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1. Įžanga
Žygio idėja – praeiti tai, kas nepavyko pernai – Gestolos viršūnę bei, pažymint Lietuvos perėjos pirmąjį
perkopimo trisdešmtmetį, atlikti turbūt pačių rimčiausių lietuviškų perėjų – Čiurlionio ir Lietuvos – traversą,
tuo patvirtinant A.Babiežos prieš 30 metų išsakytas tuomet dar labai drąsias mintis, “kad riba tarp alpinizmo
ir turizmo ateityje turėtų sumažėti, o ateities turistų kartos įrodys, ar buvo tuomet teisūs tie, kas sakė, kad
tokių perėjų įkopimai tai jau nebe turizmas arba turizmo gadinimas” *(55
55 psl
psl).
Beveik visa komanda buvo šiame rajone prieš metus ir Bezengi slėnį iš tiesų pamilo. Visa komandos sudėtis
buvo žinoma beveik prieš metus, dalyvavo įvairiose varžybose, kartu treniravosi.
Dėl didelio lavininio pavojaus nuo kopimo į Lietuvos perėją teko atsisakyti. Likusią maršruto dalį praėjom
pilnai. Žygis buvo suskaidytas į tris radialinius išėjimus, tai leido iki minimumo sumažinti kuprinių svorį,
kas labai malonu lipant įvairius techniškai sudėtingus maršrutus.

2. Informaciniai duomenys apie žygį
2.1. Maršrutas
A/l Bezengi – per. Ukiu (2A) – per. 9-ovo Maja (1B) – per. Kundium Mižirgi (3A) – a/l Bezengi – Čiurlionio
(3A*) – Gestolos viršūnė – Austriškos nakvynės (Džangi košas) – per. Sella (3A) – per. Spartak (2A) – per.
MVTU (2A) – a/l Bezengi
2.2. Grupės sudėtis

Vytenis Dapkevičius

1976
vadovas
patirtis: 5 s.k., vadovas, C.Kaukazas
vytenisd@centras.lt

Justė Pačkauskaitė

1981
maistininkė
patirtis: 5 s.k., dalyvis, C.Kaukazas
juste@azuolas.org

Eduardas Nedobežkinas

1976
finansininkas
patirtis: 5 s.k., dalyvis, C.Kaukazas
edned@delfi.lt

Antanas Gadeikis

1977
remontininkas
patirtis: 4 s.k., dalyvis, Pamyras
kaleda@delfi.lt

Laurynas Vaitkevičius

1979
medikas
patirtis: 5 s.k., dalyvis, C.Kaukazas
lauris@azuolas.org
3

3. Maršrutas
3.1. Schema
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2.2. Žygio grafikas
Data

Atkarpa

Atstumas
h/v

Aprašymas

2003 08 04

A/l Bezengi – Mižirgi Ėjimas takeliu.
ledyno “kišenė”

2003 08 05

NV – chata Golubiava Status takelis nuo iki Ukiu 5 / +1,4 km
(Ukiu košas) – nakvynė košo, vėliau ėjimas lėkštesniais
prie 2A maršruto į Ukiu nuobirynais ir ledu.
viršūnę

8 val.

2003 08 06

NV – per. Ukiu – led.
Ukiu – per. 9-ovo Maja
–
Uluauz ledyno
“kišenė”

Iki Ukiu ledyno stambia morena, 7 / +0,4 -1,35 km
per ledyną ryšiais, į per. 9-ovo
Maja stačiu nuobirynu, žemyn
nuobirynu, sniego ir žolės šlaitu
iki nakvynės vietos ledyno
“kišenėje”.

9 val.

2003 08 07

NV – led. Uluaz

Moreniniu gūbriu, nuobiryno 6 / +0,8 km
šlaitu, ledynu. Ledynu einam
ryšiais

8 val.

2003 08 08

NV – led. Uluauz Ledynu ryšiais su vienalaike 5 / +0,5 -0,4 km
– per. Kundium-Mižirgi sauga, prieš perėją esančius
– nakvynės 3900
bergšrundus
įveikiam
su
pakaitine sauga.

9 val.

2003 08 09

Nakvynės 3900 – a/l Per ledokritį
Bezengi
diulferiu.

9 val.

2003 08 10

A/l Bezengi

2003 08 11

A/l Bezengi – led. Ėjimas takeliu, bei ledynu. 12 / +1 km
Bezengi – Canerio Virvių nenaudojam.
nakvynės

7 val.

2003 08 12

Canerio nakvynės – led. Ėjimas moreniniu šlaitu bei 3 / +0,3 km
Bezengi kairiojo intako ledynu be virvių. Nakvynė
viršus
išlygintoj aikštelėj ant ledyno.

2,5 val.

2003 08 13

NV – kilimas ketera iki Einam ryšiais, kiek palikę 2 / +0,7 km
žandarmo
ketera lipam pakaitine sauga
bei turėklais. Nakvynė lygiame
lauke prie žandarmo.

8 val.

2003 08 14

Žandarmas
–
virš.
Bezimianaja
(4310)
– R.Čiurlionio perėja
–
virš.
Gestola
– R.Čiurlionio perėja–
Bezimianaja
(4310)
– Žandarmas

12 val.

2003 08 15

Žandarmas – Canerio Iki led. Bezengi leidžiamės 5 / -1 km
nakvynės
duilferiais,
pakaitine
bei
vienalaike sauga, ryšiais einam
iki kertam Bezengi ledyną.

Ø
Ö

×Ú

Õ

Ö×

×

Ö×

×ÜÚ
Ú

Ö×

Ö×

Ö×

Poilsio diena.

3,5 / +0,4 km

Ėjimo
laikas

ryšiais bei 9 / -1,75 km
—

Iki virš. Bezimianaja kylame 5 / +1,1 -1,1 km
turėklais, nuo ten iki virš Gestola
einam pakaitine sauga. Prieš pat
Gestola virš. dviejose vietose
naudojam pakaitinę saugą.
Nusileidžiam analogiškai.

2,5 val.

—

7 val.
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2003 08 16

Canerio
nakvynės Ėjimas ledynu, bei moreniniu 7 / +0,2 -0,1 km
– Džangi košas
gūbriu.

4 val.

2003 08 17

Džangi košas – led. Pradžioje ėjimas morena, vėliau 4 / +0,9 km
Sella viršus
ryšiais,
paskutinį
ledokritį
įveikiam kabindami turėklą.

7 val.

2003 08 18

Led. Sella viršus – per.
Sella – led. Krumkol
– per. Spartak – led.
Bašhaauz – per. MVTU
– Džangi košas

8,5 val.

2003 08 19

Džangi košas
Bezengi

Ö
Õ
Ö

Ö×

–

Leisdamiesi nuo per. Sella 7 / +0,7 -1,7 km
kabinam turėklus, visą kitą
kelią, beveik iki pat Džangi
Košo, su vienalaike sauga.

a/l Ėjimas morenos gūbriu, vėliau
ledynu.

14 / -1 km

3,5 val.
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3.3. Maršruto techninis aprašymas
Rugpjūčio 4 d.
Iš a/l Bezengi išeiname 13:30. Pereiname upelį tekantį iš led. Mižirgi prie pat stovyklos esančiu tiltu ir toliau
pastoviai kylame aiškiai matomu ir turais žymėtu taku, dešiniu šio upelio krantu. Vėliau takas užveda ant šoninės
moreninės
keteros,
kuria
einam
kol
p a m a t o m
didelį
akmenį
su
nupiešta
dažais
rodykle
“Ukiu”. Ties šiuo
akmeniu,
prieš
prieidami upelį
besileidžiantį iš
M. Ukiu ledyno,
leidžiamės
žemyn
kur
randame puikią
vietą nakvynei.
Nakvynės aukštis
mūsų duomenim
apie 2500 m.
Stojame
apie
1 nuotr. Dichtau – Mižirgi sienos vaizdas kylant į Ukiu košą
16:30 val.
Rugpjūčio 5 d.
Išeinam 8:50. Iš karto nuo nakvynės vietos prasideda kilimas stačiu moreniniu šlaitu. Kai šlaitas ima lėkštėti
pamatome didžiulę iš akmenų mūrytą “trobelę” – tai Ukiu košas arba chata Golubiava. Joje būnam 11:00.
Nusprendę kad
pirmom dienom
persitemt neverta
stojam ilgų pietų.
Nuo čia pajudam
tik 13:00. Toliau
kilimas
nebe
toks status ir
varginantis.
Toliau
geros
n a k v y n ė s
netoli
Ural
perėjos
šlaito.
Jose
randam
daug
alpinistų
besiruošiančių
kilti į Uralo,
Archimedo, Ukiu
ir kitas viršūnes.
Šiose nakvynėse
2 nuotr. Einant link Ukiu perėjos
būnam 14 val.,
14:30 pajudame
toliau. Stojam nakvynei kairiajame morenos šlaite esančioje aikštelėje, iki kurios tenka pakilti nuo ledyno
7

apie 100 m. Čia prasideda 2A maršrutas į Ukiu viršūnę. Vandens tenka eiti tolokai, bet užtai iki Ukiu perėjos
lieka visai nedaug. Naktį pastebimai pasnigo.
Rugpjūčio 6 d. (Ukiu ir 9-ovo Maja perėjos)
Išeinam 7:20. Leidžiamės atgal prie ledyno ir laikydamiesi kairio krašto (ėjimo kryptimi) 7:50 užlipame į
Ukiu perėją. Leisdamiesi traversuojam į kairę ir smarkiai byrančia
morena nusileidžiam ant Ukiu ledyno. Nuo kurio puikiai matosi
kitas mūsų tikslas – 9-ovo Maja perėja. 9:30 stojam, darom arbatos
pertraukėlę. Ukiu perėjos įveikimui jokios specialios įrangos – nei
virvių, nei kačių neprisireikė – kylant ledyno kraštu prie morenos
plyšių nėra.
10:30 pajudam link 9-ovo Maja perėjos, apeidami Ukiu ledyne
esantį ledokritį iš kairės ir toliau judam tiesiai didžiuliu atviru
ledyniniu cirku. 12 val. pradedam kilti į perėją. Kiek įmanoma
palipam sniego liežuviu, esančiu dešinėje šlaito pusėje, jam
pasibaigus tenka pereiti ant morenos palei dešinėje esančias uolas.
Toliau nuobirynais – daugelyje vietų nedidelis akmenų sluoksnis
vos laikosi ant ledo, tad žengus porą žingsnių pirmyn vieną būtinai
pavažiuoji atgal. Viršuje šlaitas pasidaro lėkštesnis, o akmenys šiek
tiek didesni.13:30 būnam ant perėjos. Ture randam ukrainiečių
turistų kone prieš mėnesį paliktą raštelį, tad galima spręsti, kad
perėja santykinai mažai lankoma. Nusileidimas nesudėtingas – iš
pradžių sniegu ir akmenim, vėliau žolės šlaitu. Prasidėjus žolei
randam kelias aikšteles nakvynei. Visą laiką leidžiamės kairiu
upelio krantu. Tiktai paskutinėje atkarpoje, likus iki Uluauz’o
ledyno apie 300-400m pereinam į dešinį. Upelis baigiasi stačiu 3 nuotr. Nusileidimas nuo Ukiu
kriokliu, nusileidimas nuo šio krioklio į dešinę (leidimosi kryptimi) perėjos
apie 50m. Prie krioklio esančioje morenos “kišenėje” 16:40 stojame
nakvynei.
Rugpjūčio 7 d.
Išeinam 7:40. Judam dešiniu moreninio gūbrio šlaitu, vėliau pereinam ant jo keteros. 8:40 būnam prie šlaito,
vedančio į SOGMI perėją – tikras rojaus kampelis žemėje.
Žolė, upelis ramiai čiurleną, o dugnas smėlėtas. Taip pat
daug mini “ežeriukų”, kurių vanduo įsidienojus turėtų šiek
tiek sušilti. Po trumpo atokvėpio judam toliau. Kilimas
statėja, 10:30 ant stambių uolų prie besibaigiančio upelio
stojam valgyti ir džiovintis. Iš čia pajudam 13 val. 16:40
stojam nakvynei užlipę ant antro ledokryčio. Miegam ant
ledo, vandens yra kur ne kur ledyno balutėse. Nuo nakvynės
puikiai matosi perėja Ptica ir tolumoje mūsiškė – KundiumMižirgi.

4 nuotr. Prasideda kilimas į Kundium
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5 nuotr. Vaizdas iš Uluazo ledyno viršaus į Kundium Mižirgi ir Pticos perėjas
Rugpjūčio 8 d. (Kundium Mižirgi perėja)
Pajudam 7:15. Į perėjos cirką ateinam dešiniu (ėjimo kryptimi) morenos šlaitu. Iš pradžių ledynas atviras ir
apibyrėjęs – lipam
su katėm. Pakilus
į paskutinį cirką
ledynas
tampa
uždaras – tenka
rištis
ryšiais.
Pakilimas į perėją
status
sniego
šlaitas,
einam
mušdami laiptus su
vienalaike sauga.
Prieš pat balną
esantį bergšrundą
įveikiam ledo tiltu
su pakaitine sauga.
Ant perėjos būnam
11:15. Leidžiamės
kairesniu (ėjimo
kryptimi) kuluaru.
Pirmą
diulferį
6 nuotr. Paskutiniai metrai iki Kundium Mižirgi.
pakabiname ant
akmens palikdami
kilpą (apie 40m), dar vieną diulferio virvę kabinam ant ledsriegio (apie 30 m). Tiesą pasakius, antroji nėra
būtina. Galutinai baigiam leistis ryšiais ir 13:30 susirenkam po perėja esančiame Mižirgi ledyno cirke. Per šį
ledyną einam ryšiais. Vėliau užeinam ant morenos, leidžiamės morenos šlaitu, kertam ledyno atšaką vėl ledu
ir 15:00 val. pasiekiam ant morenos esančias aikšteles – 3900 nakvynes. Iš apačios gana sunku susigaudyti,
kad tai nakvynės. Pakilus ant moreninio gūbrio pirmiausiai akį patraukė akmuo su lentele žuvusiam
alpinistui, o tik šiek tiek žemiau pasirodė aikštelės. Stojam ant pačio gūbrio, tad tenka tirpdyti sniegą, nors
kitą rytą pasileidę šiek tiek žemiau surandam vandens.
9

7 nuotr. Visa komanda ant Kundium Mižirgi

8 nuotr. Vaizas į Kundium Mižirgi perėją iš
pietvakarių

9 nuotr. Link nakvynių 3900.
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Rugpjūčio 9 d.
Pajudam nuo nakvynių 8:00. Nusileidę stačiu moreniniu šlaitu išeinam į ledyną. Ledynas atviras, bet plyšiai
pakankamai
dideli, tad tenka
eiti
susirišus.
Daug kur tenka
pasinaudoti sniego
– ledo tilteliais,
kuriuos įveikiam
su pakaitine sauga.
Ledynui pasisukus
prieinam
pirmą
l e d o k r i t į .
Nenorėdami eiti
pernelyg arti uolų
sienos, pakabiname
3x20m turėklus.
Nuo šio ledokričio
apie
12
val.
nusileidžiam ant
morenos. Vėliau
vėl išeiname ant
ledo, kol priename 10 nuotr. Nusileidus nuo nakvynių 3900.
antrąjį ledokritį. Jį
apeiname dešiniu
kraštu per moreną nebekabindami virvių. Jo apačioje būnam 16 val. Kurį laiką dar einame ledu, bet atsiradus
dešinėje šoniniam gūbriui, verčiamės per jį ir patenkam į kišenę, kurioje teka upelis ir auga žolė. Iš čia jau
“bėgam” žemyn. A/l Bezengi būnam 19 val.

11 nuotr. Kundium Mižirgi ledokryčio viršutinio laipto įveikimas
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12 nuotr. Diulferis Kundium – Mižirgi ledokrityje.
Rugpjūčio 10 d.
Poilsio diena.
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Rugpjūčio 11 d.
Pajudam iš alp. stovyklos 8:30. Vietoj tradicinio maršruto kilti nuo pat stovyklos kairiu ledyno šlaitu, einame
naujuoju – iš kart
leidžiamės prie
pat ledyno ir pačia
morenos apačia
palengva kylame
viršun. Ties Mises
košu
pereinam
ant ledyno. Kelias
daugumoje vietų
pažymėtas turais.
15 val. pasiekiam
ledyno
pradžią
– atsiduriam visai
netoli kilimo į
Lietuvos perėją.
Toliau pasukam į
dešinę ir einame
kol
pamatom
dešinėje pusėje
aukštai
ant
kalvelės stovintį
13 nuotr. Bezengi siena.
metereologinį
kritulių matavimo
įtaisą. Čia pradedam apeidinėti priekyje matomą ledokritį ir nuo ledyno pasukam į dešinę žolės šlaitu.
Juo palei upelį paėję dar kokius 300m 19 val. stojam nakvynėj vadinamose “Canerskie nočiovki”. Iš rastų,
lentų ir skardos gabalų supratom kad kažkada būta namuko. Dabar čia galima atrasti neblogų aikštelių
palapinėms, tiktai šalia tekančio upelio vanduo yra labai drumzlinas. Dar nespėjus sustoti prasidėjo kruša,
kuri įsismagino ik 2-3 cm skersmens gabalų.
Rugpjūčio 12 d.
Iš ryto drimba kruša. Išeinam tik 11 val. Kylam stačiu žolės šlaitu, palei upelį vedančiu takeliu. Vėliau
pereinam ant ledyno ir juo prieinam pirmą po dešine esantį sniego šlaitą, kuriuo ir pasukam. Priešingoje
pusėje matyti kilimas į Kel(1B) perėją. Toliau pakylam ir pesiverčiam ketera ir pamažu leidžiamės prie
ledokričio viršutinės dalies – Canerio perėjų cirko. Nusileidus galutinai subiuro oras ir vėl stojam nakvynei.
Aikštelę įsirengiam ant ledo. Visą vakarą toliau lyja.
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Rugpjūčio 13 d.
Rytas giedras, stiprus vėjas šiek tiek pradžiovina daiktus. Pajudam link keteros vedančios į Bezimianaja
(4310) virūnę. Einam su vienalaike sauga, užlipam ant keteros ir judam vakariniu jos šlaitu į viršų.
Pėdos “mušasi”
gerai,
kylam
su
vienalaike
sauga per 5-10
m nuo keteros
krašto. Pastatėjus
šlaitui kabiname
5x50 turėklus. 2
kabiname ant firne
įsmeigtų ledkirčių,
o trijose vietose
nukapstę
firno
sluoksnį įgrežėm
ledsukius. Stojam
nakvynei
šalia
žandarmo 16 val.
smarkiai subjurus
orui ir dingus
matomumui. Šioje
vietoje yra puikios
14 nuotr. Bezimianaja viršūnės ketera nuo Canerio ledyno iki Žandarmo.
aikštelės, kuriose
galėtų sutilpti 2-3
palapinės.
Rugpjūčio 14 d. (Bezimianaja viršūnė, R. Čiurlionio perėja ir Gestolos viršūnė)
Išeinam 7:00. Toliau kylame uolomis ir uolų kuluaruose esančiais plonais ledo – sniego liežuviais. Išlipimui
ant viršūnės Bezimianaja (4310) panaudojam 4 turėklus – 2 iš jų kabiname ant ledo kablių, 1 ant kilpos
aplink uolą ir 1 ant
įsmeigto ledkirčio.
10:30
išlipam
prie pat lentelės
žyminčios,
kad
tai
Kabardino
–
Balkarijos
respublikos
jubiliejaus
viršūnė.
Šios
viršūnės gūbriu su
vienalaike sauga
pajudam į rytus.
Gūbriui pradėjus
leistis
einame
su
pakaitine
sauga 1x50m ir
1x20m, baigiam
nusileidimą vėl su
vienalaike sauga.
Ant R. Čiurlionio 15 nuotr. Vaizdas nuo Gestolos balno į viršūnę.
perėjos visa grupė
susirenka
11:45
14

val, kur sutinkam grupę odesiečių. Į Gestolos viršūnę einam ketera matomomis odesiečių pėdomis. Iki
balno tarp Gestolos peties ir Gestolos viską praeinam su vienalaike sauga, nuo balno dvejuose etapuose po
50 m naudojam pakaitinę saugą. Gestolos viršūnėj pirmas ryšys (Dapkevičius – Nedobežkinas) būna 14:
45, antras – 15:10. Nusileidus iki balno tarp Gestolos pečio ir Gestolos belaukdami antro ryšio išsiverdam
arbatos. Nuo čia pajudam 16:40. Vėl ant R. Čiurlionio perėjos būnam 17:30. 18:30 pradedam nusileidimą
nuo Bezimianaja viršūnės. Labai komplikuota pati nusileidimo pradžia – storas sniego sluoksnis, visos uolos
mažos ir judančios. Kabinam diulferį ant sniego inkaro, jis neišsitraukia – tenka lipti viršun virvę atkabinti
ir nusileisti su žemutine sauga. Pirma virve leisdamiesi pasukam į dešinę, vėliau pora virvių kabinam ant
ledsriegių, galiausiai baigiam nusileidimą panaudodami ledo stulpelį, įrengtą ukrainiečių. Baigiam leistis 22:
15.
Rugpjūčio 15 d.
Iš ryto po vakarykščio viršūnės šturmo jaučiam fizinį ir moralinį tingumą. Tad išeinam vėlokai – 9:00 ir einam
labai neskubėdami. Iš pradžių einam ryšiais,
vėliau pakabinam 5 diulferius. Daugelyje vietų
galima sniegą prasikasti ir įgręžti ledsriegius.
Ant ledyno būnam 15 val. Per jį einam ryšiais.
15:30
prie morenos nusiimam apraišas,
susimarkiruojam virves ir stojam pietauti. 16:30
pajudam toliau – nusleidžiam šiek tiek žemiau
iki ledokryčio pradžios ir pradedam kilti šlaitu
iki keteros nuo keteros leidžiamės sniego šlaitu
link Kelio perėjos. Nusileidę iki cirko prieš
Kelio perėją pasukam į dešinę ir leidžiamės
toliau: iš pradžių morena apibyrėjusiu ledynu,
po to žolės šlaitu kairiu upelio krantu. Apie 18:
30 prieinam Canerio nakvynes prie anksčiau
aprašyto metereologinio kritulių matavimo
įrenginio. Ties juo statom palapines nakvynei
ožių ganykloje.

16 nuotr. Nulipimas nuo virš. Bezimianaja keteros.
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Rugpjūčio 16 d.
Pajudam 7:30. Netrukus vėl atsiduriam ant Bezengi ledyno. 9:00 būnam pačiam Bezengi ledyno centre
prie
Lietuvos
perėjos papėdės,
kur susirenkam
paliktą užmetimą,
jį persipakuojam
ir
išsidalinam.
Praktiškai
iki
užmetimo
mes
leidomės
savo
kilimo
keliu.
9:30
pajudam
link moreninio
gūbrio,
kurio
viršumi
einam
iki Džangi Košo.
Jį prieinam 12:00
val. Pusiaudienis
laisvas, švenčiam
bičiulio
Petro
likusio Lietuvoj
g i m t a d i e n į 17 nuotr. Lietuvos perėja dar mūsų palauks.
ir
ruošiamės
paskutiniam ratui.
Rugpjūčio 17 d.
Išeinam 7:20 nuo Džangi košo į šiaurę vedančiu slėniu link Sella perėjos. Kylam morenos kairiu šlaitu, kol
prieinam
pirmą
ledokritį. Tenka
pereiti ant ledyno,
susirišti į ryšius
bei užsidėti kates.
Jį perlipom gana
nesunkiai – ledas
nėr labai stutus,
be sniego. Toliau
pajudam didžiuliu
ledyno cirku link
antrojo ledokričio.
Antrasis žymiai
statesnis,
tenka
kabinti du turėklus
50 + 30 m. Apatinis
turėklas nėra labai
sudėtingas,
tik
apie 45 laipsniai,
be to lengvai firne
18 nuotr. Raktinė maršruto atkarpa išlipant į Sela perėja.
mušasi laipteliai.
Viršutinis žymiai
statesnis apie 80 laipsnių, be to sniego sluoksnis labai plonas. Išlipus iki perėjos lieka keli šimtai metrų. Oras
labai ramus ir giedras, kepina saulė ir vargina pragariškas karštis. Netrukus apie 14 val statom palapinę, kiek
atsipūtę nuo karščio ėmėm ruošti valgį. Girdisi smarkus apšaudymas akmenimis nuo Mižirgi šlaitų. Mus nuo
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šio šlaito skiria daugiau kaip 100 m minkšto sniego su plyšiais, tad jaučiamės kaip ir saugūs. Tačiau vienas
akmuo sulyg lagaminu apėjo visus plyšius ir lėtai besivartydamas grėsmingai artėjo link mūsų palapinės ir
tik paskutiniu momentu nuo jos nusisuko šiek tiek pro šalį. Po šio įvykio išsikasėm 0,5 m. pločio ir 0.5 gylio
griovį apsaugantį palapines iš šlaito pusės.
Rugpjūčio 18 d. (Sella, Spartak ir MVTU perėjos)
Išeinam 7:20, pasukutinė apie 80 m atkarpa šiek tiek statesnė, tačiau į apačią nėra kur kristi, tad iki perėjos
ateinakm su vienalaike sauga, joje būnam
7:40. Ture randam odesiečių raštelį. Leisdamiesi
pakabinam 5 turėklus. 3 viršutinius ant kilpų
aplink akmenis, 2 žemutinius ant ledo kablių.
Pirmas 2 virves leidomės šiek tiek kairiau
laikydamiesi nuo vandens tekėjimo vagos
(kuluaro), 3 virve gerokai traversavom į kairę
ir baigėm leistis palei upelį tekantį nuo Mižirgi
šlaitų. Nors ši perėja aprašoma kaip labai byranti,
mums besileidžiant pralėkė tik pavieniai,
daugiausiai labai smulkūs akmenys. 11:30 mes
apačioje, nuo čia aiškiai matosi Spartako perėja.
Iki jos prieinam uždaru ledynu ir užlipam
12:30. Čia randam maskviečių grupės raštelį.
Nors literatūroje rašoma, kad nuo Spartako ant
MVTU galima užlipti nepraradus aukščio, mes
vis tik tai nusprendžiam leistis iki pirmojo cirko.
Nusileidę kylame link nelabai smarkiai išreikšto

19 nuotr. Nusileidimas nuo per Sella.
balno esančio prie pat Bašhauzo viršūnės. Beveik iki pat viršaus
užlipame sniego “liežuviu” ryšiais. Statumas apie 40 laipsnių.
Paskutinius 50 m iki balno baigiam lipti stambia morena.Perėjoje
būnam 14:30 Šiek tiek piečiau nuo išlipimo vietos randam
maskviečių grupės raštelį, kuriame rašo kad jie raštelio nerado,
tad perėjos vieta manau šiek tiek keičiasi su kiekvienu įkopimu.
Iki ledyno nusileidžiam morenos šlaitu. Bezengi ledyno viršutinė
dalis uždara su gausiais plyšiais, tad būtina per jį eiti susirišus.
Džangi košą pasiekiam 16:30.

20 nuotr. Vaizdas į per MVTU nuo
Bezingi ledyno.
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Rugpjūčio 19 d.
Paskutinė žygio diena. Leidžiam sau išsimiegoti kiek telpa ir 10 val. ryto pajudam žemyn. Oras vis dar
laikosi geras. Žemyn einam gana smagiai, vis del to traukia šiltas dušas, židinys bare ir alus. Maršrutas
tradicinis – iš karto pajudėję iš Džangi košo apeinam per viršų skersai esantį gūbrį, toliau judam šoninės
morenos ketera, ja nusileidę pasukam į šiaurę Bezengi ledyno apačia.Ties Misses košu grupė išsiskiria
– vadas patraukia viršun nufotografuoti memorialinio akmens su Lietuvos alpinistų bareljefu, o likusi dalis
leidžiasi ledyno šonu. Bezengi alpinistinę pasiekiam išsibarstę tarp 15:00 ir 15:40.
3.4. Aukščių grafikas
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Žygio dienos
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4. Žygio inventorius
4.1. Grupinis inventorius
Grupinis inventorius Kiekis
Palapinė

2

Miegmaišis trivietis
1
Miegmaišis vienvietis
2
Puodų komlektas 4-5 2
ltr.
Primusai
Camping Gaz

dujiniai 2

Virvės ( 50m 9.5 mm; 50 2
m 10mm; 42 m 10mm)
Virvagaliai palikimui ( 4
20 - 30 m bendras ilgis)
Ledo įrankis
2
Karabinai
Ledsriegis

15
7

Uolų kabliai
Kastuvėlis
(lakštas)
sniegui
Prožektoriai(Visi Petzl
Tikka)
Atsarginiai
tamsūs
akiniai
Papildoma
pora
pirštinių
Medicina
Žemėlapių kompl.
Kompasas
Peilis
Remonto rinkinėlis

10
1
3

Pastabos

Panaudojimas

Viena Bask šturminė pasiteisno per didelį Į antrą ratą nešėmės tik
vėją ir krušą, kita pigi kupoliukas.
BASK’o palapinę, nuo
antrosios buvom pasiėmę tik
tentą, likusią dalį palikome
užmetime.

Svarbu nepamiršti prieš žygį gerai
nušveisti. Taip ir dujų susinaudoja
mažiau.
Reikalingi kuo galingesni
Nuo pusės žygio antras
primusas apmirė, tad teko
verstis su vienu
9.5 dinaminė virvė nepasitesino nei Į pirmą ratą nešėmės tik dvi
leidimuisi nei virvių ištraukimui, nei virves, praktiškai su jomis
kilimui. Per daug tamposi / sukasi.
galėjome išsiversti ir kituose
ratuose
20 - 30 m bendras ilgis
sunaudojom ne daugiau kaip
10 m.
Labai naudingas instrumentas stačiuose
ledo bei firno šlaituose
Malonu kai karabinų nepritrūksta
Pasiteisino išsitraukiančio ledsriegio Leidžiantis ir kylant į
darymo būdas, kad ištraukiamoji virvė Gestolą buvo panaudoti visi.
prie ledsriegio auselės pririšama su Kitur užtekdavo 4-5
binto kilpa. Tai leidžia paskutiniam
leidžiantis užtikrinti, kad ištraukiamoji
virvė nuo savo svorio arba ją netyčia
užkabinus neišsuktų ledsriegio
Beveik neprireikė
labai geras dalykas įrenginėjant stovyklą
sniege
Rektų turėti bent vieną šiek tiek
galingesnį, bei kiekvienam po Tikka.

1
1
1
2
2
2-3
1

Švediškas
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4.2. Asmeninis inventorius
Asmeninis papildomas in.
Specialus inventorius
Apraišos
Repšniūris 6mm 1m (kuprinei apsirišti)
Blok virvė min 9mm 4,5m
Žumaras
Karabinai
Šalmas

Kiekis
1
1
1
1
4
1

Čiuptukas 1-2
Ledkirtis ( arba ledo įrankis)
Katės

1-2
1
1

Degtukai (apsaugoti nuo dregmes), dėž.
Lazdos
Lapelis
Drabužiai
Kojinės (sintetinės)
Kojinės (medvilninės)
Kojinės (vinonės )
Rūbai miegui
Treninginės kelnės
Marškinėliai
Pūkuotė
Šturminis kostiumas
Kuprinė
Paklotukas
Flisas
Kepurė dengianti ausis ir kaklą nuo saulės
Kepurė šilta
Pirštinės šiltos
Pirštinės viršutinės ( darbinės arba sintetinės)
Kitas inventorius
Pasas,bilietai vizos
akiniai
Higiena
kremas nuo saulės

3
1
1
3
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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5. Maistas
5.1. Ataskaita
Maistas buvo skaičiuotas 16 dienų, skaičiuota maždaug 700 gramų žmogui dienai. Duomenys apie produktus
ir svorius pateikiami lentelėje.
Asmeninis maistas
Juodi džiūvėsiai
Balti džiūvėsiai
Mėsa
Citrina
Liliputas
viso
Kruopos
kvietinės
Grikiai
Manai
Soros
avižiniai dr.
Ryžių dribsniai
Grikių dribsniai
sausa bulvių košė
makaronai paruošti
kus kus

virimas virimu
sk.
0.45
4
0.45
4
0.35
4
0.35
2
0.45
3
0.45
3
0.45
3
0.45
2*
0.24
4
0.45
2
viso

*čia mes taip galvojom;
iđëjo 5.
Priedai
Uogienė
Spirgai
sultinys, prieskoniai,
druska
Sviestas
Pomidorų padažas
svogűnai
Česnakai
viso
arbatos, saldumynai
arbata
kava, tirpi arbata, kakava
kisielius
pieno miltai
cukrus
riešutai

Viso svoris
(vienam)
1.2
1.5
1
1vnt.
0.7
4.4

Likutis po žygio (iš
viso)
2.2
2.45
2.4

viso svoris

likutis po žygio

1.8
1.8
1.4
0.7
1.35
1.35
1.35
0.9
0.72
0.9
12.27

0.45
0.45
0.7
0.35

viso svoris
1.5
2
0.5

likutis po žygio

0.7
0.5
1.5
0.3
7

0.2
0.1
0.3

viso svoris
0.4
0.6
0.1
0.3
3.5
1.5

likutis po žygio
0.1

7.05

du virimai

0.45

2.4

0.3

0.9

0.05
1.2
0.3
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chalva
Šokoladas
saldainiai
džiovinti vaisiai

1.5
1.5
0.5
2.5
12.4

0.3

Viso svoris

53.77
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svoris žmogui (5)

10.754

31.61%

Svoris dienai (16) 1 žm.
Galutinis svoris
dienai(14) žm.

0.67 kg
0.77 kg

viso

0.1
2.15

svorio likutis,
%

5.2. Pastabos ir pasiūlymai
Budėjimai
Mūsų buvo 5, taigi porinis budėjimas nelabai išeina. Taigi, budėjome po vieną. Iš esmės tokia sistema
pasiteisina, ypač dirbant su tokia nepretenzinga „plytele“ kaip dujinis primusas.
Dujos
Ėmėme dujas. Kaukaze tai idealu, ypač jei eina mažesnė grupė. Jei turite poilsiadienių Bezengi, ten pat
balionus galima užsipildyti. Pradžiai turėjome 13 balionų, parsivežėme tris. Į pirmą ratą nešėmės 5 balionus,
į antrą ratą 8, likusiam ratui nešėmės visus likusius (apie 12 įvairaus pripildymo laipsnio). Dujų užteko per
akis, Bezengi bazėj visada yra galimybė pasipildyti.
Košės
Bulvių košė: labai lengvas ir skanus daiktas. Rekomenduojama. Vienintelė problema – nedidelis
kaloringumas; iš karto skaičiuoti daug priedų (spirgai ir panašiai). Vienas virimas išėjo maždaug 180 gramų
sausų miltelių. Virimas labai priklauso nuo puodo dydžio; mes turėjom apie 5 litrų tūrio puodą.
Kruopų liko, nes žygis buvo trumpesnis, nei planuota (14 dienų vietoje planuotų 16). Kita priežastis – turėjom
labai daug bulvių košės (0.9 kg). Skaičiuota 2 virimams; realiai iš tokio kiekio išėjo apie 5.
Kus kus: lengvai verda, gera idėja. Bet kokiam aukščiui. Lietuviška versija kažkokia apdorota, kažkuo
primena paprastus makarus. Sipa kus kus – tikrai tiesiog stambesnės manų kruopos. Irgi gerai, bet visgi
brangokos.
Taip pat vietoj tikrų makaronų ėmėme „Mivinos“ tipo garbanotus makaronus „su kvapu“ (būna pakeliais).
Yra privalumų – greitai „pritraukia“, idealu ankstyviems išėjimams. Kaip ir bulvių košė.
Labai geras pakaitalas “rimtosioms” kruopoms – dribsniai. Konkrečiai - ryžių, grikių, ir panašiai. Idėja
kitam žygiui – kelių grūdų kruopos. Iš tradicinių kruopų/maisto neėmėme: makaronų (aukštyje suverda į
puikius tapetų klijus), ryžių (aukštyje taip pat prastai verda), žirnių (be komentarų). Iš neapdorotų kruopų
liko tik grikiai, kvietinės (bet ir čia kruopos jau skaldytos), ir soros. Soros, beje, irgi prastokai verda aukštyje
3+ km. Yra daug privalumų, naudojant lengvesnes tų pačių produktų frakcijas – reikia mažiau enzistalio
suvirškinimui ir kas labai svarbu – trumpesni virimai, taigi mažesnis dujų suvartojimas.
Priedai
Sviestas iš esmės geriau nei aliejus į saldžias košes. Problema – sunkiasi traukiniuose (iš viso įveikė 3
užspaudžiamus maišelius). Ėmėme lydytą sviestą (atskirta iš esmės riebalai). Laikėsi gerai, nors gal būtų
užtekę gerai susūdyti. Bet pervežimas labai sudėtingas.
Imant pakankamai ir gerų prieskonių, pomidorų padažas jau nėra būtinas. Geras pakaitalas norintiems – labai
aštrūs padažai (tabasco, etc). Kiekis mažas, gerbėjams malonumo užtenka.
Spirgų turėjome realiai apie 1,7 kg. Toks kiekis buvo labai tinkamas.
Imti prieskoniai: karis, pipirai (5 pipirų mišinys), cinamonas, prieskoninės žolės (mairūnas, bazilikas,
krapai). Taip pat turėjome daug sultinio. Prieskonius geriau imti rimtesnių kooperatyvų.
22

Gėrimai
Arbata: pirkome papildomai bazėje, taigi, sunaudojome nepilnai 0.5 kg. Tauta reikalavo juodos arbatos, nors
jos turëjome tik 100 g (šiaip aukštyje prastai plikosi). Kitais metais reikės nepamiršti Gokul (kaip priedo į
bet kokią arbatą).
Taip pat ėmėme tirpios arbatos, bet jos reikia daug, ir dėl to sunkoka (300 g). Iš esmės neapsimoka.
Taip pat ėmėme tirpią kakavą; taip pat greičiausiai reikėtų imti natūralių (tirpios taip pat iš esmės užtenka tik
vienam virimui, o svoris - 300 gramų.
Turėjome labai daug gerųjų vitaminų tablečių – įsidėjo šį sykį trys žmonės iš penkių. Irgi labai
rekomenduoju.
Taip pat liko labai daug cukraus. Pagrindinė priežastis – daug turėjome arbatų, kurios skanesnės be cukraus.
Jei imti daugiau juodos, liktų mažiau. Minimaliai į tokį žygį užtektų 2kg.
Skanėstai
Šiek tiek liko tik chalvos ir riešutų. Riešutai gal ir būtų suėję, nes pabaigoje išmokom juos dalintis ryte prieš
dienos ėjimą kaip asmeninį rezervą. Chalva yra sudėtingas produktas, jei vandens nėra daug. Dėl to kitą kartą
imčiau tik 1 kg.
Stebėtina, bet buvo žmonių, neitin valgančių šokoladą. Turėjome saldainius, dalindavomės prieš dienos
ėjimą. Kiekis optimalus, jei visi į šokoladą nespjauna.
Asmeninis maistas
Asmeninis maistas buvo pagrindinė problema ir pagrindiniai likučiai. Priežastis – pietaudavom tikrai ne
visada. Ateičiai – kitą kartą imti ne daugiau nei 1 kg juodų džiūvėsių, gal net 0,8kg. Baltų džiūvėsių taip pat
užtektų 1 kg žmogui.
Mėsa: ėmėme ne tik dešrą/lašinius, bet ir kietą kumpį. Skanu, bet laikosi kiek prasčiau.
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6. Vaistinėlė
6.1. Medicininė ataskaita
Kaip bebūtų keista, žygio metu buvo sunaudota nenormaliai mažai medicininių priemonių, todėl vaistinėles
gabenimas buvo nepaprastai sunkus procesas. Bet geriau ant kupros nešioti dėžutę raudonu dangteliu, nei
sulaužytą koją su visu jos savininku.
Vaistinėlė buvo taikoma būti 2 kg svorio. Realiai gavosi 2.1-2.2 kg. Tai matomai optimalus svoris – jį mažint
jau nebe tikslinga, nes arba žygyje pritrūks vaistų, arba jų bus toks kiekis, kad neapsimokės iš viso imti.
Trumpai apie vaistus ir jų vartojimą:
1. Vitaminai.
Vaistinėlėje dienai žmogui buvo skaičiuota po 4 g vitamino C, po 1 tabletę multivitaminų bei po 5 g B grupės
vitaminų turinčių mielių tablečių, smegenų veiklai bei kailio kokybei pagerinti. Bet kadangi į Kaukazą
išėjome ne mokslinių darbų ruošti, tai mielių tabletės pasirodė besą nereikalingas viršsvoris, kurį beveik visą
teko palikt stovykloje. Šiek tiek keista, kad ir rimtesni vitaminai neturėjo paklausos. Matomai per trumpai
buvom ant ledo, kad pradėtų byrėti dantys. Be to visokie vitaminai buvo tik siūlomi, nesiimant agresyvių
priemonių (vitamino C slėpimo lašiniuose ir pan).
2. Tvarsliava.
Prieš žygį ilgai teko mąstyti apie optimalų tvarsliavos kiekį. Prie mokslinių išvadų taip ir neprieita, bet
nuspręsta imti visą tvarsliavą sterilią, nes iš jos visada galima padaryti nesterilią, o atvirkštinis procesas
kalnų sąlygomis sunkiai įmanomas (nesinešiojant kišeninio reaktoriaus). Taipogi didelio kraujavimo atveju
turimas tvarsliavos kiekis mažai gelbėtų – iš principo sterili tvarsliava turėtų buti skirta tik tiesioginiam
kontaktui su atvira žaizda. Patį aptvarstymą galima atlikti ir su kokios švaresnės maikės (marškinėlių) skiaute.
Pleistrų nebuvo imama daug (1 rulonėlis + šiek tiek lapelių), kadangi prieš žygį buvo pasakyta – medicininės
priemonės numatomoms problemoms asmeninės. Tačiau iš vaistinėlės pleistrą vis tik teko traukt, nes Vytenis
vis tik pagalvojo, kad batai per žiemą stovėdami nustojo trinti ir buvo beveik teisus – trynė tik vienas.
3. Tepalai.
Daugiausia (tačiau nedaug) buvo sunaudota priešuždegiminio tepalo keliams sutepti siekiant sumažinti
girgždesį. Siek tiek baktericidinio tepalo (Levomekol) buvo sunaudota politruko Edo galiukui (nykščio)
sutepti, kad atsivėrusi skylė kuo greičiau užaktų (Gal taip pasireiškė 1 punkte sutaupyti vitaminai?) bei
neprisigaudytų visokio nesterilaus brudo.
Višnevskio ir kitų tepalų nenaudojom iš viso, nes nepasitaikė tinkamos progos.
Spiritą naudojom tik pagal paskirtį – bendram kūno sutepimui.
4. Nesidėvintys daiktai (sąlyginai).
Žygio metu buvo sudėvėtos 1 žirklės, tačiau remonto pagalba vis tik prisikėlė. Pasirodo į žygį reikia imtis
tvirtesnes žirkles. Geriausia rusiškas (arba bent jau baltarusiškas) skardos žirkles su tvirta ašimi, nes joms jau
pirmosioms dienoms paprastai tenka susigrumti su Vytenio kojų nagais.
Termometras pravertė berods vienintelį kartą, kai jį paskolinom Džangi-Koše kaimynams. Buvo dėkingi,
o tai jau savaime atperka visą gabenimo triūsą. Termometras buvo elektroninis – tokį nešiojant nebaisus
pavojingų medžiagų išsiliejimas (kitą vertus gyvsidabris galbūt išdezinfekuotų nesterilią tvarsliavą – žr. 2
punktą).
5. Nuskausminamieji ir kiti vestibiuliarinio agregato vaistai.
Realiai vartojami buvo vaistai nuo varnėnų kalenimo (kinedryl, ketanov). Daugiausia jie buvo vartojami
pirmo rato metu – vėliau kaukazietiški varnėnai buvo prijaukinti ir nebesistengė taip įkyriai reikalauti
dėmesio. Tiesa, draugas Kalėda (kartais dar žinomas Antano vardu) beveik visą žygį priekaištavo, kad
nuo galvos bei pilvo sukimosi labiausiai padeda stebuklingi ledinukai nuo gerklės labai paprasta sudėtimi,
bet kadangi tokių nebuvo, tai teko tenkintis sudėtingos sudėties preparatais. Išsiaiškinus stebuklinguosius
ledinukus, juos tikrai būtų galima imti į žygį.
Kiti nuskausminamą poveikį (analginas, spazmus šalinantis no-špa) turintys vaistai panaudoti nebuvo.
6. Vidurių reikalai.
Ir vėlgi keistenybės – viduriams tiesiogine prasme nieko daryt nereikėjo, todėl loperamid ir alax liko
savo vietoje. Labiausiai nuketėjo enzystal, nes varnėnų poveikis susideda ne tik iš kalenimo galvoj, bet ir
tiesioginių nurodymų, kad skrandžiui virškinti uždrausta. Fermentai efektyviai padėdavo susidoroti su eiline
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lašinių porcija.
7. Antibiotikai
Buvo ištraukti vieną kartą, kai Vytenis paskelbė paniką dėl dingusių jo asmeninių antibiotikų dantų skausmo
atveju. Bet vėliau asmeniniai antibiotikai atsirado.
8. Kofeinas.
Kažkur pasiskaitęs pasiėmiau ir kofeino. Tačiau, kaip pasirodė, be reikalo – natūralus adrenalinas turi
stipresnį poveikį ir tuo metu ne kofeinas galvoj. Galbūt dirbant ilgai (>12val.) trasoj kofeinas ir turėtų
prasmę. Žemesniuose nei 5 kategorijos žygiuose jis faktiškai nepanaudojamas.
9. Akių, nosies, gerklės vaistai.
Nosį tvarkėm tik porą kartų pagal pageidavimus – stipresnių ligų tame fronte nebuvo.
Akių lašų (natrio sulfacilo) buvo sunaudota pora lašelinių nevalingam Edo akies mirksėjimui dėl kokio tai
įkritusio svetimkūnio, pašalinimui.
Pagrindinis gerklės antiseptikas buvo septolete, tačiau ypatingo poreikio taip pat nebuvo pastebėta – labiau
profilaktiniai-saldaininiai vartojimai.
10. Kiti vaistai.
Panaudoti nebuvo.
Bendrai paėmus, grupė turėjo stiprų imunitetą ir gerą ištvermę (nesiskundė). Žygis buvo praeitas be ypatingų
organizmo mazgų funkcinių sutrikimų.
Optimizuojant vaistinėlės svorį, sutaupyti galbūt galima būtų imant mažiau vitaminų - B grupės vitaminai
faktiškai tokios trukmės žygyje nereikalingi, C irgi galėtų būti mažiau. Kofeino reikalingumas taip pat labai
ginčytinas klausimas. Kitų medikamentų pašalinimo iš vaistinėlės prasmės nėra.
6.2. Patarimai
1. Įsigyti netrinančius batus – sumažina išlaidas ne tik pleistrui, bet ir pagerina vidutinį judėjimo greitį.
2. Savaitė prieš žygį verta pradėti siuntinėti automatinius laiškus su priminimu, kad pleistras, žirklės skardai
ir kitas numanomas remontas yra grynai asmeninis reikalas.
3. Vaistinėlę nešiotis geriausia patvarioje plastmasinėje dėžutėje (negu maišelyje) – vaistai nesusitrina,
lengviau surasti.
4. Vaistinėlėje pasiteisina bendras vaistų sąrašas su trumpu vartojimo aprašymu – nereikia ieškoti vaisto
informacinio lapelio.
5. Prieš rimtesnį žygį visai komandai būtų gerai išklausyti pirmosios pagalbos kursus.

25

6.3. Vaistinėlės sudėtis
Pavadinimas

Kiekis

Vartojimo
tikslas

Vartojimo būdas

Veiklioji
medžiaga

Pastabos

1. Instrumentai, tvarsliavos
Guminės pirštinės
(sterilios)

3 poros

darbui su
atviromis
žaizdomis

Žirklės

1 vnt

bintui, pleistrui,
vyckos nagams

Žgutas

1 vnt

arteriniam
kraujavimui
stabdyti

Vata, medicininė

1 pak.

apvalymui,
tvarsčiams

Švirkštas, 5ml, su
adata

10 vnt

vaistams
suleisti

Sterilus bintas, 5-7
cm

3 rul.

tvarstymui

Sterilus bintas, 10-14
cm

5 rul.

tvarstymui

Nesterilus bintas

5 rul.

aprišimui

Pleistras,
baktericidinis, įvairių
dydžių

10 pak.

žaizdų
tvarkymui

Pleistras, ruloninis,
25 mm

1 vnt.

žaizdų
tvarkymui

stengtis naudoti
kontaktuojant su krauju.

- žgutą dėti tik ant
drabužių, arba po juo
padeti medžiagos;
- žgutą vežti tik tol, kol
kraujas nustos tekėjęs,
toliau žguto neveržti;
- dedant žgutą peties
srityje, jį dėti viršutiniame
peties trečdalyje, nes
ties viduriu galima
negrįžtamai pažeisti
spindulinį nervą;
- uždėjus žgutą, pridėti
raštelį su uždėjusiojo
vardu bei uždėjimo laiku;
- kas pusvalandį
(valandą - vasarą)
trumpam atpailaiduoti
žgutą. Kad kraujas
nebegtų, kraujuojančią
kraujagyslę užspausti
pirštu;
- žgutą be atveržimo
laikyti ne ilgiau 1
valandos (2 valandų
vasarą), nes po to
prasideda audinių
nekrozė. Atveržiant
galima šį laiką pailginti.
- kuo greičiau gabenti
ligoninėn!!!

prieš leidžiant įsitikinti,
kad adatoje ir švirkšte
nera oro burbuliukų.

nedėti tiesiai ant žaizdos
- padaryti pagalvėlę
iš sterilaus binto ir
užtvirtinti nesteriliu bintu.
nutrintiems
kulnams turėti
asmeninių
pleistrų
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Elastinis bintas

1 vnt.

sąnariams
sutvirtinti

jei paprastai
kojos/rankos
išsiklaipo,
turėti asmeninį
- visiems
neužteks

Spiritas, 96%

0.5 l

dezinfekcijai

jei įmanome, papildomai
dezinfekuoti apdeginant
įrankį, nes spiritas
nežudo bakterijų 100%.

Amoniakas

1 but.,
40ml

prikėlimui

atidarytą buteliuką
trumpam prikišti prie
nosies.

2. Žaizdų, sumušimų, nudegimų, nušalimų apdorojimas
Vandenilio
peroksidas, 3%

100 ml

žaizdų
praplovimui

Šiek tiek peroksido
užpilti tiesiai ant žaizdos.
Išvalo ir išdežinfekuoja
žaizdą, tačiau nereikia
persistengti, nes
išgriaužia žaizdos
pakraščius.

Kalio permanganatas

5g

žaizdų,
skrandžio
praplovimui

Ištirpinti kristalus iki
skaidrios, šviesiai
violetinės spalvos.
Nepalikti neištirpusių
kristalų, nes jie gali
nudeginti !!!

Jodo tirpalas, 5%

10 ml

žaizdų
pakraščių
nuvalymui

suvilgyti binto/vatos
gabaliuką ir atsargiai
pavalyti žaizdos
pakraščius. Nevalyti
pačios žaizdos !!!

Levomekolio tepalas

1 tiub.,
25g

antiseptinis
tepalas
žaizdomas

užtepti ant švarios
žaizdos.

chloramfenikolis
su metiluracilu

Feloran tepalas

1 tiub.,
60g

nuo raiščių
patempimo,
uždegimo

lygiu sluoksniu ištrinti
skaudantį sąnarį, kol
susigers. Tepti 3-4
kartus per diena.

diklofenakas

Indovasin tepalas

1 tiub.,
45g

nuo uždegimo,
tinimo

lygiu sluoksniu ištrinti
skaudančią vietą, kol
susigers. Tepti 3-4
kartus per diena.

indometacinas

Streptocidas,
milteliais

10 g

šlapiuojančios
žaizdos
dezinfekcijai

užbarstyti ant
šlapiuojančios žaizdos ir
aptvarstyti.

sulfanilamidas

Višnevskio tepalas

1 tiub.,
40g

puliniams,
votims

užtepti nat odos, pulinio
ar voties vietoje ir
aptvarstyti.

Pantenolis,
purškiamas

1 flak.,
130g

nušalimai,
nudegimai,
nubrozdinimai

Pažeistą vietą apipurkšti dekspantenolis
ir palaikyti 10-15 min., jei
įmanoma, aptvarstyti.

arba kitas
indometacino
pagrindu, gerai
butu, jei butu
trokserutino

arba kitas
dekspantenolio
pagrindu

3. Nuskausminamieji, karštį mažinantys
Paracetamolis,
tabletėmis

30 tabl.

nuo skausmo,
temperatūros

persišaldžius - 1 tabletę
4 kartus per dieną

paracetamolis
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Acetilsalicilo
rūgštis (Aspirinas),
tabletėmis

30 tabl.

nuo skausmo,
temperatūros

persišaldžius - 1 tabletę
4 kartus per dieną

acetilsalicilo
rūgštis

šiek tiek
persidengia su
paracetamoliu,
bet papildomai
skystina krauja

Neocitramonas,
tabletėmis

30 tabl.

nuo skausmo,
temperatūros

persišaldžius - 1 tabletę
4 kartus per dieną

paracetamolis,
acetilsalicilo
rūgštis

persidengia su
paracetamoliu,
aspirinu,
mazesnis
migdantis
poveikis

Ketanov, tabletėmis

40 tabl.

nuo skausmo

skaudant - 1-2 tabletės 4 ketorolak
kartus per dieną

Analginas, tabletėmis

30 tabl.

nuo skausmo

skaudant - 1-2 tabletės 4 metamizolio
kartus per dieną
natris

Analginas, ampulėmis 10
amp.,
po 2ml

nuo skausmo

1 ampulė kas 4
valandas. Ne daugiau 4
ampulių per parą.

metamizolio
natris

arba
ketorolakas

No-špa, tabletėmis,
40mg

20 tabl.

nuo lygiųjų
raumenų
spazmų

2 tabletės 3 kartus per
dieną.

drotaverinas

kartu ir
žarnynui

No-špa, ampulėmis

5 amp.,
po 2ml

nuo lygiųjų
raumenų
spazmų

Bromheksinas,
tabletėmis

25 tabl.

atsikosėjimui

2 tabletės 4 kartus per
dieną.

bromheksinas

Eritromicinas,
tabletėmis

20 tabl.

kvėpavimo takų
bakterinėms
infekcijoms
(bronchitas,
pneumonija)

2 tabletės 3 kartus per
dieną, 2val. Iki valgio.
Nenaudot alkoholio !!!

eritromicinas

reikės recepto

Furacilinas, tabletės

40 tabl.

gerklės
skalavimui

4 tabletes ištirpinti
stiklinėje vandens
ir skalauti gerklę 68 kartus per parą.
Žaizdoms 4 tabletes
ištirpinti stiklinėje
degtinės ir suvilgius
bintą, dėti ant žaizdos.
Švarioms žaizdoms!!!

nitrofuralis

skalavimui,
žaizdų
apiplovimui

Galazolinas, lašai

1 but.,
10ml

nosiai

įlašinti pora lašų į
kiekvieną nosiaryklę.

ksilometazolinas

lengvina
kvėpavimą per
nosį

drotaverinas

4. Kvėpavimo sistemai

5. Širdies-kraujotakos sistemai
Korvalol, buteliukas

25ml

nuo širdies
skausmo
po streso,
nervingumo,
baimės

15-30 lašų 3 kartus per
dieną

fenobarbitalis

Nitrogilicerinas

1 pak.

stipriam
spaudžiančiam
skausmui
širdies srityje,
pereinančiam į
kairę ranką

1-2 tabl. dėti po
liežuviu. Po suvartojimo
pusvalandį nejudėti.

nitroglicerinas

6. Alergijai, uždegimams, akims, antibiotikai
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Tavegyl, tabletėmis

20 tabl.

nuo alergijos

1 tabl. Prieš valgį, ne
klemastinas
daugiau 6 tabl. Per parą.

Indometacinas,
tabletės

60 tabl.

nervų galūnių
uždegimams

1-2 tabl. 2-4 kartus per
dieną

Natrio sulfacilo 30%
tipalas

4 but.,
po
1,5ml

akims praplaut

3-4 lašus

Visine, lašai

1 but.,
15ml

akių
suerzinimui,
uždegimui

1-2 lašus 3-4 kartus per
dieną

tetrizolinas

Amoxi, 1000mg,
tabletėmis

20 tabl.

nuo bakterinių
infekcijų

po 1 tabl. 2 kartus per
dieną

amoxicilinas

Aktyvuota anglis,
tabletėmis

60 tabl.

medžiagų
virškinamąjame
trakte
absorbcijai

5-10 tablečių. Nenaudoti
kitų preparatų, nes bus
neveiksmingi.

Enzistalis, tabletėmis

50 tabl.

virškinimui
pagerinti

1 tablete po valgio

indometacinas

reikės recepto,
jei vycka neras

7. Virškinamojo trakto

Pankreatino
deriniai (lipazė,
amilazė,
proteazė)

Loperamid, tabletėmis 30 tabl.

nuo viduriavimo 1 tabl. 3-4 kartus per
loperamidas
parą. Stengtis surast
skystų vidurių priežastį ir
ją pašalinti

Cerucal, tabletėmis

50 tabl.

nuo pykinimo

1 tabletė 3 kartus per
dieną. Naudoti tik esant
tuščiam vėmimui

metoklopramidas

Alax, tabletėmis

20 tabl.

nuo vidurių
užkietėjimo

1-2 tabletės pora kartų
per dieną

žolelės visokios

No-špa

žr. prie
nuskausminamųjų

žr. prie nuskausminamųjų

8. Stimuliuojantys, nuo aukščio
kofeinas, tabletėmis

30 tabl.

Kinedryl, tabletėmis

10 tabl.

esant snauduliui 1
tabletė

nuo aukščio

0.5-1 tabl. kas 2-3
valandos

gali padidėt
jautrumas,
baimės,
nerimas
mokastino
teoklatas

9. Vitaminai
Vitaminas C, 2g

5x30
tabl.

2k. per dieną

Mielių tabletės (B)

5x30
tabl

1k. per dieną

Multivitaminai

5x15
tabl.

1k. per dieną
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7. Remontas
7.1. Remonto sąrašas
Siūlai ploni sintetiniai
Siūlai storesni sintetiniai (~1mm)
Siūlai vilnoniai
Adatų rinkinėlis (dalis paprastų, dalis siuvimo mašinos adatų, įvairiu storių ir įvairios paskirties adatos)
Yla paprasta
Yla su skyle (siūti batams, kuprinei)
Moment’as
Superglue
Izoliacija sidabrinė (nebijanti drėgmės)
Tasmos atkarpa
Keletas sagteliu ir žiedų
4mm virvutės.
Plonos vielos galas (maždaug 0.8mm)
Keletas dviračio stipinų (kaip stora viela)
Medvarščiai ir vinukai
Atsuktuvas (rankena ir keletas keičiamų galvučių)
Replikės
Dildė
Švitirnio popieriaus gabalas
Šiek tiek sintetinės medžiagos (lopui)
Remontuota:
• Žirklės nagams.
• Siūtos ir lopytos kojinės, bachilai, modifikuotos šalmo tasmos.
• Klijuoti batai, lopytas palapinės tentas (po krušos).
• Iš remonto nenaudota tik sagtelės, stora viela (stipinai), superglue ir stori sintetiniai siulai.
7.2. Pastabos ir pasiūlymai
Remonto rinkinio svoris apie 1.3 kg.
Asmeninę įrangą reikėtų remontuotis namie, arba remontuojantis traukinyje pasiimti asmeninį remontą
(traukiny vienu metu pagalvojau, kad bus sunaudoti visi ploni sintetiniai ir vilnoniai siūlai).
Reikia rimčiau pagalvoti apie batus: iš penkių dalyvių, trims reikėjo remontuotis batus (tiesa čia morena ant
per. 9-ovo Maja skaudžiai pjovė siūles ir draskė koflakų gumas).
Jei einama odiniais batais - verta pamastyti apie impregnatą ar batų tepalą. Jį galima palikinėti zabroskėse,
bet laisvomis dienomis išsidžiovinus batus neblogai yra juos perimpregnuoti (čia didelis ačiū Sergėjui iš
alplagerio už impregnatą - be jo būtų sunkiau buvę).
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8. Išvados ir rekomendacijos

Trečią kartą tenka stebėt tendenciją kad rugpjūčio viduryje pusėje Centriniame Kaukaze oras tampa itin
palankus -jokio debesėlio, saulėta. Ar tai teisiog sutapimas, ar gamtos dėsnis, sunku spręsti, bet bet kokiu
atveju tokiam rajone kaip Kaukazas labai malonu turėti bent jau savaitę idealaus oro.
Eilinį kartą pasiteisino žygį organziuoti per a/l Bezingi. Kuo geriausi atsiliepimai apie jos direktorių A.
Anajavą ir visą personalą. Taip nukrenta daug rūpesčių dėl leidimų, transporto ir t.t. Stovykloje galima
nusimaudyti, palikti daiktus, pavalgyti valgykloje, užsipildyti dujų, aišku visas tas džiaugsmas kainuoja po
1,5 $ žmogui per dieną.
Pasirinktas maršrutas pasiteisino tiek aklimatizacijos prasme, tiek dėl technikos įvairovės. Pirmą ratą
galima būtų apibūdinti kaip aklimatizacinį. Ukiu ir 9-ovo maja perėjos visiškai nesudėtingos, praeinamos
praktiškai be jokių specialių kalnų technikos elementų. Iš Kundium – Mižirgi kaip iš 3A tikėjomės šiek tiek
daugiau, tačiau ir ji palyginus su kitomis analogiškos sudėtingumo kategorijos perėjomis gana paprasta,
tik aukšta. Labai maloniai visus nuteikė poilsio diena Bezingi alpinistinėje stovykloje per kurią buvo laiko
apsilopyti inventorių ir kulnus, skrandžius pamaloninti padoriu maistu, o kūnus šiltu dušu. Gal tik gaila,
kad nepasiėmėm laipiojimo batelių, nes su pavydu teko stebėti visai netoliese įrengtuose uolų laipiojimo
maršrutuose besitreniruojančius alpinistus.
Antras ratas išliko maršruto vinis, nors ir atsisakius Čiurlionio – Lietuvos traverso. Pirmas tris dienas
apsunkino sudėtingos oro sąlygos – lietus, kruša, rūkas. Ketera į Bezimianaja (4310) pakamai saugi dėl
lavinų ir krintančių akmenų, nors pakankamai sudėtinga, tenka panaudoti sniego ledo ir uolų lipimo
techniką. Fiziškai ypač sunki buvo Gestolos viršūnės šturmo diena, dėl blogo oro iš vakaro nepavyko prieiti
iki Čiurlionio perėjos, kitą rytą viršūnės šturmą teko pradėti gerokai toliau nei planuota - nuo Žandarmo,
esančio ant Bezimiannaja keteros.
Trečias ratas susidėjo iš vienos sudėtingesnės perėjos Sella (3A) bei dviejų lengvesnių – Spartak (2A) bei
MVTU(2A). Pirmoji iš jų yra pagarsėjusi kaip labai nuobyringa, tačiau mums besileidžiant pralėkė tik keli
nedideli akmenukai. Patiems šiek tiek netikėta, kad per vieną dieną sugebėjom prisitraukti iki Sella, o per
sekančią perėjom visas tris rato perėjas ir grįžome į Džangi Košą.
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