθ ζχει διαφορζσ με τθν αναρριχθτικι γιατί ςε αυτιν ο
ςπθλαιολόγοσ κάκεται όταν βρίςκεται κρεμαςμζνοσ ςτο ςκοινί και θ παραμονι του ςε αυτό
μπορεί να είναι από μερικά λεπτά ζωσ κάποιεσ ϊρεσ. Η ρφκμιςθ τθσ γίνεται ζξω από το
ςπιλαιο και πρζπει να είναι αρκετά ςφιχτι πάνω μασ, γιατί όταν κρεμόμαςτε χαλαρϊνει.

•

Κεντρικόσ κρίκοσ: είναι ο κρίκοσ που ςυνδζει τθν ηϊνθ και από εκεί μεταφζρεται θ τάςθ
ςτο ςχοινί μζςω των φρζνων ι τθσ λανιζρασ. Υπάρχουν δφο τφποι κεντρικοφ, ο τριγωνικόσ
και ο οβάλ και είναι ι ςιδερζνιοι ι αλουμινίου. Όταν τον τοποκετοφμε ςτθν ηϊνθ πρζπει να
προςζχουμε ζτςι ϊςτε όταν ανεβαίνουμε το παξιμάδι του να βιδϊνει όταν ακουμπάει το
ςχοινί. Πάντα πριν μποφμε ςτο ςχοινί ελζγχουμε ότι είναι καλά τοποκετθμζνοσ και
βιδωμζνοσ.

•

Καταβατιρασ: είναι το φρζνο που χρθςιμοποιοφμε για τθν κατάβαςθ κάκετων τμθμάτων
του ςπθλαίου. Τοποκετείται κεντρικά ςτον κεντρικό κρίκο. Ο ςφνθκεσ καταβατιρασ που
χρθςιμοποιοφμε είναι τθσ εταιρίασ Petzil και είναι ο απλόσ και ο αςφαλείασ. Η διαφορά
μεταξφ τουσ είναι ότι: ςτον απλό ςε περίπτωςθ που φφγουν τα χζρια από το ςχοινί ζχουμε
πτϊςθ, αλλά είναι πιο εφχρθςτοσ ςε ςτενά περάςματα και θ μθ ςωςτι χριςθ του δεν
τραυματίηει το ςχοινί, ενϊ ςτον αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που φφγουν τα χζρια μπλοκάρει
το ςχοινί αλλά θ λάκοσ χριςθ του μπορεί να τραυματίςει (κάψει τθν κάλτςα του ςχοινιοφ),
είναι πιο βαρφσ και με μεγαλφτερο όγκο από τον απλό και τζλοσ χρειάηεται αρκετι πείρα
για τθν ςωςτι χριςθ του. Και ςτουσ δυο τφπουσ αυτό που χρειάηεται προςοχι είναι να
περαςτεί ςωςτά το ςχοινί μζςα ςτα ράουλα τουσ.

•

Κρόλ ι φρζνο μζςθσ: είναι ζνα από τα δφο φρζνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάβαςθ
ςτο ςχοινί. Τοποκετείται ςτθν δεξιά μεριά του κεντρικοφ κρίκου και ςυνδζεται με το ςϊμα
μασ με μία ηϊνθ ςτικουσ (αυτοςχζδια ι εμπορίου). Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται αν δεν
είναι ςτερεωμζνο από τθν πάνω μεριά του. Πάντα πρζπει να τςεκάρουμε τθν ορκι φορά
του ςε ςχζςθ με το ςϊμα μασ. (το ανκρωπάκι κοιτάηει προσ τα ζξω)
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ζξτρα ατομικά υλικά και υλικά που χρθςιμοποιοφμε για τθν κατάβαςθ και τθν
μεταφορά υλικών ςτα ςπιλαια

•

Φρζνο ποδιοφ (παντίν): ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο για τον ςπθλαιολόγο που ζχει να
ανζβει μεγάλο μικοσ ςχοινιοφ και ζχει πολφωρθ αναμονι ςε βάρακρο. Τοποκετείται ςτο
δεξί πόδι και χρθςιμεφει ςτο να «παίρνει» τα μπόςικα του ςχοινιοφ. Μαηί με το ποδοςτιρι
του ηουμάρ μπορεί να ελαττϊςει το χρόνο ανάβαςθσ ςτο μιςό.



Ατομικό ςακουλάκι: μζςα ςε αυτό ο ςπθλαιολόγοσ τοποκετεί τα προςωπικά του
αντικείμενα (νερό, ξθρά τροφι, ατομικό φαρμακείο, ζξτρα μπαταρίεσ, κερί, ςπίρτα, φακό,
αλουμινοκουβζρτα) και το ζχει πάντα μαηί του ι κρεμαςμζνο ςτθ ηϊνθ (αν ζχει κάκετθ
κατάβαςθ) ι ςτθν πλάτθ του.



Αλουμινοκουβζρτα: θ πολφωρθ αναμονι ςτο ςπιλαιο, λόγο υγραςίασ, μπορεί να
προκαλζςει υποκερμία, γι’ αυτό το λόγο ο ςπθλαιολόγοσ πρζπει να κρατάει μαηί του μια
αλουμινοκουβζρτα τθν οποία τυλίγεται και - ανάβοντασ ζνα κερί ι χρθςιμοποιϊντασ τθν
αςετιλίνθ του - κρατάει τθν κερμοκραςία εςωτερικά. Πολλζσ φορζσ τθν τοποκετοφμε και
μζςα ςτο κράνοσ μασ – αν είναι μικρι - μαηί με ζνα μικρό ςχοινάκι 3μ. 5χιλ. ςε περίπτωςθ
ανάγκθσ.

Επιγραμματικά τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο αρμάτωμα των κάκετων
ςπθλαίων – βαράκρων



χοινί (ςτατικό: είναι ελαςτικό και αντζχει τισ πτώςεισ)



πθλαιολογικόσ ςάκοσ (για κουβάλθμα υλικών)



Ατομικό ςακουλάκι αρματώματοσ (ςφυρί, διατρθτιρασ, γάντηοσ, κλειδί)



Καρφιά spit



Πλακζτεσ (οβάλ, γωνιακζσ, οροφισ)



Μάιλον



Καραμπίνερ απλά και αςφαλείασ



Ιμάντεσ



Σρυπάνι
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