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Įžanga
Noras palypėti šiek tiek aukščiau kirbėjo jau seniai, apie septyniatūkstantininkus pradėjom
galvoti po sėkmingi Elbruso viršūnių traverso 1997, bet iki jo išsipildymo turėjo praeiti 7
metai.
Kelionė turėjo du tikslus – Lenino viršūnė ir žygis šiaurės Pamyre. Nors grupė tiek fiziškai
tiek morališkai buvo pasiruošus penktos kategorijos žygiui, tačiau mus apribojęs laikas vertė
rinktis – arba penkiukė arba ketveriukė ir Leninas. Pasirinkom antrą variantą. Taigi žygis
buvo planuojamas 4 k.s sudėtingumo, su 5 k.s. elementais – klasikine “pamyrine” 3A perėja
Dzeržinskio (5700m). Kita vertus atsispyrėm pagundai dabartiniam Lietuvos kalnų turizme
madingai tendencijai –“ pritempinėti” žygius iki užsiplanuotų kategorijų. Mūsų atveju perėja
25 let Oktebria kai kuriose ataskaitose vertinama kaip 3A, tačiau manytumėm kad kalnų
sportiniuose žygiuose kategorijų nustatymu reiktų vadovautis klasifikatorium “Visokogornie
perevalij” Moskva 1990, bei vėlesniais šio leidinio papildymais, todėl šią perėja laikom 2B
sudėtingumo kategorijos. Taip pat nelaikom “užskaitine” perėjos Razdielnaja 3B (6100) kurią
įveikėm pakeliui į Lenino viršukalnę tik iš vienos pusės.
Maršrutas buvo planuotas linijinis, su vienu, užmetimu “Lukovaja poliana”, kurį užvežėm į
priekį važiuodami.
Kadangi aukštuminiuose klanų žygiuose visa grupė- naujokai, nesinorėjo labai
eksperimentuoti, buvo parinktas gerai ištyrinėtas maršrutas.Visos žygio perėjos gana dažnai
lankomos turistų, apie jas gausu informacijos. Ruošiantis buvo naudojamos A. G.
Račkausko(1977), A Jucevičiaus (1980), A. Lebedevo(1999), E. Nižnikovskio(1999),
Š.Zigmanto (2002), D. Zelencovo (2003) ir kitų ataskaitos. Labai pravertė – internete rastas
Pamyro itin puikios kokybės Liapino braižytų Pamyro žemėlapių su A..Lebedevo perėjų
klasifikatorium katalogas (http://www.turclubmai.ru/heading/papers/279/index.htm)
Daug dėmesio pasirengimo etape buvo skiriam dalyvių ištvermei didinti. Nuo ankstyvo
pavasario beveik visa grupė rinkdavosi kartą per savaitę Girionyse 8-10 km krosui raižyta
vietove – palei Kauno Marias, skardžiais. Tai net tik ženkliai pagerino fizinį pasirengimą, bet ir
kas savaitę susitinkant būdavo aptariami įvairūs organizaciniai klausimai (speciali padėka
Mariaus žmonai už arbatą ir toleranciją kassavaitiniams turistų susitikimams)
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Dalyviai

Vytenis
Dapkevičius

vadovas

1976

C. Kaukzas 5
s.k. vadovas

Briedis@sps.lt
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Antanas
Gadeikis

Kinematografas 1977
/inventorininkas

Marius
Rumpis

remontininkas

1976

C. Kaukzas 5
s.k. dalyvis
kaleda@azuolas.org

Altajus 3 s.k.
dalyvis
marum@soften.ktu.lt
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Jonas Guzaitis

transportininkas

Agnė
Matonytė

maistinikas

Centrinis Tian šanis
1977 (Karakolas)3 s.k dalyvis

johny@azuolas.org

1982 Centrinis Tian šanis
(Karakolas)3 s.k dalyvis agne@azuolas.org
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Jurga
Dapkevičienė

Vaidotas
Pečkys

medikas

1975 Fanai 3 s.k dalyvis
kontra@centras.lt

metraštinikas

Centrinis Tian šanis
(Karakolas)3 s.k
1981 dalyvis

vaidotas@azuolas.org

7

Maršruto grafikas
Data

Atkarpa

2004
08 03

Kungirsu u. slėnis –
u. Sinandžar rytinis
ištakas

2

2004
08 04

Sinandžar
rytinis
ištakas – perėja n/k
3693 m – Minžas
upės slėnis

3

2004
08 05

Minžas upės slėnis
– kilimas 5 Minžar
perėją ketera (iki
4700 m)

4

2004
08 06

5

2004
08 07
2004
08 08
2004
08 09

Kilimas ledo
- 4.3
sniegu šlaitu su
katėm
ryšiais.
Leidimasis uždaru
ledynu – ryšiais
led Kuzgun – led Atviru ledynu
4.56
Krasina
Led Krasina
Kilimas ledynu bei 3.00
ledokričiu
Led Krasina
Kilimas ledokričiu, 2,7
30 m 80 laipsnių
statumo
bergšrundo
sienelės įveikimas
ledo
laipiojimo
technika
Led Krasina – per Kilimas sniego – 3,5
Dzeržinskovo (3A ledo šlaitu
5700)
Nusileidimas
nuo Nusileidimas stačiu 3,9
per Dzeržinskovo į sniego ledu šlaitu.
Daugumą
kelio
Koman ledyną
ryšiais su pakaitinę
arba
vienalaike
sauga.
Pakabinti
4x50 turėklai
4
Led Koman – led Morena, ledynu
Koman
rytinė
atšaka
morena, 7,7
Koman
rytinė Kilimas
perėjo
į
atšaka – per 25 led vėliau
prieš
Oktiabria (2B 4900) ledyną,
– Led Lenina – išėjimą iki viršūnės
šlaito statumas 50Camp 1

Žygio
Dien
a
1

6
7

8

2004
08 10

9

2004
08 11

10

2004
08 12

11

2004
08 13

Minžar
perėjos
ketera (4700 m) –
per. Minžar (5050
2B) – led Kuzgun

Aprašymas

Atstumas
km
(tiesiaja)
Pradžioj
ėjimas 9.7
lyguma,
antroj
dienos
pusėj
kilimas per žolę
Kilimas žolėtu šlaitu 6.56
– nusileidus prie
Minžar upės ėjimas
per
morena
apibyrėjusį ledyną
Kilimas
stačia 2.4
morenine ketera

Laikas
maršruteva
l.
6

6.5

4
(neskaitant
aklimatizac
inio
pakilimo po
pietų)
7

8
9
9

5
10,5

4,5
8

8

12
13
14

15

2004
08 14
2004
08 15
2004
08 16
2004
08 16

70 laipsnių 3x50
lipam su pakaitine
sauga – sniego –
ledo šlaitu
Camp 1 – Camp2 Ledynu, uždaras su 4.3
(skorovarodka)
plyšiais
Camp 2 – Camp3
Ledynas atviras
3.22
Lenino (7134 m)
viršūnės šturmas iš
Camp3(Razdelnaja
)
Camp3 – Camp2 –
Camp1
–
led
Lenina
–
per
Putešestvinikov
(n/k
4100)
–
“Lukovja poliana

4
3

Ledynas – vietomis 9.04
nupustyta morena
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Iki Camp1 statokas 14.5
ledynas, vis1 kelią
ėjom susirišę (nes
viršuje
tirštas
rūkas) nuo Camp 1
apylygis
ledynas.
Per Putešestvinikov
uolinė - žolinė
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Maršruto aprašymas

Prisitraukimas.
Į Biškeką atskrendam iš Maskvos apie 2.00 val. nakties vietos laiku. Iki 5 val. pamiegam, 6
val. sekantis lėktuvas į Ošą. Čia vėlgi tenka mokėti už viršsvorį, mat buvome pakankamai
naivūs ir tikėjomės, kad mūsų rankinių nesvers, taip pat susimokėjom už tai kad
pasinaudojom laukimo salėje gulinčiomis pakavimo medžiagomis – lipnia juosta
ir
polietilenu. Oše būnam jau iš ryto 8 val, čia šiek tiek nemaloniai nustembam, kai pasitikusi
moteris paaiškino kad leidimai į pasienį dar nesutvarkyti. Sekmadienis. Nusprendžiam kad tą
pačią dieną išvažiuoti nepavyks, todėl apsistojam viešbutyje Sara, mokam už 7 žmones
1000 somų ( apie ų Lt žmogui) Ir einam lankyti turgaus, gerti arbatos ir susipažinti su
miestu. Vėliau aikštelėje prie autobusų stoties susirandam UAZ, kuris mus rytojaus ankstų
rytą turės paimti iš viešbučio ir nuvežti iki Kaškasų ir Minžar upės slėnį. Mašinos kaina tik ,
kas gerokai pigiau nei rezervuojantis transportą internetu, be to turguje nereikia pasiduoti
įtikinėjimams, kad kur reikia gali nuvežti bet kokia mašina – daug “Gazelių” ir kitu paprastų
mašinų vairuotojų norėtų apiimti, bet panašu kad jos iki galo nuvažiuoti neturi jokių
galimybių. Viešbutyje persipakuojam maistą ir baigiam krovimąsi. Viešbutis gan jaukus,
tačiau bėda su vandeniu – nusiprausti galima tik vėlą naktį.
Kitą dieną pajudam 5.00 nuo viešbučio, pakeliui užsipildom bensino talpas , bei stojam
pavalgyti. Alp. stovykloje Ačik Taš būnam apie 17 val, čia paliekam užmetimą ir judam
žemyn, iki Kaškasu tilto, nuo jo vėl kylam į viršų palei Kungirsu upę, netoli “kelio” pabaigos
sukame į dešinę ir dar kiek pavažiavę 21 val įsukam į Kungirsu upės slėni, upė pakankamai
plati, tad baisu savo UAZ’iko nepaskandinti, todėl jį paleidžiam, o patys stojam nakvynėj.
Nakvynės vieta nėra labai gera – smarkus vėjas pusto smulkų smėlį, vanduo upėje drumstas.

2004 08 03 (pirma žygio diena)
Keliamės 6.00 išeinam 8.00. Nakvynės vietą paliekam suvalgę dvi dynias, kurių nepajėgėm
įveikti bevažiuodami ir pabandę gerti drumstą vandenį iš Kaškasu upės. Priėję Minžaro upę
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matom, kad kirsti ją trukdo statūs smėlio skardžiai, bei didelė srovė. Tenka leistis žemyn iki
apleistų “fermų”. Ten kertam upę ir vėl kylam jos krantu į viršų, po to pasukam šiek tiek
dešiniau (ėjimo kryptimi) link tolumoje matomų jurtų. Priėjom jurtas 14 val. stojame pietauti.
Nors turint laiko rekomenduotumėme pakilti šiek tiek aukščiau – ten mažiau dulkių, gyvulių
mėšlo ir ideali žolė poilsiui.Pamačiusi mus bevalgant jurtoje buvusi moteris atnešė vaišių –
“lepioškų”, airano,sviesto. 14.30 val. pajudam vėl. Kylame žaliuojančiu slėniu, pakeliui
neatsispiriam kvietimui arbatos ir 15.20 užsukam į jurtą esančią slėnio dešinėje. 16.00
pajudam toliau ir 17.45 stojam nakvynei prie upelio ištakų. Tyras vanduo, žolė ir neblogos
aikštelės nuteikia puikiai.

2004 08 04 (antra žygio diena)
perėja n/k 3693 m
Budintys keliasi 6.00 išeinam 8.20. Nuo ištakų pradedam kilti serpantinais kairiam šlaite
gyvulių išmintai takeliais. Ant perėjos būnam 9.00. Pradedama leisti šiek tiek dešiniau .
Kurį laiką pievose dar daug šaltinių ir laukinių svogūnų. Šiose pievos eirgi neblogai būtų
organizuoti nakvynę. 1Tačiau priartėjus prie Minžar upės visas vanduo tampa drumstas ir
kartus, Minžar upę kertam šiek tiek pakilę ledynu padengtu stambia morena. Vandens pietum
nerandam, einam toliau. Apie 15.30 val. bandom pietauti užsigerdami raudonu vandeniu,
tiesa pasakius geriasi sunkiai, todėl netrukus vėl pajudam. 17.00 prieinam upelį su daugmaž
padoriu vandeniu, netrukus priėję ir pievą tinkamą nakvynėj stojam. Visi išskyrus budinčius
išeina
viršun
į
žvalgybą
ligi
nakvynių
3920.

1 nuotr. Minžar ketera

2004 08 05 (trečia žygio diena)
kilimas į perėja Minžar 2B 5050 m
Keliamės 6.00, išeinam 7.30. Praeinam pro nakvynes 3920, apeinam keterą vedančią link
perėjos ir imam kilti jos vakariniu šlaitu. Apie 10.00 užlipam ant pačio gūbrio. Judam šiuo
gūbriu šiek tiek prisilaikydami dešinės. Apie 13.00 prieinam pirmas aikšteles dviem
palapinėm esančias ant keteros 4500 m aukštyje, kur stojam pietų, šalia šių aikštelių yra keli
sniego lopiniai iš kurių tirpinam vandenį, Pailsėję iki 15.00 išeinam į viršų žvalgyti, pakeliui
randam dar keletą aikštelių maždaug ties 4700 m sukam žemyn.
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2 nuotrauka Minžar ketera ir antrosios nakvynės vieta iš viršaus

2004 08 06 (ketvirta žygio diena)
perėja Minžar 2B 5050 m
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Išeinam 8.00 iki 4700 dar vis kylame morena. Ten 9.15 dedamės kates ir imam judėti firno
šlaitu. Apie 4900 susirišam ir kertam traversais Minžar perėjos šlaitą. 12.00 būnam ant
perėjos balno.Čia darom ledus juo valgom , rašom raštelį ir tik 13.00 pradedam nusileidimą.

3 nuotrauka. Ant Minžar perėjos
Leidžiamės uždaru ledynu su vienalaike sauga, tačiau šlaitas labai malonus leidimuisi ir aukštį
metam gana greitai. Apie 13.30 stojam pietų suradę aikštelę tarp ledų sangrūdų. Aikštelės
apačioje teka upės, kurios sunešė smulkios morenos, taip susiformavo savotiškas ledyninis
“pliažas”, kuriame ledai užstoja vėją, smagu vaikščioti netgi basom per smėlį ir nedidelius
akmenukus, teka švarūs upeliai, o vidurdienio saulė duoda pakankamai kaitros. Iš čia
pajudam tik 16.30 einam ryšiais atviru ledynu, kol įsilieja Minžar ledynas į pagrindinį Kuzgun
ledyną. Čia nusirišam apraišas ir judam kairiu Kuzguno ledyno bortu. Apie 18 val stojam
nakvynės.

2004 08 07 (penkta žygio diena)
Pajudam 9.00 einam atviru ledynu
Stojam poilsio 10.00 tie Kuzguno ir Krasino ledynų
susiliejimu. Pradedame kilti labai smarkiai apkritusiu įvairaus dydžio morena Krasino ledynu
13.30 stojam pietų jau ant ledyno. Prasideda ledokrytis. Toliau kylam ledokryčio centru,
pabandėm išeiti į dešinį bortą ( tačiau nesėkmingai). Ledokrytis darosi vis didesnis. Oras
netikėtai subjuro. 18.00 stojam nakvynei.

2004 08 08 (šešta žygio diena)
Pajudam 9.00 einam ledyno viduriu,ryšiais, daug vietų tenka apeidinėti, todėl judam labai
lėtai. Vienoj vietoj plyšys itin platus, o tiltas labai plonas. Šioje vietoje pirmas eina su
pakaitine sauga, kiti pereina įrengtu turėklu. Dar šiek tiek paėjus pavyksta pereiti į dešinį
(orografiškai) moreninį bortą, kuriame nusiimam virves ir einam molingu šlaitu padengtu
įvairaus stambumo morena, vietomis kertam nedideliu upelius. Nors ėjimas ir nėra labai
malonus , tačiau judam pirmyn palyginus greitai. Prieš ledokrytį nuo Cupūra viršūnės tenka
grįžti ant pagrindinio Krasino ledyno. Šiek tiek pavinguriavę tarp ledo luitų išeiname į plyną
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smulkia morena padengtą ledo lauką, juo judam itin greitai, einam ryšiais. 18.00 stojam
nakvynei.

2004 08 09 (septinta žygio diena)
Išeinam 7.30. Judame centru ledyno
ryšiais
Priėjus didelį bergšrundą toliau kilti
ryšiais tampa neįmanoma. Judam į
dešine link kairio (orografiškai) ledyno
borto. Bet ir čia pastoja kelią ledyno
siena. Pirmas ją pralipą laisvu
laipiojimu, su dviem ledo įrankiais ir
apatine sauga, kiti įrengtu
turėklu.
Kuprinės transportuojamos atskirai – iš
viršaus jas traukiant per įsuktą ledo
kablį, o iš apačios atitempiant nuo
sienos. Visi sukilo ant ledyno 14.00 val.
Toliau matosi gana lengvas praėjimas
link
Dzeržinskio
perėjos.
Stojam
pietauti. Po pietų judam kairiu
(orografiškai)
ledyno
pakraščiu.
Nakvynėj stojam 18.30. Ant plono
morenos
sluoksnelio
ledyne.
Tai
paskutinė vieta kurioje dar galima rasti
vandens.
4 nuotrauka. Ledokryčio sienos įveikimas

2004 08 10 (aštunta žygio diena)
Kilimas į Dzeržinskio 3A 5700 perėją
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5 nuotrauka. Iki Dzeržinskio perėjos jau netoli
Išeinam 9.00 Iš nakvynės vietoj judam ryšiais uždaru ledynu. Apie 15 val stojam pietum jau
prieš pat perėjos balną. Po pietų statom sienelę ir ruošiamės nakvynėj. Visus daugiau ar
mažiau veikia aukštis, judesiai lėti, daug valgyti nesinori, tačiau bloga niekam nebuvo.
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6 nuotrauka. Panorama nuo Dzeržinskio perėjos

2004 08 11 (devinta žygio diena)
Leidimasis nuo Dzeržinskio 3A 5700 perėjos
Išeinam 9.00. Iki perėjos viršaus kylame per 30 minučių. Balnas – didžiulis sniego laukas,
raštelio nerandame. Nuo balno judam dešiniau link matomo kontraforso einančio nuo pat
Dzeržinskio viršūnės. Nusileidę apie 300m kabinam diulferį.
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7 nuotrauka Pirmas diulferis nuo Dzeržinskio
Toliau leidimasis šlaitu giliu sniegu. Apibūdinant šlaitą galima pasakyti, kad jame daug plyšių,
statumas labai įvairus, svyruoja nuo 30 iki 60 laipsnių vietomis atsiranda realus lavinų
pavojus. Ledimasis ilgas viso per dieną reikia nusileisti apie 1500 m. Tad pastoviai tenka
balansuoti ties riba – ar jau kabinti turėklą arba naudoti pakaitinę saugą ar dar paeiti
susirišus. Viso mes pakabinom 4x50m virvių, nors iš principo galima apsieiti ir su 3x50 m
virvės. Taip pat labai svarbu išlaikyti teisingą leidimosi liniją, kaip pagrindinius orientyrus
reikėtų paminėti – ketera nuo Dzeržinskio viršūnės, kai ketera ima statėti reiktų sukti į kairę
link juoduojančių uolų.. Nusileidžiam 18.30 iki ledyno Koman juo dar paeinam susirišę
ryšiais ir 19 val moreninei aikštelėj stojam nakvynei. Tad viso nusileidimas užtruko 10
valandų

8 nuotrauka Dzeržinskio panorama iš pietryčių

2004 08 12 (dešimta žygio diena)
Išeinam 10.00 po vakarykštės dienos judam gan tingiai pereinam per ledyną dešiniu
moreniniu gūbriu, dar kurį laiką pasileidę sukam kairėn ir kylam link balno šiek tiek kairiau
nuo vandens tekėjimo linijos esančiais stambesniais nuobirynais. Užkilome šiuo gūbriu ant
perėjos 13.30– padarome klaidą – kylame ketera link viršūnės. Pakilę kokius tris keturi šimtus
metrų suprantame pasukę ne ten ir keteros greta esančiu sniegu pasukam žemyn. Žemyn
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kelias bėga gan greitai ir netrukus nusileidžiam ant ledyno, kurį kirtę stojam nakvynės apie
15.30. Pagaliau turim šiek tiek laisvo laiko, nusiprausiam, pavalgom ir krentam miegoti
atokaitoje. Po to vėl pavalgom ir į palapines.

2004 08 13 (vienuolikta žygio diena)
per 25 let Oktebria 2B 4900
Išeinam 8.00 nekylam link tarpinės keteros balno (per
Krasnij) tačiau einame link arčiau viršūnės vedančio viršun
sniego “liežuvio” juo užsidėję kates kopiame. Vietom
statumas padidėja, tačiau čiuožti nėra kur daug žemyn,
todėl susirišame tik pasiekę pačią keterą. Ketera judam
šiaurės rytine puse su vienalaike sauga. Esant galimybei
organizuojam tarpinį tašką per ledsriegį, tačiau juda visi
ryšio nariai vienu metu, sudėtingiausia atkarpa nestoru
sniegu
padengta ledo plyta prieš pat viršūnę. Šioje vietoje imam
naudoti pakaitinę saugą gręždami ledsriegius kas 10
metrų. Viršuje atsiveria puikūs vaizdai Vakarinėje pusėje
matosi saulėtas Alajaus slėnis, o Rytinėje– Leninino rajono
ledynai. Užlipę iki viršūnės judame ketera į šiaurę, nuo
perėjos cirko mus skiria bergšrundas, kurio aukštis svyruoja
9 nuotrauka. Ką tik pralipta nuo 1,5 iki 3 metrų.
raktinė 25 let Oktebria
perėjos atkarpa

10 nuotrauka.Čia kertame bergšrundą ir pradedame leistis.
Suradę žemiausią vietą jį kertame su pakaitine sauga. Toliau ėjimas itin greitas, tačiau būtini
ryšiai nes ledynas uždaras ir su plyšiais. Žemutinėje ledyno dalyje pereiname ant morenos.
Pažymėtų ežeriukų nerandame. Toliau leidžiamės link Lenino ledyno, palei moreninį gūbrį.
Užėję ant Lenino ledyno nesunkiai pastebim pagrindinį taką, kuriuo pakylam ir apie 15 val
prieinam 1 stovyklą (Camp 1). Stovykloje verda gyvenimas- stovi daugybė įvairaus dydžio
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palapinių, zuja nešikai ir arkliai, galima kuo sutikti kuo įvairiausių įkpėjų – nuo įdegusių
gidų, kurie per sezoną suvaikšto iki 10 kartų į viršūnę iki visiškai žalių vakariečių ar šiaip
egzotikos mėgėjų.
Šioje stovykloje mus maloniai priima pirmą kartą sutiktas ponas Timūras, kuris lengva ranka
vaišina visokiais gardumynais, kuriuos kaio vėliau sužinojome “vokiečiai vis tiek nevalgytų”.
Kadangi bėgti žemyn nesinori – susirandame nešikų kurie už 1 dolerį apsiima panešėti vieną
užmetimo kilogramą. Taigi maloniai nusitekę pavakarojom ir laukiam ryto.

2004 08 14 (dvylikta žygio diena)
Atsikėlę laukiam savo krovinio, deja apie 11 valandą pasirodė nešikai, kurie pasakė kad
užmetimo jie negavo. Situacija tampa gana kebli – jei leistis – prarandam dieną ir viršūnės
įkopimo galimybės tampa labai jau miglotos. Todėl priimam sprendimą – ieškoti maisto čia ir
kilti. Dalį maisto padovanoja mūsų naujasis draugas Timūras, kitą perkam iš Asia Travel, dar
šį bei tą gaunam iš ką tik nusileidusių latvių. Taip apie 13 valandą pajudame į viršų. Takas
aiškiai matomas, priėję dešinį (orografiškai) ledyno pakraštį – rišamės į ryšius dedamės kates
ir imam kopti. V4lgi judam greitai – pakeliui daug ką lenkdami, iš tiesų turime neblogą
aklomatiaciją. Ledyne matosi itin stambių plyšių, be to viskas padengta neaiškaus
patikimumo firno danga, tad pakeliui sutiktų kai kurių kolegų lengvapėdiškumas – kopti po
vieną arba kopti susirišus trumpu 3-4 metrų repšniūru kelia nerimą. 2 stovyklą (Camp 2) –
“skorovarodkę” prieinam apie 16.30.Aukštis 5300. Stojam apatinėje jos dalyje. Statom
palapines ir valgom jau viduj. Kaip sužinojome nusileisdami – kad viršuitėje “skorovarodkės”
dalyje dieną iš po ledo yra atkapstomas upelis, kuris šiek tiek sutaupytų kuro ir laiko
ruošiant maistą.

2004 08 15 (trylikta žygio diena)
Atsikeliam 7.00 . Išeinam 9.00 einam jau be ryšių – pakylame iki pagrindinės Razdelniaja
viršūnės keteros – čia jau mūsų aklimatizacija pasibaigia – nebelekiam kaip prieš tai dieną .
Einam kas kiek žingsnių stodami poilsio. Razdialnają viršūnę (Camp 3) pasiekiam apie 13
val. Visą kelią ėjome nesusirišę, su katėm. Stojam pietų – čia mūsų nuostabai - aikštelėje
yra palikta maisto ir kuro, kurių mum taip reikia. Verdam valgyti ir atsikasinėjam, aukštyje
judėti tingisi. Daugiai atsikasinėja Marius, kuris už savo darbštumą buvo apdovanotas atkasė visai neblogą termosą. Dar kiek pakasę išsiruošiam pažvalgyti link Dziaržinskio
viršūnės vis tik juk judėti reikia.
Vakare gulam gana anksti – 19 val.

2004 08 16 (keturiolikta žygio diena)
Keliamės tik 7 valandą, paklausę Timūro patarimo, kad ankstų rytą didelis vėjas ir šaltis,
todėl geriau išeiti vėliau. Išeinam vieni paskutinių – apie 9 valandą. Nusileidžiam iki balno
6100, čia jaučiasi šioks toks vėjas, tačiau iš aprašymų buvau nusiteikęs žymiai rimtesniam
uraganui. Kylame statoku šlaitu iki 6400 nakvynių, kurios, seniau buvo laikomos šturmine
stovykla (camp 4). Dar vis judam dar vis gana greitai. Pasivejam rusų grupę, kurių
instruktorius , dirbęs MAL’e senais laikais kartu su Dainium Makausku, rado bendrą temą
pokalbiu sužinojęs, kad mes iš Lietuvos, po kiek laiko pasivejam vokiečius, turkus bei
merginas iš Irkutsko. 6400 pasiekiam apie 11.30. Kurį laiką judam sniego lyguma. Netrukus
prasideda stačiausia maršruto atkarpa, taip vadinamas “peilis”.Jį įveikiami nei ledkirčių nei
virvių, kuriuos buvo su savim pasiėmę iš kuprinių nesitraukėm, pėdos buvo labai gilios, tad
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gana saugiai jautėmės tik su katėm ir lazdom.Pakylam iki 6700 ir vėl kurį laiką apylygis
ėjimas. Čia išsiskirstom į mažesnes grupeles. Paskutinis palypėjimas iki 6900, kurį įveikę
matom daug moreninių gūbrių – ant vieno iš jų matom – kad būriuojasi žmonės –
greičiausiai ten bus viršūnė nusprendžiam. Pakilus radom suplėšytas kelnes – kurias mums
kaip viršūnės atributą buvo nurodęs vienas gidas. Viršūnę pirmasis pasiekia Marius apie
15.30, pagrindinį grupės dalis ateina apie 16 val, paskutinis užlipa Vytenis apie 16.20.
Imam skubiai leistis. Kaip ir reikėjo tikėtis sunkiausias kelias nuo Razdielnaja balno pakilti iki
nakvynių. Paskutiniai stovyklą pasiekią apie 22.30 val vakare.

Lenino viršūnėje 7134 m
Marius Rumpis

Lenino viršūnėje 7134 m
Iš kairės į dešinę: Jonas Guzaitis Agnė Matonytė, Antanas Gadeikis

Lenino viršūnėje 7134 m
Iš kairės į dešinę: AntanasGadeikis, Agnė Matonytė, Vaidotas Pečkys
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Lenino viršūnėje 7134 m
Iš kairės į dešinę: Agnė Matonytė, Irina Runova (Irkutskas) ,Jurga Dapkevičienė, Vytenis
Dapkevičius

2004 08 17 (Penkiolikta žygio diena)
Ryte keliamės gan vangiai tik 9.00 – iš vakaro buvo šaunia padirbėta. Atsikėlę randam tirštą
rūką – “pieną”. Tačiau vis vien žemyn nusprendžiam eiti. Išeinam 11 val Einam susirišę, kad
rūke nepasimest. Abudu ryšiai turi racijas.Iki “Skoravarodkes” (camp 2 ) nusileidžiam per
gerą valandą. Pasivaišinam arbata ir toliau judam. Po to einam per jau pažįstamą uždarą
ledyną. Nusirišam, likus iki pagrindinio “plokščio” lenino ledyno apie 200-300 m. Šioje
atkarpoje plyšių nebėra – gliseruojam. Camp 1 pasiekiam apie 13 valandą. Čia šiek tiek ilgiau
pasiilsim, užkandam. Toliau pajudam tik 15.30 - ledynu. Kelią vietomis pametam, gana
problematiškai radom užkilimą ant Per Putiešestvinikov. Ant perėjos būnam tik 21 val.
Nusileidimas iki “Lukovaja poliana” truko dar valndą. Čia mus pakvietė į jurtą, kur buvom
palikę užmetimą, paskutinę dieną baigėm maloniai sriubčiodami arbatą ir naikindami
siurprizus rastus nepanaudotame “užmetime”

Išvados ir rekomendacijos
Lėktuvo bilietus vertėtų pirkti prie 9 mėnesius, tada galima gauti pigiausius variantus.
Apsiforminom registracija ir pasienio leidimus, tačiau niekur jų nepanaudojom – pasienio
posto nebėra, registracijos irgi nieks niekur neprašė, manom kad šioje vietoje irgi galima
buvo sutaupyti.
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Minžar. Galima pastebėti, kad privažiavimas nuo kaimo Ačik –Su iki viršutinių košų eančių
3693 perėjos slėnyje yra turbūt pats arčiausias prisitraukimas iki perėjos Minžar
Perėja Minžar – klasikinė pirmoji perėja daugelyje žygių šiauriniame Pamyre, ne išimtis ir
mūsiškis. Laikome labai teisingu pasirinkimą kilti į Minžar perėją ne klasikiniu maršrutu
Minžar upės slėniu, bet per tarpinę perėję 3693 – šis slėnis žymiai “gyvesnis” už Minžar upės
slenį, jame daugiau geriamo vandens ir žolės. Be to pakilimas ir nusileidimas pasitarnavo
kaip mikro aklmatizaciją prieš perėją, anot vietinių piemenų UAZ’ikai iki šių košų privažiuoja
iš Ačik Su kaimo pusės.
Kartojant maršrutą manau nėra būtinas užmetimas. Nes pirmoje stovykloje galima nusipirkti
turbūt visko – benzino, dujų, maisto, inventoriaus netgi ir alaus. Tiesa kainos gana aukštos –
tarkim kruopų kilogramas pora dolerių, tačiau paskaičiavus kiek reik išlaidų ir laiko reikia
suorganizuoti užmetimą – manau kad apsimoka. Kita vertus užmetimą galima organizuoti per
bet kurią iš gidų firmų ( Asia trevel, Tian Shan travel ir t.t.) jos irgi turėtų imti nepigiai – bet
maišas paliktas tarkim Oše be jokių problemų turėtų atkeliauti iki Camp 1.
Pereiti Kuzguno – Krasino ledyną reikomenduojame jei norite pajausti tikrą Pamyro dvasią dideli ledynai, ledokryčiai, nė gyvos dvasios aplink. Tačiau jei norite labiau techninio žygio –
labai neblogas variantas praeiti Krasino – Dzeržinskio perėjų ratą, taip išvengiant ilgo
“murkdymosi” Krasino ledokrityje.
Visiems rekomeduojame perėją 25 let Oktebria – tai vidutinio sudėtingumo, tačiau labia graži
perėja.
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