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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід. 
 
1.1. Параметри походу 

Вид 
туризму 

 

Категорія 
складності 

 

Довжина 
маршруту, км 

Тривалість Термін 
проведення 

 
Загальна Ходових днів 

Гірський друга 112 112 9 міжсезоння 
 
1.2. Докладна нитка маршруту 
 
с. Елатан – пер. Елатан (2085, н/к) – пер. Лорут-Зах (3290, 1Б) – дол. Емлі - пер. Карасай(3481, 1Б) – 
пер. Челикбуйдуран(3540, 1А) - п. Емлер (3775, н/к, рад.) – плато Едигьоль – пер. Аксу-Едигьоль 
(3390, 1Б) – дол. р. Аксу – каньйон Тахтаджик - с. Улупинар – водоспади Капусбаши 
 
1.3. Дані про досвід учасників 
 

П.І.П. Рік 
народження 

Обов’язки в 
поході 

Туристський 
досвід 

Контактна 
інформація 

 
Ткачин Роман 

Юрійович 14.10.1987 Керівник 5 ГУ Фани, 
1 ГК Карпати 

+38 (067) 292-95-87 
rmntkachyk@gmail.

com 
 

 
Олімпієв Микита 

Дмитрович 04.01.1990 Ремонтник, 
літописець 2 ГУ Кавказ  

 
Мельник Ярослав 

Сергійович 
14.08.1983 Фінансист 2 ГУ Кавказ  

 
Козлик Олександр 

Вікторович 03.04.1992 Зав. 
Спорядження 

2 ГУ Кавказ, 
1 ГК Крим  

mailto:rmntkachyk@gmail.com
mailto:rmntkachyk@gmail.com
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Cтепанчук Віталій 

Володимирович 18.03.1983 Медик 1 ГУ Крим  

 
Романова Сабіна 

Миколаївна 05.07.1983 Логіст 2 ГУ Кавказ  

 
Троценко Марьяна 

Володимирівна 21.03.1990 Відповідальна 
за страховки 

3 ГУ 
Високий-

Алай 
 

 
Прядко 

Олександра 
Олегівна 12.09.1993 Зав. госп. 2 ГУ Карпати  
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2. Організація туристського спортивного походу 
 

2.1 Аварійні виходи з маршруту та його запасні варіанти 
 

Заявлена нитка маршруту: 
с. Елатан – пер. Елатан (2085, н/к) – пер. Лорут-Зах (3290, 1Б) – дол. Емлі - пер. Карасай(3481, 1Б) – 
пер. Челикбуйдуран(3540, 1А) - п. Емлер (3775, н/к, рад.) – плато Едигьоль – пер. Аксу-Едигьоль 
(3390, 1Б) – дол. р. Аксу – каньйон Тахтаджик - с. Улупинар – водоспади Капусбаши 

 

Запасні варіанти: 
29.04 3 пер. Мангирчи (1А) 
06.05 10 Початок каньйону Тахтаджик – дорога в напрямку с. Яхьяли 
 
Аварійні виходи з маршруту: 
04.05 8 плато Едигьоль – дол.. Хаджер – водоспади Капусбаши 
 

2.2 Зміни маршруту та їх причини 
 

Змін в маршруті не відбулося. 
 

2.3 Інформація про проходження маршруту кожним учасником 
 

Маршрут був пройдений усіма учасниками в повному обсязі.  



 
 

3.  Графік руху та технічний опис проходження маршруту 
 

3.1. Графік руху 
Дата 
День 

походу 

№ 
ділянки 

маршруту 

Назва 
ділянки 

Час 
проходження 

Відстань 
та 

перепад 
висот 

Метеоумови Опис ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 
27.04 
1 день 

1.1 с. Єлатан – 
галявини 

9:15 – 9:45, 
10:00 – 10:15, 
10:40 – 10:55 

4,2 км. 
+370 м. 

сонячно, 
спекотно 

Ґрунтовою дорогою вверх із села і на Пн-
Сх до початку великої скельної долини, 

кам’янистою стежкою на Пд-Сх вгору 
руслом сухого струмка до великих 

галявин і дороги. 
 1.2 галявини – 

місце 
ночівлі 
нижче 
дороги 

11:10 – 11:40, 
13:35 – 14:00, 
14:10 – 14:35, 
14:45 – 15:35, 
15:55 – 16:30, 
16:40 – 16:50 

12,3 км. 
+640 м./ 
-320 м. 

сонячно, 
поодинокі 

хмари, 
спекотно 

Ґрунтово-кам’яниста дорога між 
пасовиськами, що траверсом поступово 

набирає висоту. 

  Всього 
 

3 год 55 хв 16,5 км., 
+1010 м./ 
-320 м. 

  

28.04 
2 день 

2.1 місце нижче 
дороги – 
плече г. 
Лoрут 

8:00 – 8:35, 
8:50 – 9:10, 
9:25 – 9:40, 

9:50 – 10:25, 
10:35 – 11:15, 
11:30 – 12:10 

8 км. 
+800 м./ 
-80 м. 

сонячно, 
ввечері 
хмарно, 
вітряно 

Ще кілька витків дороги, підйом вздовж 
кам’яно-трав’янистого русла струмка, 

перехід кількох сухих каньйонів, підйом 
на кам’янисте плече вершини. 

  Всього 
 

3 год 5 хв 8 км., 
+800 м./ 
-80 м. 

  

29.04 
3 день 

3.1 плече г. 
Лорут – пер. 
№22 (Лорут 

Зах.) 

6:45 – 7:40, 
7:55 – 8:30, 
8:50 – 9:10 

3,2 км. 
+650 м./ 

ясно, часом 
хмари, 
вітряно 

Підйом траверсом вліво до перевального 
кулуару, далі по сніжнику до вершини 

перевалу. 

 3.2 пер. №22 – 
кінець 

сніжника 

9:25 – 9:55, 
10:15 – 10:50, 
11:05 – 12:00 

5 км. 
+50 м./ 
-800 м. 

хмарно, 
легкий вітер 

Спуск сніжним кулуаром, здебільшого 
лівим бортом, обхід скельного обриву 

зліва. 
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 3.3 кінець 
сніжника – 
злиття дол. 
Манґирджи 

та Емлі 

12:05 – 12:25, 
13:15 – 13:50, 
14:05 – 14:20 

4,5 км. 
-800 м. 

хмарно, 
легкий вітер, 

під вечір 
легкий дощ 

Спуск кам’яним осипом та стежкою між 
хвойних дерев до долини р. Емлі, трохи 
нижче місця злитті – великі галявини та 

будівлі. 

  Всього 
 

5 год 12,7 км. 
+650 м./ 
-1600 м. 

  

30.04 
4 день 

4.1 злиття 
долин – 

верхів’я дол. 
Емлі 

7:55 – 8:30, 
8:50 – 9:25, 
9:40 – 10:15 

7,6 км. 
+430 м./ 
-70 м. 

сонячно, 
легкий вітер 

Кам’яниста дорога вгору долиною, яка 
згодом переходить у стежку. 

 4.2 верхів’я дол. 
Емлі – 
злиття 

кулуару пер. 
Карасай із 
сусуднім 

10:25 – 11:15, 
11:35 – 12:30, 
14:15 – 14:45, 
14:55 – 15:15 

3,8 км. 
+750 м. 

сонячно, 
вітряно 

Стежка, що траверсує трав’янисті та 
осипні схили, перехід дрібним осипом на 

правий борт кулуару, підйом під 
скельними виходами до кам’янистого 

відрогу в районі перших сніжників. 

  Всього 
 

4 год 20 хв 11,4 км. 
+1180 м./ 

-70 м. 

  

1.05 
5 день 

5.1 злиття 
кулуарів –

пер. 
Карасай 

7:20 – 7:30, 
7:45 – 8:30, 
8:45 – 9:30, 
9:45 – 10:05 

3 км. 
+630 м. 

мінлива 
хмарність, 

часом туман, 
легкий вітер 

Підйом осипом до виположення, основна 
частина підйому по снігу, в кінці – по 

замерзлим скелям. 

 5.2 пер. 
Карасай – 
стоянка за 

пер. 
Челікбуйдур

ан 

10:40 – 11:25, 
12:50 – 13:50 

3 км. 
+300 м./ 
-310 м. 

мінлива 
хмарність, на 

перевалі 
сильний 

вітер 

Спуск траверсом по сніжному схилу 
вправо, місцями рух по осипу, підйом в 
сусідній кулуар до пер. Челікбуйдуран і 

за нього. 

  Всього 
 

3 год 45 хв 6 км. 
+930 м./ 
-310 м. 

  

2.05 
6 день 

6.1 пер. 
Челікбуйдур

ан – г. 
Емлер (рад.) 

7:20 – 8:10, 
8:35 – 9:00 

1 км. 
+230 м. 

сонячно, 
помірний 

вітер 

Підйом похилим траверсом по сніжному 
схилу. 
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 6.2 пер. 
Челікбуйдур

ан – оз. 
Бююк Ґьоль 

9:20 – 10:00, 
10:10 – 10:50, 
11:00 – 11:50 

7 км. 
+100 м./ 
-480 м. 

сонячно, на 
відкритих 

місцях 
сильний 

вітер 

Спуск та рух по снігу невеликими 
пагорбами. 

 6.3 оз. Бююк 
Ґьоль – пер. 
№6 (Аксу-
Єдіґоллер) 

13:00 – 14:50, 
14:50 – 15:10 

2 км. 
+450 м. 

ясно, 
помірний 

вітер 

Траверс по снігу лівим орографічним 
бортом кулуару, частково по скелях, 

останній відрізок по скельному виходу і 
по снігу з командними поручнями. 

 6.4 пер. №6 – р. 
Аксу 

15:25 – 16:00, 
16:20 – 17:10 

4,5 км. 
-470 м. 

помірна 
хмарність, 

досить 
сильний 

вітер 

Спуск майже завжди руслом долини по 
снігу до місця злиття з р. Аксу. 

  Всього 
 

7 год 14,5 км. 
+580 м./ 
-950 м. 

  

3.05 
7 день 

7.1 місце 
ночівлі – 

розширення 
долини з 
деревами 

8:20 – 9:00, 
9:20 – 9:50, 

10:05 – 11:30 

10 км. 
+50 м./ 
-900 м. 

сонячно, 
легкий вітер 

Спуск поперемінно обома бортами 
долини, на місцях без снігу видно стежку. 

Ближче до кінця сніжники трапляються 
все рідше, стежку добре видно. 

 7.2 розширення 
долини – 

початок кан. 
Тахтаджик 

14:10 – 15:10, 
15:25 – 16:15, 
16:35 – 17:00 

10 км. 
+100 м./ 
-650 м. 

сонячно, 
легкий вітер 

Досить чітка стежка вздовж річки, снігу 
вже нема. Знизу долина поглиблюється, 
трапляються господарські будівлі, пасіки 
та отари кіз. В кінці ріка входить у вузьке 

місце, стежка обходить її справа і 
виходить на великі похилі пасовиська. 

  Всього 
 

4 год 50 хв 20 км. 
+150 м./ 
-1550 м. 

  

4.05 
8 день 

8.1 початок 
каньону – р. 
Баразама 

7:20 – 7:40, 
7:40 – 11:30 

(з 3-4 
привалами) 

7,2 км. 
-350 м. 

ясно, 
безвітряно 

З самого початку необхідно здійснювати 
броди з берега на берег, води максимум 

по пояс. Далі йти легше, часто видно 
стежку по одному з берегів, трапляються 

рівні місця для відпочинку. Кілька 
десятків разів потрібно переходити річку. 

 8.2 р. Баразама 
– місце 

13:50 – 14:50, 
15:00 – 15:20, 

6 км. 
+130 м./ 

ясно, легкий 
вітер 

Після виходу з каньйону – перехід на 
лівий берег р. Баразама, де проходить 
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ночівлі на 
пр. березі 

15:30 – 15:45 -250 м. автомобільна дорога. По ній вниз 
долиною і через річку від облаштованого 
іменного джерела зі з’їздом – галявина з 

місцем для стоянки. 
  Всього 

 
4 год 13,2 км. 

+130 м./ 
-600 м. 

  

5.05 
9 день 

9.1 місце 
ночівлі – 

вдсп. 
Капузбаши 

7:45 – 8:30, 
8:40 – 9:40, 

9:50 – 10:30, 
10:45 – 11:00 

10 км. 
+150 м./ 
-350 м. 

ясно, легкий 
вітер 

Повернулися назад на дорогу, котра далі 
проходить через село Улупинар, після 

села вона вкрита асфальтом. Після 
огину пісчаного пагорба за селом та 
перетину струмка половину групи з 

рюкзаками підібрав легковий автомобіль, 
решта дійшла до водоспадів пішки. 

  Всього 2 год 40 хв 10 км. 
+150 м./ 
-350 м. 

  

Всього за похід: 38 год 35 хв 112,3 км. 
+5580 м./ 
-5830 м. 
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3.2. Висотний профіль маршруту 
 

 



 
 

3.3. Технічний опис проходження маршруту 
 
 

3.3.1. Підхід під перевал Лорут Захілний 1Б 
 
День1  27.04.2014 

 
Виходимо о 9:15 з с. Елатан. Рухаэмося грунтовою дорогою вверх із села на Пн-Сх, до початку 

великої скельної долини. За перехід виходимо на кам’янисту стежку, продовжуємо рух вгору 
руслом сухого струмка до великих галявин і дороги. 

Виходимо на грунтово-кам’янисту дорогу між пасовиськами, що траверсом поступово набирає 
висоту по ній рухаємося до місця ночівлі. Спустившись з дороги о 16:50 стаємо на бівуак на 
галявині. 

 

 
 
Фото1. Ночівля с. Елатан. 
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Фото 2. Заходимо в скельну долину 
 

 
Фото 3. Скельна долина 
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Фото 4. Рух по грунтовій дорозі 
 

 
Фото 5. Біля розвилки на каньйон «77 бродів». 
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Фото 6. Ночівля на галявині біль дороги 
 

День 2  28.04.2014 
Виходимо о 8:00 Ще кілька витків дороги, підйом вздовж кам’яно-трав’янистого русла струмка, 

перехідимо кілька сухих каньйонів, підмаємося на кам’янисте плече вершини. Стаємо на бівуак о 
12:10. 

 

 
Фото 7. Група но фоні перевалу Лорут Зах. 1Б. 
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Фото 8. Група на фоні перевалу Лорут. Зах. 1Б  
 
 

 
Фото 9. Місце ночівлі перед перевалом. 
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3.3.2.Паспорт перевалу Лорут Західний 1Б 

 
 

район хребет, масив які ущелини 
з’єднує 

 
назва  

(рекомендована)  
висота (м) координати 

(WGS-84) 

категорія складності 

сезон зима міжсе- 
зоння 

Центральн
ий Тавр Аладаглар дол. Емлі –  

ур. Чильолугу Лорут Західний 3290 
37о43’29’’N 
35o07’00’’Е - - 1Б 

 
 

1. Загальний час проходження: 5:00 
2. Затрачено часу на підйом: 1:50,  

перепад висот +650 м. 
3. Затрачено часу на спуск: 3:10,  

перепад висот -1600 м. 
4. Рухались з самостраховкою: 2:55, з одночасною 

страховкою: 0:00. 
5. Рухались з поперемінною страховкою: 0:00, з 

перильною страховкою: 0:00. 
6. Організовано пунктів страховки: 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Характеристика ключової частини підйому та спуску по ділянкам: 

 

ділянка 
шляху (від 

- до) 

загальний 
час 

проходже
ння 

(год:хв) 

довжи
на 
(м) 

крутизн
а (град.) 

перепад 
висоти  

(м) 

характер 
рельєфу 

характеристика руху зі страховкою 
(протяжність, м; крутизна, град; 

час, год:хв) 
кількість 

організованих 
пунктів 

страховки  самостр
аховкою 

одночас
ною 

поперем
інною 

периль
ною 

місце 
ночівлі – 
сідловина 
перевалу 

1:50 2700 до 35 +650 

кам’яний 
осипний, 
згодом 

сніжний схил 

0:55 - - - - 

сідловина 
перевалу – 

кінець 
сніжника 

2:00 4200 до 50 -800 

більш 
глибокий 

сніжний схил, 
1-2 невеликих 

скельних 
виходи 

2:00 - - - - 
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кінець 
сніжника 
– дол. р. 

Емлі 

1:10 4000 до 30 -800 

осипний схил, 
кам’яниста 

стежка руслом 
долини між 

дерев 

- - - - - 

 
8.   При проходженні перевалу необхідно наступне спеціальне спорядження:  
      - індивідуальне: трекпалиці – 1 пара, льодоруб – 1 шт., каска – 1 шт., кішки – 1 пара. 
9.   Рекомендовані місця для ночівлі: південне плече г. Лорут, сідловина перевалу, рівні ділянки в 

руслі долини Бююк Манґирджи, долина Емлі. 
10. Перевал пройдено: 29.04.2014 р. у гірському поході 2 к.с. 
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: зранку ясно, згодом хмарно, легкий вітер, 

на перевалі вітер сильний. 
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки. 
Після виходу на сніг – рух у кішках, за значної його глибини – у снігоступах, самостраховка 

льодорубами. На спуску так само, скельні виходи обходити по снігу, на стрімких схилах рухатися 
зигзагами без одночасного руху одне над одним. 

13. Потенційна небезпека та засоби безпеки. 
Основною небезпекою є зрив учасників та падіння по сніжному схилу. Для запобігання цьому 

слід використовувати льодоруби та кішки, на стрімких схилах не рухатись одне над одним. 
14. Керівник походу Ткачик Роман Юрійович. 
15. Маршрутна книжка 6/2014. 
 
Опис проходження перевалу та картографічний матеріал 
 
Після ночівлі на горизонтальній ділянці південного плеча г. Лорут Lorut (також Аладжа Alaca, на 

старих радянських мапах – Лідут або Лудут) о 6:45 почали підйом курсом на вершину, через 
кількасот метрів повертаючи вліво в бік сніжного кулуару. На початку снігу о 7:55 надягаємо кішки 
та міняємо трекпалиці на льодоруби. За 300 метрів до сідловини ще один привал на скельному 
осипному виході в руслі кулуару. Сніг твердий та неглибокий, стрімкістю до 25-30°. 

О 9:10 вийшли на перевал, зняли перевальну записку одеської групи. Сідловина перевалу широка, 
рівна та вільна від снігу. Сильний вітер. 

О 9:25 почали спуск, не знімаючи кішок. Пройшли по хребту кількадесят метрів у пн.-зах. 
напрямі (в бік вершини Кючюк Аладжа, Küçük Alaca) і звернули на її правий траверс, щоб з нього 
більш полого спуститися до русла долини ріки Бююк Манґирджи, Büyük Mangırcı (у звітах часто 
називають Мангірчі). Сніг тут глибший ніж на південному схилі. Через півгодини спуску виходимо 
до невеликого скельного обриву, котрий обходимо зліва, в одному місці рухаючись «на три такти». 
Група рухається зигзагами, міняючи галс. Небо затягнуло туманом, вітер на цьому боці перевалу 
слабкий. О 12:00 дійшли до кінця сніжнику, на висоті близько 2500, тут зняли кішки. З цього місця 
видно початок лісу попереду. Ще через 20 хвилин стали на обід на скельному виході, звідки пішли за 
50 хвилин через легкий град. 

Через 35 хвилин переходу, о 13:50, дійшли до початку дерев, тут спускалися стежкою між ними, 
дорогою трапляються сині та червоні маркери балончиком. За півгодини вийшли до злиття долин 
Манґирджи та Емлі, Emli (на радянських мапах Мур), без зупинки повернули вправо і почали підйом 
долиною Емлі по ґрунтовій дорозі. Води не було в жодній з долин. Через два переходи, коло великої 
білої брили зліва від дороги, не знайшовши води на запланованому місці ночівлі і на 300 метрів вище 
за нього, повернули назад, спустилися до місця злиття долин і стали табором трохи нижче на великій 
галявині. Тут є кілька кам’яних будівель, великий намет чабанів і декілька обладнаних під пасовиська 
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галявин зі зрошувальним обладнанням. Вода – зі шлангу в резервуарі для худоби. Ввечері отари 
овець проганяють вниз долиною. 
  

Висновки та рекомендації 
 
Перевал було обрано першою визначальною перешкодою походу через його незначну висоту, а 

також через можливість підходу з півдня по ґрунтовій дорозі з с. Єлатан, Yelatan. На північному боці 
значно легше знайти горизонтальну ділянку землі для ночівлі, ніж на південному, проте сніговий 
покрив там глибший. За значної глибини снігу рух може бути уповільнений через необхідність 
застосування снігоступів. Небезпека зриву підвищується за умови обледеніння схилу. Підйом 
рекомендується з південного плеча г. Лорут і далі вліво основним кулуаром. На перевальній сідловині 
багато рівного місця для ночівлі, але може бути сильний вітер. Для спуску на північ краще обирати 
шлях траверсом (ми починали з траверсу вліво від русла кулуару), рухатись зигзагами та уникати 
знаходження учасників одне над одним. Привали зручно робити на скельних виходах або ділянках 
осипу серез снігу. Після закінчення снігу шлях спуску згодом переходить у марковану стежку між 
дерев і не являє собою складності до самої долини Емлі, де й рекомендується ночівля. 

 
 
 
 

  
Фото 10. Місце ночівлі перед перевалом. 
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Фото 11. Вихід на сніг, рух основним руслом кулуару. 

 
 

 
Фото 12. Група на сідловині перевалу Лорут Західний. 
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Фото 13. Початок спуску в дол. Бююк Манґирджи. 

 
 

 
Фото 14. Спуск «на три такти». 
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Фото 15. Останні ділянки снігу. 

 
 

 
Фото 16. Ночівля в дол.. Емлі (Мур) 
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3.3.3.Долина Емлі(Мур), підхід під перевал Карасай 1Б 
 
День 4  30.04.2014 

Виходимо о 7:55, рухаємося кам”янистою дорогою по долині вгору яка згодом переходить в 
стежку. Дійшовши до цінця долини переходимо на інший бік долини, та йдемо по стежці що 
траверсує трав’янисті та осипні схили, переходимо дрібним осипом на правий борт кулуару, 
підіймаємося під скельними виходами до кам’янистого відрогу в районі перших сніжників та 
стаємо на бівуак о 15:15. 

 
Фото 17. Группа в долині Емлі (Мур) 
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Фото 18. «Палець» 
 

 
Фото 19. Інший бік долини, рух траверсом. 



23 
 

 
 

 
Фото 20. Місце ночівлі під перевалом Карасай 1Б. 
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3.3.4. Паспорт перевалу Карасай 1Б 
 
 

район хребет, масив які ущелини 
з’єднує 

 
назва  

(рекомендована)  
висота (м) координати 

(WGS-84) 

категорія складності 

сезон зима міжсе- 
зоння 

Центральн
ий Тавр Аладаглар дол. Караяйлак з 

дол. Емлі. Карасай 3480 N37.793356° 
E35.152112° 1Б - - 

 
 

1. Загальний час проходження: 3:05,  
(від місця ночівлі до дол. р. Емлі) 

2. Затрачено часу на підйом: 2:20,  
перепад висот +630 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 0:45,  
перепад висот -310 м. 

4. Рухались з самостраховкою: 2:30, з одночасною 
страховкою: 0:00. 

5. Рухались з поперемінною страховкою: 0:00, з 
перильною страховкою: 0:00. 

6. Організовано пунктів страховки: 0. 
 
7. Характеристика ключової частини підйому та спуску по ділянкам: 

 

ділянка 
шляху (від 

- до) 

загальни
й час 

проходж
ення 

(год:хв) 

довжи
на 
(м) 

крутизн
а (град.) 

перепад 
висоти  

(м) 

характер 
рельєфу 

характеристика руху зі страховкою 
(протяжність, м; крутизна, град; 

час, год:хв) 
кількість 

організованих 
пунктів 

страховки  самостр
аховкою 

одночас
ною 

поперем
інною 

периль
ною 

місце 
ночівлі – 
сідловина 
перевалу 

2:20 3000 30-35 +630 

кам’яний 
осипний, 
згодом 

сніжний схил 

0:30 - - - - 

сідловина 
перевалу – 

злиття 
кулуарів 

пер. 
Карасай та 

пер. 
Чилікбуйд

уран 

0:40 1500 25-35 -800 

більш 
глибокий 

сніжний схил, 
скельні 
виходи 

2:00 - - - - 

 
8.   При проходженні перевалу необхідно наступне спеціальне спорядження:  
      - індивідуальне: трекпалиці – 1 пара, льодоруб – 1 шт., каска – 1 шт., кішки – 1 пара. 
9.   Рекомендовані місця для ночівлі: дол.. Кизилкая, сідловина перевалу, дол.. Караляк. 
10. Перевал пройдено: 01.05.2014 р. у гірському поході 2 к.с. 
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: зранку ясно, згодом хмарно, легкий вітер. 
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12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки. 
Після виходу на сніг – рух у кішках, за значної його глибини – у снігоступах, самостраховка 

льодорубами. На спуску так само, скельні виходи обходити по снігу, на стрімких схилах рухатися 
зигзагами без одночасного руху одне над одним. 

13. Потенційна небезпека та засоби безпеки. 
Основною небезпекою є зрив учасників та падіння по сніжному схилу. Для запобігання цьому 

слід використовувати льодоруби та кішки, на стрімких схилах не рухатись одне над одним. 
14. Керівник походу Ткачик Роман Юрійович. 
15. Маршрутна книжка 6/2014. 
 
Опис проходження перевалу та картографічний матеріал 
Підйом на перевал Карасай починається кам’янистим осипним схилом 25° Підйом  до 

перевального цирку шлях займає близько 2,5 години, там доцільно зробити ночівлю. На перевал 
підіймалися траверсом південного схилу хребта Саргардон-Кумбель 25-35°.У 10:05 піднімаємося на 
перевал та одразу ж починаємо спускатися, станція на камені біля сідловини. 

Спускаємося з самостраховкою по сніжному схилу крутизною 25°-30°. 
  

Висновки та рекомендації 
На підйомі, в залежності від снігової ситуації, можлива лавинна небезпека. На спуску деякі 

ділянки потрібно проходити враховуючи схід каміння 
 

 
Фото 21. Підйом на пер. Карасай 
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Фото 22. Площадка перед перевалом. 
 

 
Фото 23. Перевальний зліт. 
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Фото 24. Підйом по скельному схилу. 

 

 
Фото 25. Група на сідловині перевалу. 
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Фото 26. Спуск з перевалу. 
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3.3.5. Паспорт перевалу Челикбуйдуран 1А 
 

район хребет, масив які ущелини 
з’єднує 

 
назва  

(рекомендована)  
висота (м) координати 

(WGS-84) 

категорія складності 

сезон зима міжсе- 
зоння 

Центральн
ий Тавр Аладаглар дол. Караяйлак з 

плато Едигьоль. Челикбуйдуран 3500 N37.801500° 
E35.154167° - - 1Б 

 
 

1. Загальний час проходження: 1:20,  
(з місця обіду дол. Караяйлак) 

2. Затрачено часу на підйом: 1:00,  
перепад висот +300 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 0:20,  
перепад висот -100 м. 

4. Рухались з самостраховкою: 1:00, з одночасною 
страховкою: 0:00. 

5. Рухались з поперемінною страховкою: 0:00, з 
перильною страховкою: 0:00. 

6. Організовано пунктів страховки: 0. 
 
 

7. Характеристика ключової частини підйому та спуску по ділянкам: 
 

ділянка 
шляху (від 

- до) 

загальни
й час 

проходж
ення 

(год:хв) 

довжи
на 
(м) 

крутизн
а (град.) 

перепад 
висоти  

(м) 

характер 
рельєфу 

характеристика руху зі страховкою 
(протяжність, м; крутизна, град; 

час, год:хв) 
кількість 

організованих 
пунктів 

страховки  самостр
аховкою 

одночас
ною 

поперем
інною 

периль
ною 

Дол. 
Караяйлак 

(місце 
обіду) – 

сідловина 
перевалу 

1:00 3000 25-30 +300 сніжний схил 0:30 - - - - 

сідловина 
перевалу – 

злиття 
кулуарів 

пер. 
Карасай та 

пер. 
Чилікбуйд

уран 

0:20 500 25-35 -100 сніжний схил 0:20 - - - - 

 
8.   При проходженні перевалу необхідно наступне спеціальне спорядження:  
      - індивідуальне: трекпалиці – 1 пара, льодоруб – 1 шт., каска – 1 шт., кішки – 1 пара. 
9.   Рекомендовані місця для ночівлі: дол. Караляк, сідловина перевалу, плато Едігьоль. 
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10. Перевал пройдено: 01.05.2014 р. у гірському поході 2 к.с. 
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: ясно, вітер. 
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки. 
Після виходу на сніг – рух у кішках, за значної його глибини – у снігоступах, самостраховка 

льодорубами. 
13. Потенційна небезпека та засоби безпеки. 
Основною небезпекою є зрив учасників та падіння по сніжному схилу. Для запобігання цьому 

слід використовувати льодоруби та кішки, на стрімких схилах не рухатись одне над одним. 
14. Керівник походу Ткачик Роман Юрійович. 
15. Маршрутна книжка 6/2014. 
 
Опис проходження перевалу та картографічний матеріал 
Від місця обіду піднімаємося по дну долини, на схилі злегка помітна стежка , але приймаємо 

рішення рухатися по снігу. 
Схил пологий - близько 15 град , тільки невелику ділянку більш крутого схилу 20-25 градусів 
За 60 хв піднімаємося від місця обіду до сідловини . Сідловина слабо виражена та широка . 
Проходимо за сідловину  та ночуємо но 100 метрів нижче, в менш вітряному місці. 

 
Висновки та рекомендації 
На підйомі, в залежності від снігової ситуації, можлива лавинна небезпека. На спуску деякі 

ділянки потрібно проходити враховуючи схід каміння 
 

 
Фото 27. Група сідловині перевалу. 
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Фото 28. Спуск з перевалу. 
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3.3.6. Пік Емлер, плато Едигьоль 
 
День 6  02.05.2014 
Виходимо о 7:20. Підіймаємося по схилу 20-25 град. О 9:00 виходимо на вершину Емлер. За 20 хв. 
починаємо спуск та продовжуємо рух по плато Едигьоль в напрямку оз. Бююк Ґьоль. О 13:00 
підходимо до озера та робимо обід. 
 

 
Фото 29. Шлях підйому від сідловини перевалу Челикбуйдуран на вершину п. Емлер. 
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Фото 30. Група на вершині. 
 

 
Фото 31. Рух по плато. 
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Фото 32. Обід біля озера Бююк Ґьоль. 
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3.3.7. Паспорт перевалу Аксу-Адигьоль 1Б 
 

 

район хребет, масив які ущелини 
з’єднує 

 
назва  

(рекомендована)  
висота (м) координати 

(WGS-84) 

категорія складності 

сезон зима міжсе- 
зоння 

Центральн
ий Тавр Аладаглар плато Едигьоль 

– дол. р. Аксу Аксу-Едигьоль 3390 N37.833500° 
E35.190667° - - 1Б 

 
 

1. Загальний час проходження: 2:35,  
(з місця обіду дол. Караяйлак) 

2. Затрачено часу на підйом: 1:10,  
перепад висот +450м. 

3. Затрачено часу на спуск: 1:25,  
перепад висот -470 м. 

4. Рухались з самостраховкою: 2:00, з одночасною 
страховкою: 0:00. 

5. Рухались з поперемінною страховкою: 0:00, з 
перильною страховкою: 0:20. 

6. Організовано пунктів страховки: 2. 
 

 
7. Характеристика ключової частини підйому та спуску по ділянкам: 

 

ділянка 
шляху (від 

- до) 

загальни
й час 

проходж
ення 

(год:хв) 

довжи
на 
(м) 

крутизн
а (град.) 

перепад 
висоти  

(м) 

характер 
рельєфу 

характеристика руху зі страховкою 
(протяжність, м; крутизна, град; 

час, год:хв) 
кількість 

організованих 
пунктів 

страховки  самостр
аховкою 

одночас
ною 

поперем
інною 

периль
ною 

Плато 
Едигьоль – 
сідловина 
перевалу 

1:10 2000 25-30 +450 
Сніжно-
скельний 

схил, 
0:50 - - 20 2 

сідловина 
перевалу – 

дол. р. 
Аксу 

1:25 4500 25-35 -470 сніжний схил 0:40 - - - - 

 
8.   При проходженні перевалу необхідно наступне спеціальне спорядження:  
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      - індивідуальне: трекпалиці – 1 пара, льодоруб – 1 шт., каска – 1 шт., кішки – 1 пара, мотузка. 
9.   Рекомендовані місця для ночівлі: плато Едігьоль , сідловина перевалу, дол. р. Аксу. 
10. Перевал пройдено: 02.05.2014 р. у гірському поході 2 к.с. 
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: ясно, вітер. 
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки. 
Рух з самостраховкою льодорубом, для выходу на сніжний гребень можна застосовувати мотузку. 
13. Потенційна небезпека та засоби безпеки. 
14. Керівник походу Ткачик Роман Юрійович. 
15. Маршрутна книжка 6/2014. 
 
Опис проходження перевалу та картографічний матеріал 
Виходимо з місця обіду оз. Бююк Ґьоль о 13:00, підйом починаємо по сніжному схілу, за 100 до 

перевального злету починаємо підійматися по скельному відрозі. Для проходження сніжного карнизу 
на сідловині перевалу провішуємо перила. Спускаємося з перевалу в кішках з самостраховкою 
льодорубом. 

 
Висновки та рекомендації 
Для проходження даного перевалу учасники мають мати навики пересування сніжним та 

скельним рельєфом, а також навики перильної роботи. 
 
 

 
Фото 33. Шлях підйому на перевал. 
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Фото 34. Подалання сніжного гребню. 
 

 
Фото 35. Група на сідловині перевалу. 
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Фото 36.Привал в дол. р. Аксу. 
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3.3.8. Дол р. Аксу, каньйон Тахтаджик 
 

День 7  03.05.2014 
 
 

 
Фото 37. Місце бівуаку під перевалом Аксу-Едигьоль. 
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Фото 37. Рух вздовж р.Аксу. 
 

 
Фото 38. Місце обіду в долині р. Аксу. 
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Фото 39. Місце бівуаку на пасовищі. 
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День 8  04.05.2014 
 

 
Фото 40. Спуск в каньйон Тахтаджик. 
 

 
Фото 41. Брід 
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Фото 42. Брід 
 

 
Фото 43. Вихід з каньйону. 
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Фото 44. Місце бівуаку. 
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День 9  04.05.2014 
 

 
Фото 45. Рух в напрямку с. Улупінар. 
 

 
 
Фото 46. Група на фоні водоспадів Капусбаші. Кінець походу. 
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3.4. Технічні перешкоди 
 
Вид та назва 
перешкоди 

Категорія 
складності 

Характеристика перешкоди Шлях подолання  

перевал 
Лорут 
Захілний 

1Б Висота 3306. Підйом – осипний схил 25-30° 
1800м., 30-35° - сніжно-осипний схил 900м. 
Спуск – Сніговий схил, скельні виходи 30-
35° 2000м, Кам‘янистий, сніговий схили 30-
35° 7000м. 

долина Мур на 
півночі - урочище 
Чильолугу на 
півдні (південні 
схили 
Аладаглару) 

перевал 
Карасай 

1Б Сніжно-осипной.  На підйом: сніговий схил 
30 ° 350м (+350)  На спуск: 35 ° 150м 

Південний відріг 
основного хребту 
Аладаглар, між в. 
Кизилкая та в. 
Карасай, з”єднає 
дол.. р. 
Караяйлак з дол. 
Емлі. 

перевал 
Челикбуйду
ран 

1А сніговий. На підйом: Пологий сніговий схил 
крутизною до 20°. На спуск: сніговий схил 
до 30° 200 м, далі пологий спуск на плато. 

В основному 
хребті Аладаглар, 
східніше в. 
Емлер. 

Пік Емлер н/к Пологий широкий сніжно-осипной гребінь 
крутизною до 25°. 

В основному 
хребті Аладаглар 

перевал 
Аксу-
Адигьоль 

1Б Cніжно-скельний. З півдня: снігові кулуари 
крутизною до 45 ° розділення скельними 
гребінцями З півночі: Пологий сніговий 
схил до 25 °. 

Поєднує плато 
Едигель і 
дол.Аксу 
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3.5. Картографічний матеріал 
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4. Висновки та рекомендації щодо проходження маршруту 
 

Складність обраного маршруту залежить від засніженості 
району.  Під час нашого проходження кількість снігу на технічних 
перешкодах була не високою, а в каньйоні Тахтаджик відсутній 
повністю. Така ситуація обумовила швидке проходження маршруту 
та збереження запасних днів до кінці походу. 
 
5. Додатки 
 
Склад групової аптечки
Наименование Количество 
Антибиотики 
аугментин 10 т. 
цефтазидим 3 фл. 
нифуроксазид 14 т. 
цифран 10 т. 
Муколитики 
ацетилцистеин 10 т. 
ацестад 600 мг. 10 т. 
амброксол  10 т. 
Противокашлевые 
либексин 10 т. 
Противовоспалительные, 
жаропонижающие 
нимесил 10 п. 
отривин (капли) 2 фл. 
йокс (спрей) или/и 
биопарокс 

1 фл. 

фалиминт 50 т. 
декатилен 50 т. 
Пищеварительная система (жкт) 
марганцовка(см. раны)   
атоксил 48 п. 
сорбекс 60 т. 
панзинорм-форте 30 т. 
фестал 10 т. 
метоплокрамид (таб) 1 фл. 
метоплокрамид (амп) 3 амп. 
омепразол 10 т. 

гастал 6 т. 
Антидиарейное 
имодиум (лопедиум) 20 т. 
сенадексин 20 т. 
средства для пероральной 
регидратации 
регидрон 3 п. 
Раны, ожоги, обморожения, 
заболевания и др. поражения кожи 
Наружное 
пантенол (спрей) 1 фл. 
дезмистин р-р(водн. 
антистетик) 

1 фл. 

банеоцин (пор.) 1 фл. 
гидроперит 10 т. 
хлорогексидин 50 мл. 
йода р-р 5% 25 мл. 
гиоксизон (мазь 
жирораствор.) 

10 г. 

офлокаин 1 фл. 
ациклостад 2 г. 
боро-плюс (крем) 2х25 г. 
Внутреннее 
дексаметазон (таб) 10 т. 
трентал (таб) 10 т. 
Заболевания и травмы суставов, мышц 
диклоран плюс 10 г. 
финалгон 10 г. 
Заболевания и повреждения глаз, ушей 
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маюситрол 1 фл. 
софрадекс 1 фл. 
корнерегель 1 фл. 
Сердечно-сосудистые 
нитроглицерин 10 т. 
аспирин (таб. Нераств.) 20 т. 
кофеин (таб.) 10 т. 
Заб-я зубов 
дентол 1 туб 
Анальгетики, спазмолитики 
кетанов (таб.) 30 т. 
цитрамон 6 т. 
номигрен (таб.) 30 т. 
спазмалгон (таб.) 30 т. 
риабал (таб.) 30 т. 
баралгетас (амп.) 5 амп. 
имет (таб) 10 т. 
Горная болезнь 
диакарб 20 т. 
фуросемид (таб) 10 т. 
триметазидин 10 т. 
аспаркам 20 т. 
фенотропил 10 т. 
Витамины, адаптогены 
вит. С (500 мг жеват.) 10 т. 
вит. Е 20 т. 
Перевязочный материал 
бинт стерильный 7\14 15 
бинт стерильный 5\10 10 
вата стерильная по 50г.  
салфетки стерильные 3 
бинт эластичный 5м 2 

пластырь рулон на 
тканевой основе 

1-5 
1-3,5 
1-2,5 

пластырь рулон на 
бумажной основе узк 

1 

пластырь бактерцидный 20 пласт. + 
по 10 на чел. 

Общее 
жгут 1 
термометр 1 
стетоскоп 1 
перчатки стерильные 1 
инструкции 1 
шприцы 2 мл 10 
5 мл 10 
10 мл 10 
20 мл 10 
катетер в\в 2 
воздуховод 1 
р-р аммиака 10 мл. 
Экстремальная 
Противошоковая (амп) 
кетанов 20 амп. 
новакаин 10 амп. 
димедрол 3 амп. 
дексаметазон 10 амп. 
Горная болезнь 
дексаметазон (амп) 20 амп. 
фуросемид (амп) 6 амп. 
физ-раствор 5х5мл. 
Тавегил 5х5мл. 
 

 


	Зміст

