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Denali (McKinley) 6194 m viršūnė – vakarų kontraforsas 
 

 
 
                     Foto: maršrutas virš IV stovyklos. 
 



Įkopimo pasas 
 
KOPIMO KLASĖ:    Aukštuminė. 
ŠALIS, KALNŲ RAJONAS:   USA, Aliaska. 
KOPIMO  DATA:    2009 06 05 – 06 18 
DALYVIAI: Saulius Vilius ir Kęstutis Lesevičius  - įkopė 

gegužės 17 dieną. Antrą kartą Saulius Vilius 
(+ 2 Estijos alpinistai) gegužės 15 dieną. 
Salomėja Jasinskaitė pakilta iki 4900 m 
žymos. 

SUDĖTINGUMAS Aliaska grade 3 
VIRŠŪNĖS  AUKŠTIS:   6194 m 
MARŠRUTAS:    Vakarų kontraforsas (angl. West Buttress).  
KOPIMO ĮRANGA: asmeninis inventorius + sniego kabliai, ryšio 

virvės, atotampos, karabinai. 
KITAS INVENTORIUS: sniego rogės, sniego pjūklas, degikliai 

skystam kurui, palapinės.  
 
Maršruto aprašymas, kopimo grafikas, rekomendacijos 
 
2009 05 05 Registracija Denali parko direkcijoje. Skrydis Talkeetna – Denali bazinė 

stovykla, perėjimas į I stovyklą 2400 m. Techniškai nesudėtingas kelias. 
Trukmė apie 4 valandos; 

2009 05 06 “užmetimo” užnešimas į II stovyklą 3600 m. Techniškai nesudėtingas 
perėjimas. Trukmė apie 3 valandos; 

2009 05 07 pakilimas į II stovyklą 3600 m. Trukmė apie 5 valandos; 
2009 05 08 pakilimas į III stovyklą 3800 m.  Techniškai nesudėtingas perėjimas. 

Trukmės apie 2 valandos; 
2009 05 0 “užmetimo” užnešimas į IV stovyklą 4200 m (dalis grupės narių lieka 

IV arba ABC stovykloje. Vietomis gana status, ilgas kilimas. Labai 
vėjuota ir blogas matomumas ties „vėjuotu kampu“  (angl. Windy 
Corner). Trukmė 8 valandos; 

2009 05 10 Pakilimas į IV stovyklą 4200 m; 
2009 05 11 Poilsis ABC; 
2009 05 12 Poilsis ABC; 
2009 05 13 Kilimas į šturminę stovyklą 5200 m (dalis grupės narių grįžta į ABC). 

Techniškai sudėtingiausia kopimo dalis. Šiame etape kylant į keterą 
buvo naudojamasi fiksuotais virvių turėklais (stačiausias etapas). 
Keteros traversavimas naudojantis paliktais sniego kalbiais. Trukmė 
apie 9 valandos; 

2009 05 14 Poilsis šturminėje stovykloje,  
2009 05 15 Apie 12 dienos pajudama link viršūnės. Nepatogus ir gana pavojingas 

kilimas iki Denali perėjos (būtina naudoti saugos taškus). Kelias iki 
viršūnės keteros techniškai paprastas, bet sunkiai randamas dėl nuolat 
pučiančio stipraus vėjo ir blogo matomumo.  Gana pavojingas viršūnės 
keteros traversas ( siaura ir dėl gilaus sniego pavojinga ketera) – būtina 



sauga! Pakilimas iš šturminės stovyklos ir nusileidimas atgal trunka apie 
12 valandų; 
 

2009 05 16 Du grupės nariai leidžiasi į ABC.  Vienas alpinistas pakyla į ABC. 
Vienas grupės narių lieka šturminėje stovykloje. Du alpinistai lieka 
ABC; 

2009 05 17 Du grupės nariai sėkmingai pakyla į Denali viršūnę (užtrunkama 12 
valandų). Keturi alpinistai leidžiasi į III stovyklą. 

2009 05 18 Keturi alpinistai iš III stovyklos leidžiasi į BC. Du alpinistai iš 
šturminės stovyklos leidžiasi iki BC. Nusileidimas dėl atsiradusių 
didelių ledyno plyšių gana pavojingas. Daugiausiai judama naktį, kada 
sniegas kietesnis ir judėti saugiau. 

2009 05 19 Visi ekspedicijos dalyviai parskrenda į Talkeetną. Išsiregistravimas 
nacionalinio Denali parko direkcijoje. Ekspedicijos pabaiga. 

 
Meteorologinės sąlygos: 
 
Kylant iki šturminės stovyklos oro sąlygos labia geros. Labai šilta net karšta. Vakarais 
pakildavo vėjas, bet tik kartą teko statyti  sienelę nuo vėjo.  Būnant ABC ir kylant į 
šturminę stovyklą apsiniaukusios dienos, nelabai šalta. Būnant šturminėje stovykloje, 
ypač naktį, permainingas oras ir labai vėjuota. Minusinė temperatūra palapinėse. Kopimo 
dienomis (ypač 05 17) labai vėjuota ir šalta, prastas matomumas. Nuo 05 18 smarkūs 
krituliai, pūga – dėl ko buvo labai skubama leistis žemyn.  
 
Rekomenduojamas inventorius: 
 
Planuojanties kopimą gegužės pabaigoje patartina turėti sniegžengius arba slides 
(minkštas sniegas, gilūs plyšiai). Iki III stovyklos ir atgal būtina judėti naudojantis ryšio 
virve – šiame etape daug plyšių. Rekomenduojama naudoti sniego roges inventoriaus ir 
maisto transportavimui. Dėl dažnai pasitaikančio blogo oro (stiprus vėjas, krituliai), 
būtina su savimi turėti papildomas maisto ir kuro atsargas. Pravartu turėti firno pjūklą 
vėjo sienelių statymui. Kopimui naudoti šiltus aukštuminius „dvigubus“ alpinistinius 
batus (Lia Sportiva Olimpus ar Milet „Everest“), taip pat šiltą veido kaukę, slidininko 
akinius, dvigubas pirštines. Šturmo dieną būtina naudotis kelio žymekliais (užėjus rūkui 
sudėtingą rasti kelią atgal!).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kopimo schema ir fotografijos: 
 
Kopimo į Denali viršūnę schema: 
 

 
 
 
Foto: Denali (McKinley) 6194 m. viršūnėje 
 

 
 
 
 
 
 



Foto: iš I stovyklos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: aukštyn nuo ABC 
 

 



 
 
Foto: viršūnės ketera 
 

 


