
Отчет на експедиция Африка 2016 Тагия, Мароко

Съобразно своите цели Алпийски клуб  Кайлъшка Долина проведе експедиция
Африка 2016. Експедицията се проведе в Африка, в планината Атлас долината Тагия. 

Експедицията  се  състоя  01.09  –  12.09.2016  в  долината  Тагия,  Мароко.  Бяха
проучени катерачни обекти и стени, в които българи не са ходили. Експедицията се
проведе от Тихомир Димитров и Милен Братанов. За изпълнението и бяха похарчени
около 3000 лв. за транспорт и нощувки, без дневните пари за храна! Само билетите за
самолет надхвърляха 1600 лв., заедно с храната бюджетът ни надхвърли 4000 лв.

Изкачихме  4ри маршрута,  като 3  от  тях  са  с  дължина  300 метра  и трудност
между 6а и 6с:

1. Canyon Apache, 300 m. 6c маршрутът е екипиран от М. Пиола и А. Пти;

2.  Bele et berbere, 6b+, 300 m. екипиран от М. Пиола и А. Пти;

3. Третият маршрут е номер 81 в гидовника на Кристиан Равиер 6а+ 300 м. трад

Четвъртият  маршрут,   който  изкачихме  се  намира   на  източната  стена  на
емблематичният връх Ойждат, която е 900 метра, по маршрута  Tip tip berbere 900 м,
6b+ trad, А2 в рамките на светлата част от деня за 12 часа! Най дългият маршрут на
стената и в района на Тагия, може би най –дългият маршрут на варовик в Африка!

Цялата информация за маршрутите и скиците, може да се намери в книгата  на
Кристиан  Равиер от  2009 г.  (Борислав Димитров ни услужи  с нея  въпреки,  че  не е
посещавал района).

Районът на Тагия се състои от 5 върха с отвесни стени с дължина от 250 метра
до 900 метра.  Скалата  е  варовик  с  червеникав  оттенък,  а  надморската  височина  на
долината  е около 1500 м.,  като връхната точка на върховете в района е около 2750
м.н.в.

Ние  живяхме  заедно  с  Американски  катерачи:  Дейвид  Олфрий  (свободни
изкачвания по няколко тура на Ел капитен и др.) и Майк Шафърд (вторият човек в
света  преминал свободно „компресора“ на Серо Торе и др.).  Алекс Хонълд и Томи
Колдуел  дойдоха  след  нас.  В  обекта  имаше  и  англичани,  но  всички  бяха  приятно
изненадани от нашите изкачвания там, които регистрирахме за краткият си престои в
този отдалечен от цивилизацията район на света, а именно само 5 дни 4 ри маршрута!
Защо само 5 дни - районът на долита Тагия е трудно достъпен логистично в Африка и
времето  за  цялата  експедиция  11  дни  се  оказа  твърде  малко  за  повече  катерене,
прекарахме много дни в самолети, автобуси и логистика.  За съжаление е трудно да се
опише това страхотно място с настоящите няколко реда. Ще изнеса презентация на Дни
на предизвикателствата 2016. Много благодаря на БФКА, магазин Стената, Boreal и



Кайлъшка Долина Плевен  за гласуваното доверие към мен и благодаря за подкрепата!
Заради Вас местата, на които български крак не е стъпвал стават по-малко.

Схемите на маршрутите са по-долу, разгледайте снимките поздрави. 

Тихомир Димитров. 






















