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Lietuvos alpinizmo čempionatui 
 
 

Dent du Geant 4013m 
Monblano masyvas, Alpės, 2009 m. rugpjūtis 

 
Įkopimo pasas 

 
 
 

 
 
 
 
 

2009m. spalio 22 d. 
Vilnius 
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Bendra informacija 
 
Įkopimų klasė: Techninė 

 
Rajonas:: Monblano masyvas, Alpės, Prancūzijos – Italijos siena 

 
Viršūnė: Dent du Geant 4013 m 

 
Maršrutas: Pietvakarių siena, klasikinis maršrutas 

 
Sudėtingumas: D- (Fr) su atkarpomis IV, V ir VI (UIAA) (apie 3B-4A rusiškoje sistemoje) 

 
Data: 2009. rugpjūčio.08 – 14 

 
Aukščių skirtumas: Nuo bazinės stovyklos iki viršūnės 700 m  

Techninio maršruto aukščių skirtumas 180 m 
 

Komandos nariai: Juras Jorudas, Algimantas Kuras 
 

 
 
 
Kopimo grafikas 
 
2009.08.08 Automobiliu atvykstame į Chamonix, Prancūzija 

 
2009.08.09 Traukinuku užkylame į le Montenvers (1913m) ir pradedame prisitraukimą prie kalno. 

Kylame Mer de Glace ledynu iki Refuge du Requin (2516m). Nakvynė palapinėse 
(aikštelėse ant senos morenos  aukščiau viešbučio). 
 

2009.08.10 Aklimatizacinis pasivaikščiojimas ledynu link Aiguille du Plan. Užkopėme iki 3200m 
 

2009.08.11 Refuge du Requin – Seracs du Geant ledokritis – Glacier du Geant ledynas – bazinė Dent 
du Geant stovykla (3300m) ant ledyno į pietvakarius nuo viršūnės. 
 

2009.08.12 Įkopimas i Dent du Geant (4013m) 
 

2009.08.13 Bazinė Dent du Geant stovykla – col du Midi (3350m) 
 

2007.11.14 Nusileidžiame Aiguille du Midi keltuvu į Chamonix. 
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Kopimo laikas 
 
06:00 Startas iš bazinės stovyklos 
07:00 Balnas tarp žandarmo ir keteros 
09:00 Techninio maršruto pradžia bokšto apačioje 
13:00 Viršūnė 
18:00 Bazinė stovykla 
 
Maršrute sugaišta 12val. 
 
Pastaba: be mūsų, tuo metu buvo nemažai kopiančių šį maršrutą. Labai daug laiko sugaišome 
laukdami, kol pralips lėčiau lipantys kolegos, atsilaisvins saugos stotys ar  nusileidimo kabliai. Esant 
vieniems maršrute realu būtų pradėjus 06:00 nusileisti maždaug 14:00-15:00. 
 
 
 
Meteorologinės sąlygos 
 
Viršūnės šturmo rytą oro sąlygos buvo geros. Dangus giedras, pūtė silpnas vėjas. Termometro 
neturėjom, bet manom, kad oro temperatūra pavėsyje apie -3 – -5 °C. Visą dieną oras išsilaikė geras, 
tik po pietų susikaupė šiek tiek debesų.  
 
 
 
Rajono ir viršūnės aprašymas 
 
Viršūnė stūkso alpinistų labai pamėgtame Alpių rajone – Monblano masyve, Prancūzijos – Italijos 
pasienyje. Rajonas populiarus, nes čia yra žinomiausios ir aukščiausios Alpių viršualnės: Monblanas, 
Grandes Jorrases, Dent du Geant ir t.t. Visame rajone sukurta puiki infrastruktūra. Daug keltuvų, 
beveik kiekviename slėnyje - po alpinistų namelį. 
 
Dent du Geant yra gražus monolitinės granito uolos bokštas, primenantis iltinį dantį. Pačio danties 
aukštis nuo pagrindo 200m. Viršūnė dvišakė. Aukštesnė yra šiaurės rytų šaka. Kopiant mūsų pasirinktu 
maršrutu tenka perkopti ir per žemesniąją pietvakarinę viršūnę. 
 
Mūsų įkoptas maršrutas – vienas populiariausių techninių maršrutų šiame rajone. Visą maršrutą lipome 
nuolatinėje alpinistų virtinėje, laukėme eilėse prie saugos stočių, nusileidimo kablių. 
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Trumpas įkopimo aprašymas 
 
Rugpjūčio 12 dieną, vos prašvitus, šeštą valandą ryto, pajudėjom viršūnės link. Pradžioje kylame 
ledynu ir prisitraukiame iki pietvakarinio Dent du Geant viršūnės peties pagrindo (nuotrauka nr.1). Ant 
peties galima užlipti sniego kuluaru arba uolomis kairiau nuo jo (ėjimo kryptimi). Šiemet kuluare 
sniego beveik nebuvo, uolos birios, susidarė didelis krentančių akmenų pavojus. Atsižvelgę į tai mes 
lipome nesudėtingomis uolomis kairiau kuluaro.  
 
Kuluaras išveda į balnelį dešiniau (ėjimo kryptimi) aštraus žandarmo.Čia užlipome apie 07:00. Toliau 
maršrutas sukasi dešinėn (ėjimo kryptimi) ir tęsiasi lengva, neryškia ketera. Kelias pažymėtas turais. 
Ant keteros uolos labai subyrėjusios, reikia saugotis, kad neapmėtytum žemiau lipančių alpinistų. 
Ketera išlipome ant Dent du Geant viršūnės peties nusėtos stambiais monolitinių uolų blokais. 
Apeidami blokus pasiekėme patį viršūnės danties pagrindą – techninio maršruto pradžią (nuotrauka 
nr.2).  
 
Maršrutas prasideda nuo nedidelės, esančios žemiau keteros, akmenuotos aikštelės danties papėdėje. 
Nuo pat aikštelės prasideda italų gidų paruošti virviniai turėklai. Turėklai su nedideliais pertrūkiais 
veda iki pat viršūnės. Būtent dėl šių turėklų maršrutas yra toks populiarus ir geru oru čia kopiančių 
tikrai netrūksta. Didžiąją dalį kopėjų sudaro italų gidai turėklais tempiantys savo klientus. Mes atėjome 
kopti techninio maršruto, o ne pasikarstyti kabančiomis storomis virvėmis, taigi turėklais maršrute 
visiškai nesinaudojome (lipant su turėklų pagalba maršrutas yra vertinamas AD (Fr) sudėtingumo 
kategorija). Mes naudojome tik turėklų tvirtinimo taškus savo saugos stotims.  
 
Pradžioje maršrutas veda traversu aplink pietinį uolos kampą išeidamas ant pietvakarinės kalno sienos. 
Už kampo, įsimušus į statų kuluarą, juo įstrižai išlipama ant gana didelės aikštelės, nuo kurios į viršų 
eina lygi pietvakarinė siena. Čia prasideda gražiausia ir atviriausia maršruto dalis. Lipama beveik 
visiškai vertikalia monolitinio granito siena, sutrūkinėjusia dideliais plyšiais. Plyšiuose patogu daryti 
saugas (praverčia didžiųjų numerių „frendai“).  
 
Sudėtingiausia maršruto dalis – išlipimas ant pietvakarinės viršūnės keteros. Išlipimas vyksta stačiu 
vidiniu kampu, kuriame visiškai nėra kybių, o laikytis galima tik už vertikalaus vidinį kampą 
perskėlusio plyšio. Išlipama naudojant išsisvėrimo (lie back) techniką, kojomis įsispyrus į priešingą 
vidinio kampo sieną. Sudėtingumas VI (UIAA).  
 
Užlipus ant pirmosios pietvakarinės viršūnės atšakos reikia 8m nusileisti į balną tarp viršūnių ir stačia 
suplyšinėjusia 12m siena užlipti ant aukštesniosios ir pagrindinės šiaurės rytų viršūnės. 
 
Leidomės „diulferiu“, tuo pačiu keliu kaip ir pakilome, naudodamiesi stacionarių turėklų tvirtinimo 
taškais. Šis nusileidimo kelias komplikuotas, nes reikia perlipti atgal per pietvakarinę viršūnę, bei 
pastoviai prasilenkinėti su į viršų kopiančiais kitais alpinistais. Tiesa, yra įrengtas tiesus nusileidimo 
kelias nuo balno tarp viršūnių (pradžia po pietvakarine viršūne į pietų puse). Šiuo variantu 
nepasinaudojome, nes mums nepavyko išsiaiškinti kokiu atstumu jame yra sukalti kabliai. Aišku tik tai, 
kad  turint dvi virves po 50m galima čia lengvai ir greitai susileisti  Tačiau mes maršrute turėjome tik 
vieną 60m virvę ir nenorėjome be reikalo rizikuoti palikti savo įrangos.   
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1. Dent du Geant viršūnė su kopimo maršrutu. Fotografuota iš bazinės stovyklos 3300m. 
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2 Techninė maršruto dalis: Dent du Geant (4013m)  pietvakarių siena D- (Fr).  
Taškais pažymėtos saugojimo stotys. 
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3. Algimantas Kuras lipa ketvirtąją Dent du Geant pietvakarinės sienos virvę 
 
 
 

 
 

4. Ant pietvakarinės viršūnės 
 

  

 
 

5.  Juras Jorudas ir Algimantas Kuras ant Dent du 
Geant šiaurės vakarų viršūnės 4013m 
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6. Nusileidimas tuo pačiu keliu kaip kilome (matosi stacionarūs turėklai) 
 


