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1. BENDRA INFORMACIJA APIE KELION

Grup s nariai: Jonas Bal nas (grup s vadovas), Ar nas Gudinavi ius, Mindaugas Beniušis ir
Gediminas Andriukaitis.
Maršruto vieta: up s Kumyras, Korgonas ir aryšas Vakar  Altajaus kalnuose, Korgono kalnag bryje,
Altajaus krašte ir Altajaus Respublikoje.
Maršruto ilgis: autotranportu nuvažiuota 957 km.; p iomis nueita 71 km.; kajakais nuplaukta 155
km.
Maršruto trukm : 12 žygio dien  (nuo Barnaulo iki Barnaulo).
Laikas: 2009 rugpj io 15-30 d.
Plaukimo priemon s: pripu iami kajakai – dvi „Said s“ (3,60 m ilgio) ir du “Edelveisai” (3,20).

Kelion s maršrutas

Tranporto
priemon

Maršrutas Atstumas,
km

Traukiniu Vilnius – Maskva 944
ktuvu Maskva – Barnaulas 3700

Mikroautobusu (4x4) Barnaulas – Bijskas – erga – Ust-Kanas – Ust-Kumyras –
dešinysis Kumyro krantas, 5 km nuo žio

507

iomis Dešinysis Kumyro krantas, 5 km nuo žio  – dešiniojo Kumyro
intako Krasnojarkos žiotys – 5 km nuo žio  palei Krasnojark  –
Krasnojarkos žiotys

31

Kajakais Kumyru nuo Krasnojarkos žio  iki aryšo – aryšu iki
Korgono kaimo

50

iomis Korgono kaimas – virš  Belok Balalaika – Gorelyj Korgon
santaka su Priamoj Korgon

40

Kajakais Gorelyj Korgon santaka su Priamoj Korgon – Korgonu iki aryšo
– aryšu iki gyvenviet s aryšskoje

105

Autobusu aryšskoje – Barnaulas 450
ktuvu Barnaulas – Maskva 3700

Traukiniu Maskva – Vilnius 944

2. DETALUS KELION S MARŠRUTAS (nuo Barnaulo iki Barnaulo). Jud jimo grafikas ir
techninis maršruto aprašymas

Žygio
diena

Data
(2009
rugpj

io
n.)

Stovyklos vieta
(jud jimo atkarpos
pabaiga)

Jud ji
mo
atkarp
os ilgis,
km

Jud ji
mo
laikas,
val

Jud jimo
priemon

Aukštis
virš j ros
lygio
jud jimo
atkarpos
pabaigoje,
m

Kelio charakteris,
gamtin s kli tys,
pavojingos atkarpos

1. 16 d. Barnaulas – dešinysis
Kumyro krantas, 5
km. nuo santakos su

aryšo upe.

507 9 Mikroautobu
sas su visais
varomais
ratais

790 Du tre daliai kelio asfaltas,
tre dalis žvyro danga. 5 km.
šalia Kumyro – visureigi
kelias, sausu metu
pravažiuojamas ir
lengvaisiais automobiliais.
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2. 17 d. Kairysis Kumyro
krantas, tarp intak
Pdjomnyj ir

ebniucha.

16 7 iomis
(su 34 kg.
kuprin mis)

915 Arkli  ištryptas takas, su
nuosaikiu kilimu aukštyn.
Pabaigoje per akmenis tarp
up s ir sta  uol .

3. 18 d. Dešinysis Kumyro
krantas, 50 metr
žemiau Krasnojarkos
žio .

15 8 iomis
(su 34 kg.
kuprin mis)

972 Pradžioje staigus kilimas
arkli  ištryptu taku, po to
reljefas sul kšt ja. Bridimas
per Kumyr  (gylis apie 1
metr ). 9 km suvaikš ioti
pimyn ir atgal žvalgant
Kumyro intak  Krasnojark .
Išklydus iš tako kai kur teko
brautis per aukšt  piev  žol
ir mišk  bruzgynus.

4. 19 d. Kairysis Kumyro
krantas prie slenks io
Mendoj.

22 5 Plaukte 808 Kumyro pradžioje r vos
besikaitaliojan ios su
ramiais ruožais, už tilto
Ipatjevskij – beveik ištisin s.
Keturi, palygint nesud tingi
(2 kat.) slenks iai.

5. 20 d. Korgono kaimas 28
(12 –
Kumyr
u, 16 –

aryšu)

8
(5 –
Kumyr
u, 3 –

aryšu)

Plaukte 562 Korgono atkarpoje beveik
ištisin s r vos, keturi 3-5
sud tingumo kategorij
slenks iai. aryšas –
palyginti ram s ruožai su
pasitaikan iomis gana
galingomis r vomis.

6. 21 d. 2 km  rytus nuo
Belok Balalaika.

21 7 iomis
(be daikt ,.
daiktus
gabeno du
arkliai)

1605 Pradžioje l kštas, pabaigoje
labai status kilimas. veikta
1750 m. per ja.

7. 22 d. Poilsio diena.
Kopimas  Belok
Balalaika (2054 m.)
ir atgal  t  pa
stovykl .

7 4 iomis
(be daikt )

2054-1605 Reljefas nuosekliai kylantis,
tako n ra, jimas
nesud tingas.
Grup s vadovas Jonas per 7
val. arkliais sujodin ja 30
km. iki Korgono up s –
nugabena kajakus.

8. 23 d. Paseka ant kairiojo
Gorelyj Korgon
kranto, kilometras iki
santakos su Priamoj
Korgon.

12 4 iomis
(su 23 kg.
kuprin mis)

1036 1880 m. per ja. Lietus.
Trumpindami keli
leidom s be tako kalno
šlaitu per aukšt  žol . Po to
pažliug s arkli  ištryptas
takas.

9. 24 d. 3 km. žemiau intako
Antonov Korgon,
dešinysis Korgono
krantas.

17 6 Plaukte 812 Korgono pirma dalis –
ištisin s gan smarkios r vos,
slalomas tarp akmen .
Aštuoni slenks iai (trys 3-4
sud tingumo kategorijos,
lik  paprastesni).

10. 25 d. Dešinysis aryšo
krantas, 6 km.
žemiau intako
Boljšaja Tatarka.

35
(14 –
Korgon
u, 21 –

aryšu)

8
(4 –
Korgon
u, 5 –

aryšu)

Plaukte 565
(Korgono
žiotyse)

Sud tingiausia Korgono
atkarpa – šeši (3-5
sud tingumo kategorijos)
slenks iai ir stiprios ištisin s

vos. aryšas – gan ram s
ruožai su reguliariai
pasitaikan iomis gana
stipriomis r vomis.
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11. 26 d. Kaimas aryšskoje,
dešinysis aryšo
krantas

53 7 Plaukte aryšas – ramus ir gan l tas
ruožas, viena kita nestipri

va.
12. 27 d. Barnaulas 450 8 Autobusu

PAZ
Du tre daliai kelio asfaltas,
tre dalis žvyro danga.

Upi  charakteristikos

Kumyras: vidutinis metinis debitas žiotyse – 35,6 m3/s, vidutinis nuolydis plauktame ruože – 6,5 m/km.
Korgonas: vidutinis metinis debitas žiotyse – 25,4 m3/s, vidutinis nuolydis plauktame ruože – 15 m/km.

Pagrindini  slenks  aprašymai

Slenks io
pavadinimas

Sud tingumo
kategorija

Trumpas aprašymas

Kumyro up
Tormoz 3-…3 Dvi 0,5-1 metro aukš io nuopylos.
Krasnojarka 3…4- Dvi nuopylos. Pirma apie 3 metr  plo io ir 0,5 metro aukš io. Antra

jau kiek dešiniau nuo pirmos, stipresn  – 3,5 m plo io ir 1 metro
aukš io su gan tinai stipria ba ka

Medvežjij 2- Neišsiskiriantis iš bendro r  fono – dideli akmenys dalina up  dvi
dalis.

Kosoj 2-...2 Už intako Beriozovyj kairiajame up s pos kyje.
Skrytyj 2- Keli akmenys suspaudžia srov , nedidel  nuopyla.
Lotok 2-...2 vos pabaigoje susiaur jimas ir švari nuopyla.
Mendoj 3...4 Slenkstis prasideda iš karto už 4 metr  aukš io akmens vidury up s.

Tada up  suka  dešin  ir s naš  sala padalina vag  dvi dalis. ia
prasideda antroji slenks io dalis. Dešin je beveik metro aikš io
nuopyla su ba ka, bet pra jimas daugmaž tiesus, be didesni
prispaudim . Kair je kiek sud tingiau. Iš pradži  slalomas tarp
akmen , tada apie 1,5 metr  aukš io kreivoka nuopyla.

Devi ij plios 4...5 Slenks io pradžioje, vos plaukus  kanjon  viena po kitos seka dvi
metrin s nuopylos, toliau laviravimas pro styrant  „dant “ – išsikišus
smail  akmen . Jam iš kair s – negabaritinis pra jimas, dešin je –
nuopyla, apie 1,5 metro aukš io su nestipriu prispaudimu  dešin s
pus s uolas. Po to – laviravimas tarp akmen  ir šokin jimas per
ba kas. Kanjonas baigiasi gilia ir ramia vieta.

Boljšoj Negabaritinis Keletas siaur  plyši , bendras kritimas slenkstyje apie 5 metrus. Prie
labai aukšto vandens galb t praplaukiamas (5 s. k.).

Malyj 2+...3 Up s vaga susiaur ja, dvi nuopylos su ba komis dešimties metr
intervalu.

Integral 2-...2+ Pagrindin  srov  susispaudžia išilgai kairiojo kranto, prie aukšto
vandens galimas prispaudimas prie nedidel s uolos kair je.

Korgono up
Kofeinyj 2- 100 metr  už Gorelyj ir Priamoj Korgon santakos. R va, gale metrin

nuopyla su prispaudimu  kair s pus s uolas.
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Viraž 3+...4 Slenkstis prasideda greito vandens ruožu, tada kelios 0,5-1,0 metro
aukš io nuopylos, toliau 50 metr  srov s ir v l 0,5 metro nuopyla
pos kyje  dešin .

Spartak 4 Tai beveik 3 metr  aukš io slenkstis-krioklys su pakankamai minkšta
ba ka apa ioje.

Aurora 3...3+ Slenkstis prasideta ties nedideliu dešiniuoju intak liu staigiu kairiu
pos kiu. Pos kio pabaigoje dvipakop  apie 1 metro bendro kritimo
nuopyla, už 10 metr  nuo jos nuo kairio kranto  srov sir žia smaili
lygintuvo (arba laivo Aurora) formos uola. Prie vidutinio vandens
dideli  problem  nebuvo, bet esant aukštam vandeniui ia susidaro
labai stiprus prispaudimas  plyš . Ant uolos pritvirtinta memorialin
lentel  – 2003 metais ia žuvo trys žmon s.

Razinia 3+...4- Už salos, po negilios r vos dvi nuopylos su siaurais pra jimais.
Želob 4...4+ Stiprios r vos pabaigoje dvi kampu viena  kit  pasisukusios nuopylos.

Srov  teka tarp uolos kair je ir didžiuli  akmen  dešin je – savotišku
loviu.

Stupenjka 3-...3+ Tai beveik visos up s plo io metro aukš io nuopyla. Švari, be joki
papildom  kli . Prie vidutinio vandens susidaranti ba ka ne tin
stipri.

Siurpriz 4 Stipri centrin  srov , laviravimas tarp akmen , pabaigoje ties kair je
esan ia didele uola – metrin  nuopyla ir labai suktos srov s ba ka.

Abzac 4...5- Srov je atsiranda aukšti uoliniai „pirštai“, ir laviravimo koridoriai tarp
. Stipri srov  spaudžia prie akmen .

Kelion s išlaidos

Išlaidos
Suma, Lt
(keturiems
žmon ms)

Rusijos ir Baltarusijos vizos 1080
Bilietai traukiniu Vilnius-Maskva-Vilnius 1520
Bilietai l ktuvu Maskva-Barnaulas-Maskva 4800
Samdytas mikroautobusas Barnaulas-Ust-Kumyras 940
Bilietai autobusu aryšskoje-Barnaulas 200
Registracija 80
Maistas 400
Arkliai ir pirtis 200
Transporto bilietai Maskvoje (traukinys  oro uost , metro, bagažo saugojimas) 100
Iš viso: 9320
Iš viso vienam žmogui: 2330

Rusijos rublio kursas 2009 m. rugpj io 14 dienai: 10 rubli  = 0,76 lito.
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REZULTATAI

Per 12 žygio dien : autotranportu nuvažiuota 950 km.; p iomis nueita 71 km.; kajakais nuplaukta 155
km. (Kumyru, III kat. – 34 km., Korgonu, IV kat. – 31 km., aryšu – II kat., – 90 km.).

Nors Kumyro ir Korgomo up mis kamet nusileidžia po kelias grupes, bet pirm  kart  šiomis up mis
praplaukta vienvie iais pripu iamais kajakais. prastai naudojami žymiai didesn s keliamosios galios
dvivie iai arba keturvie iai katamaranai. Išžvalgyta 5 kilometrai Krasnojarkos žemupio – didžiausio
dešiniojo Kumyro intako.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Puikus sportiškas maršrutas. Gera treniruot  prieš sud tingesnius – V kategorijos žygius.

Esant vidutiniam (kaip m  atveju) ar kiek aukštesniam vandens lygiui vienvie iai pripu iami kajakai
yra visiškai tinkami tiek Kumyrui tiek Korgonui. Sud tingiausi ruožai – slenkstis kanjonas Devi yj plios
Kumyre ir Korgono žemupio ruožas už tilto iortovyj most su slenks iais Siurpriz ir Abzac.

Esant labai aukštam vandeniui leistis Korgonu kajakais b  pernelyg rizikinga. Kumyras tokiu atveju
tinkamesnis, be to maršrut  b  galima prapl sti jungiant didžiausi  Kumyro intak  – Krasnojark .
Pri jimas iki Krasnojarkos – nuo kaimo Kaisyn ant aryšo kranto taku palei upel  Boljšoj Kaisyn. Toliau
kalnag brio perkopimas (per ja 1800-1900 m., aukš iausia virš  – 2432 m.) ir nusileidimas palei upel
Podjomnyj. Prie aukšto vandens Krasnojarka tikrai yra praplaukiama.

LITERAT RA

1. . , 1999  ( :
, 08/1999)

2. . , ,  ( : , 01/2000)

PRIEDAI

1 priedas. Nuotraukos iš kelion s
2 priedas. Trumpas kelion s (kiekvienos dienos) aprašymas
3 priedas. Maršruto schema
4 priedas. Maršruto lapas (prieš kelion ), rus  kalba
5 priedas. Ekspert  išvada apie sud tingumo kategorij
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1 priedas. Nuotraukos iš kelion s

Gediminas Kumyro slenkstyje Devi yj plios. Mindaugas Kumyro slenkstyje Malyj.

Pakeliui  Korgono aukštup : virš je Belok Balalaika (2058 m.)

Ar nas Korgono slenkstyje Viraž
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Grup s nariai veikia Korgono slenkst  Spartak (iš kair s viršuje: Gediminas, Jonas, Ar nas, Mindaugas)

Grup s nariai maršruto pabaigoje ant aryšo kranto už gyvenviet s aryšskoje (iš kair s: Ar nas, Mindaugas, Jonas,
Gediminas)
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2 priedas. Trumpas kelion s (kiekvienos dienos) aprašymas

1 diena (rugpj io 16 d.).

Barnaule l ktuvas nusileido 6:50 vietos laiku. Susitinkam su m  vairuotoju – Pavelu ir važiuojam  supermarket  –
ia jis dirbantis vis  par . Pagal iš anksto sudaryt  s raš  perkam s maisto. Pavelas mus priregistruoja pašte ir iš

Barnaulo pajudam apie 11 val. Važiuojam  pietus per Bijsk , erg , Ust-Kan . Ust-Kumyro kaime kirt aryšo up
dar apie 5 kilometrus nuo žio  kylam palei Kumyro up  ir sustojam nakvyn s kiek aukš iau slenks io Boljšoj.

Jud jimo laikas – 9 val. Nuvažiuota apie 507 kilometrai. Aukštis 790 m. Nakvyn  kairiajame Kumyro krante, tarp
slenks  Boljšoj ir Devi yj Plios.

2 diena (rugpj io 17 d.).

Miegojome ilgai, ilgai pakavom kuprines, ir pajud jom tik 12 val. Iki tilto Ipatjevskij dar jo visureigi  kelias. Už tilto
kelias vingiuoja kilometr  link pasekos, o mes per  tiltu, toliau žygiuojam jau kairiuoju Kumyro krantu. ia takas
gan siauras, ištryptas arkli . Keletas pastar  dien  buvo be lietaus, tad takas jau buvo pradži s ir eiti buvo gana
paprasta. Kilimas aukštyn irgi palygint nuosaikus. Už kilometro nuo tilto takas priart ja prie up s, kitame krante
pamatome pasek , o šiame – karut  ant ištempto lyno. Matyt bitininkas j  naudoja persik limui per up . Einam toliau,
bet pasirodo, kad pamet me tak  – atsimušame  sta ias uolas palei pat up . Tenka gr žti por  šimt  metr  atgal nuo
ištempto lyno ir randame tako atšak  kylan ia  virš . Užkylame aukš iau ir takelis ia vingiuoja per pla ias
altajietiškas pievas.

Dar už poros kilometr  prieinam intak  Podjomnyj. Ten sik rusi dar viena paseka. Matom besidarbuojant
šeiminink . Užeinam pasisveikinti. Šeimininkas, vardu Nikolajus, pakvie ia arbatos. Užeinam, mus pavaišina medum,
mes lietuviškais lašiniais. Pakalbam, pad kojam, atsisveikinam ir judam toliau. Takas vingiuoja tarp sta  uol  ir
up s. Pa  por  kilometr  randam graži  aikštel  ir stojam nakvyn s.

Jud jimo laikas – 7 val. Nueita 16 kilometr . Aukš  skirtumas: 790-915 m. Nakvyn  kairiajame Kumyro krante,
tarp intak  Pdjomnyj ir Š ebniucha.

3 diena (rugpj io 18 d.).

Pabudom apie 7.00 ryto ir jau apie 10.00 pajud jom. Pirmus por  kilometr  takas staigiai kilo  virš , po to sul kšt jo
ir per jo  plat , gyvuli  ištrypt  keli .

Pra jome kedr  girait , prisirinkome konkor ži . Prie Š ebniuchos intako radom trobel  apie kuri  pasakojo
Nikolajus. Nieko nebuvo, tad apži jome. Trobel  atrodo gan naujai, tvarkingai užlaikoma. Viduj virš gult
pakabinti iužiniai, sustatyti puodai, kieme priskaldyta malk .

Už 6 kilometr  nuo nakvyn s vietos pri jome Krasnojarkos žiotis. ia žem lapyje pažym ta brasta. Nusimaunam
kelnes, dedam s botus, kuprin , po irkl  rankas ir panirdami iki pus s šlaun , slidin dami per akmenis iš l to
brendam per sraun  Kumyr .

Jau gal tume plaukti, bet dar norim pasižvalgyti palei Krasnojark  – paži ti ar ji tinkama plaukimui pripu iamais
kajakais. Žiotyse šiuo metu upelis gan seklus, bet atkarpomis b  galima plaukti. Paslepiam laivus ir su palengvintom
kuprin m kylam dešiniuoju Krasnojarkos krantu. Už kilometro pri jom trobel  (tuš ia), už jos iš karto paseka. Taip pat
nieko n ra. Eidami  pasek  išsukom iš pagrindinio tako, tad už pasekos teko brautis per bruzgynus ir aukšt  piev
žol . Toliau eidami palei Krasnojark  iš gana aukštai apži rime kelis slenks ius. Nu jus apie 4,5 kilometrus nuo
žio  takas persikelia per up . Jau prad jo temti tai mums reik jo arba nakvoti ia ir rytoj dar eiti aukštyn arba grižti
prie Kumyro. Vieta stovyklai nebuvo gera, tad pasvarst me, kad jau norime ryt plaukti ir gr žtam iki Krasnojarkos
žio , kur ir mus  kajakai buvo pasl pti. Gr ždami jau radome teising  tak , kuris vingiavo aukš iau kalno šlaitu,
aplenkdamas pasek .
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Jud jimo laikas – 8,5 val. Nueita 15 kilometr . Aukš  skirtumas: 915-972 m. Nakvyn  dešiniajame Kumyro
krante, iškart už Krasnojarkos žio .

4 diena (rugpj io 19 d.).

Išplauk m tik 13 valand . Ilgai d liojom s daiktus, p me laivus. Oras puikus – saul , danguj nei deb lio. Up je iš
karto prasid jo r vut s. Nestiprios. Laivai kartais siekdavo dugno akmenis – vis d l to aukštupys. Leidžiantis žemyn,
už tilto Ipatjevskij, rami  ruož  vis maž jo ir r vos dar si beveik ištisin s. Praplauk m be sustojim  keturis locijoje
pažym tus slenks ius – Medvežjij, Kosoj, Skrytyj ir Lotok. Slenks iai nebuvo sud tingi ir nelabai išsiskyr  iš bendro

 fono.

Baig si medus. Pakeliui užsukome  tris pasekas,  Nikolajaus taip pat, bet nei vienoje nieko neradome. Apsistojom
praktiškai jau plauk  slenkst  Mindoj, kairiam krante iš karto už 4 metr  aukš io akmens vidury up s. Tai jau
sud tingesnis slenkstis, tad ji paliekam rytojaus rytui.

Jud jimo laikas – 5 val. Nuplaukta 21,5 kilometr . Aukš  skirtumas: 972-808 m. Nakvyn  kairiajame Kumyro
krante prie slenks io Mindoj.

5 diena (rugpj io 20 d.).

Rytas prasid jo nuo slenks io Mindoj. Jis prasideda iš karto už 4 metr  akmens vidury up s. Tada up  suka  dešin  ir
naš  sala padalina vag  dvi dalis. ia prasideda antroji slenks io dalis. Dešin je beveik metro aikš io nuopyla su

ba ka, bet pra jimas daugmaž tiesus, be didesni  prispaudim . Kair je kiek sud tingiau. Iš pradži  slalomas tarp
akmen , tada apie 1,5 metr  aukš io kreivoka nuopyla. Pirm  dal veik m iš eigos, tada sustojam saloje, apži rim,
vieni filmuoja ir fotografuoja, kiti veikia kair  protak , po to filmuoja kiti ir veikiam ir dešin  protak .

300 metr  už Mindoj‘aus gražiausia Kumyro vieta – kanjon lis Devi yj Plios. Vos plaukus  kanjon  viena po kitos
seka dvi metrin s nuopylos, toliau laviravimas pro styrant  „dant “ – išsikišus  smail  akmen . Jam iš kair s –
negabaritinis pra jimas, dešin je – nuopyla, apie 1,5 metro aukš io su nestipriu prispaudimu  dešin s pus s uolas. Po
to – laviravimas tarp akmen  ir šokin jimas per ba kas. Kanjonas baigiasi gilia ir ramia vieta. Apži rim, statom saug
iš vandens, pa ioje kanjono pabaigoje. Filmuojam, fotografuojam – Jonas ir Gediminas s kmingai veikia slenkst .
Viršuje poilsiauja rus  šeimyn . Labai stebisi ko mes ia iš Lietuvos atsibeld m ir kvie ia arbatos. Nusiteik  labai
geranoriškai.

Toliau – slenkstis Boljšoj. Deja prie vidutinio vandens lygio jis nepraplaukiamas – keli vos metro skersmens pra jimai
su didel mis nuopylomis. Bendras vandens kritimas slenkstyje – apie 5 metrus. Visi apsinešam dešiniuoju krantu.

Dar už kilometro – slenkstis Malyj. Stojam. Apži rim. Up s vaga susiaur ja, dvi nuopylos su ba komis dešimties
metr  intervalu. S kmingai praplaukiam. Po to dar paprastesnis slenkstis Integral, kur  praplaukiam be žvalgybos. Už
jo up  jau nurimsta ir už poros kilometr teka aryš . ia pat ir Ust-kumyro kaimas. Pradeda lynoti. Einam 
parduotuv . Po tiltu pralaukiam liet , užkandam ir plaukiam toliau aryšu iki Korgono kaimo. aryšas jau palyginti
didel  up , nors d l r  gausos laikoma beveik II kategorijos sud tingumo. Korgon  pasiekiam po 3 val plaukimo.

Einam  kaim  tik damiesi gauti nakvyn , pirt  ir arkli  užsimetimui  Korgono aukštup . Visk  gauname pas pirm
sutikt  moterišk .

Jud jimo laikas – 5 val. Kumyru ir 3 val. aryšu. Nuplaukta 12 kilometr  Kumyru ir 15-17 aryšu. Aukš
skirtumas: 808-750 m. Nakvyn  Korgono kaime, Naberežnaja ulica, 45. Pas Stiop .

6 diena (rugpj io 21 d.).

Ryte užtrunka arkli  sugaudymas. Oras prastas – tuoj tuoj lis, tad kantriai laukiame. Gal  gale gaunam du arklius.
Kroviniai ir šeimininkas Stiopa ir telpa ant j , o mes p iomis. Pajudam jau gerokai dienojus. Prajojam kaimelio
kapines, ant kalniuko šlaito. M  maršrutas vingiuoja tai vienu, tai kitu upelioVorovskaja krantu. Tenka bristi, kojos
sušlampa. V l pradeda lynoti lietus. Kylant  virš  maž ja medži , krinta temperat ra. Prajojam prieš 20 met  sudegus
ir dar net neprad jusi ataugin ti mišk . Dar aukš iau medžiai beveik baigiasi, pasirodo badano ir maralo šaknies
plantacijos. Atsiduriam ar tai r ke ar tai debesyse. Per ja ia pat. Grožim s atsiv rusiais vaizdais. Leidžiam s žemyn.
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Stiopa nujoja kiek  šon  – sitikina, kad kaip ir tik josi, senoji trobel  sudeginta. Kiek žemiau tur  b ti dar viena.
Leidžiam s toliau ir prijojam taip pat sudegusi  trobel ... Bet žvelgiant žemyn, sl nyje ži rim kažkok  žmogaus rank
darbo daikt  – pagal savo dyd  atrod  kaip šuns b da. Pri jom ar iau gal puskilometr  – pasirodo, tai naujoji
brakonieri  trobel ! Didel  ir tuš ia. Kiek prišiukšlinta, bet yra visa infrastrukt ra – šaltin lis vandeniui atsinešti,
kedrynas malkoms, krosnel  viduje, ugniakuras lauke. Pasikuriam krosnel  ir prišildom trobel  kaip pirt  – šiluma
kaul  nelaužo, o ir r bai dži na puikiai. Nukamanojam arklius, Stiopa juos supan ioja ir paleidžia  laukus. Vakarop
dangus išsigiedrijo, pilnas, net tirštai pilnas žvaigždži . Tikim s, kad ryt nelis.

Jud jimo laikas (daugiausia p iomis ir pasikeisdami šiek tiek arkliais) – 7 val. Nu jom 21 kilometr . Persiritom
per 1750 metr  aukš io per . Aukš  skirtumas: 620-1600 m. Nakvyn  trobel je, ties Belok Balalaika.

7 diena (rugpj io 22 d.).

Poilsio diena. Jonas kartu su Stiopa ir dvejais arkliais nugabena laivus ir kit rang  žemyn, prie Korgono (apie 30 km
ten ir atgal), o mes tryse liekam – kopiam  virš  Belok Balalaika, ieškom auksin s šaknies. Nakvyn  ten pat,
trobel je, ties Belok Balalaika.

8 diena (rugpj io 23 d.).

Iš jome apie vidurdien . Kol per pla ias pievas pilnas maralo šaknies jome link per jos  (1880 m.) šviet  saul . Kiek
nusileidus už per jos, dar sp jom papietauti ant aukšto skardžio ir prad jo lyti. Trumpindami keli  išsukom iš tako ir
leidom s gan sta iu kalno šlaitu per vešli  augmenij . Nusileid  pataik m  gan plat  arkli  ištrypt  purvo tak . Take
vis surasdavom sispaudusias meškos p das – matyt ir ji neseniai ia pra jo. Eidami juo pasiek m up  Podjomnaj . Už
kokio kilometro ji tek jo  Gorelyj Korgoj, tad toliau jau jom kairiuoju jo krantu. Kelis kartus teko perbristi iš vieno
kranto  kit . Art jant prie pasekos lietus nurimo, o jau besileidžiant  sl , kuriame buvo paseka, išsigiedrijo visiškai.
Radome vakar Jono atgabentus m  kajakus ir pasekos priži toj  Dimitrij . Nusprend m ia ir pernakvoti –
Dimitrijus pasi  mums miegoti lauke, po pusiau atviru daržin s stogu, ant šieno.

Jud jimo laikas – 4 val. 30 min. Nu jom 12 kilometr . Persiritom per 1880 metr  aukš io per . Aukš
skirtumas: 1600-1036 m. Nakvyn  pasekoje, ant Korgono kranto.

9 diena (rugpj io 24 d.).

Miegoti buvo gan šalta.Pasirodo buvo šalna – viskas aplink pasideng  šerkšnu. Kajakai pabal , kaban ios nesp jusios
išdži ti kojin s – sukiet jusios. Bet iš už kalno lendanti saulut  visk  sušildo ir išdžiovina. Pasineš m laivos 300
metr  žemyn upe nuo pasekos ir kaip pasirod  prad jom plaukti. Iškart slenkstis Kofeinyj ir prasid jo ištisin  r va –
atsipalaiduoti laiko tikrai n ra. Be žvalgybos vien  po kito praplaukiam penkis paprastesnius slenks ius ir sustojam
apži ti jau sud tingesnio slenks io Viraž. Slenkstis prasideda greito vandens ruožu, tada kelios 0,5-1,0 metro
aukš io nuopylos, toliau 50 metr  srov s ir v l 0,5 metro nuopyla pos kyje  dešin . Praplaukiam ir stojam kairiajam
krante po didžiuliu kedru tartinai ramiame ruože. Žvelgiant pasroviui nesimato visiškai, bet mes žinom, kad ia pat
garsusis slenkstis Spartak. Einam apži ti, renkam s filmavimo ir saugos vietas. Tai beveik 3 metr  aukš io slenkstis-
krioklys su pakankamai minkšta ba ka apa ioje. Krentantis vanduo atrodo sp dingai, nors pats slenkstis n ra labai
sud tingas. Svarbu plaukti teisinga trajektorija ir leistis su pagrindine, 2-3 metr  plo io krentan ia srove. Nukrypus
labiau  kur  nors šon  galima užšokti ant uol  ir tada jau ko gero tekt  verstis. Visi nušokame ir plaukiam toliau apie
kilometr  iki slenks io Aurora. Apži rim. Jis prasideta ties nedideliu dešiniuoju intak liu staigiu kairiu pos kiu.
Pos kio pabaigoje dvipakop  apie 1 metro bendro kritimo nuopyla, už 10 metr  nuo jos nuo kairio kranto  srov
sir žia smaili lygintuvo (arba laivo Aurora) formos uola. Prie m  vandens dideli  problem  nebuvo, bet esant

aukštam vandeniui ia susidaro labai stiprus prispaudimas  plyš . Ant uolos pritvirtinta memorialin  lentel  – 2003
metais ia žuvo trys žmon s. Dar po kiek laiko Gediminas pastebi, kad su kajaku kažkas ne taip. Stojam apži rim ir
atrandam nemažai skyli  – plyšo Gedimino laivo dugnas, o Jonas rado net tris skyles – vien  šone ir dvi dugne.
Valand  sugaištam si dami ir klijuodami. Ir leidžiam s toliau – vis  laik  gan stiprios r vos ir iki nakvyn s vietos dar
praplauk m por  slenks .

Nuo ryto nuplauk m 17 kilometr  ir stojam dešiniajame krante trys kilometrai žemiau intako Antonov Korgon. Jonas
randa dar dvi skyles dugne ir klijuodamas sunaudoja visus klijus. Geriau b  daugiau nesupl šyti kajak . Verdam
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vakarien , Gediminas pagauna pirm  ir kaip v liau paaišk jo ir paskutini  žuv . Charius, arba lietuviškai kiršlys,
apie 400 gram .

Jud jimo laikas – 6 val. Nuplauk m 17 kilometr . Aukš  skirtumas: 1036-812 m. Nakvyn  ties slenks iu
Stupenjka, dešiniajame Korgono krante.

10 diena (rugpj io 25 d.).

Paskutin  plaukimo Korgonu diena. Priešaky sunkiausia atkarpa. Gal d l to šiandien pajudame net 11 valand .
veikiam iš eigos slenks ius Razinia ir Želob, stojam apsižvalgyti ties slenks iu Stupenjka. Tai beveik visos up s

plo io metro aukš io nuopyla. Prie vidutinio vandens susidaranti ba ka ne tin stipri.  Toliau jau dar si nelengva
atskirti kur slenkstis, kur tiesiog stipri r va. Praplaukiam po iortovyj most (Velni  tiltas) ir dar kilometr  r  iki
slenks io Siurpriz. ia dviej  iš m  iš tikr  lauk  siurprizas. Stipri centrin  srov , laviravimas tarp akmen  – iš
principo slenkstis nesiskiria nuo iki jo esan  r , jei ne pabaigoje esanti metrin  ir labai suktos srov s ba ka. Pirmas
plauk s Gediminas dideliu grei iu j  prašoka, Ar nas ir Jonas apsiver ia, Mindaugas praplaukia. Išsigr žiam ir
plaukiam toliau. Už koki  800 metr  tur  b ti paskutinis, bene sud tingiausias slenkstis Abzac. R vos tiek
sustipr ja, kad jau sud tinga nustatyti ar tai jau slenks io pradžia ar ne. Srov je atsiranda aušti uoliniai „pirštai“, ir
koridoriai tarp j . Gediminas v l pirmas, j  slenks io pabaigoje prispaudžia prie vieno iš „piršt “, bet išsisuka. Jonas
irgi vos vos, bet prašoka. Ar nas suabejoja ar pro ia jie plaukia – kairiau matyti lyg ir palankesnis praplaukimas.
Sukteli kair n, bet tarpas tarp uol  pasirodo lyg ir per siauras, persigalvojo ir tos dvejon s reišk  stipr  ir ties
prispaudim  prie uolos ir apsivertim . Mindaugas praplauk  s kmingai.  Stojam pertrauk lei – reikia atgauti kvap .
Nors praplauk m vos 4 kilometrus nuo nakvyn s vietos, bet adrenalino gavom visai dienai... Perplaukti sud tingiausi
slenks iai.

Toliau dar pora kilometr  r  ir up  nusiramina. Ties automobili  tiltu laivus net tenka pasivilkti – s našynas,
pasidaro seklu. Keli kilometrai už tilto up  Korgonas teka aryš , dar už kilometro aryšu priplaukiam jau
paž stam  Korgono kaim . Jonas lieka lopyti savo kajako skyli , o mes einam  parduotuv . Pasipildom maisto
atsargas ir leidžiam s aryšu. Mums reikia priplaukti kaim aryšskoje, nes kelio  j  n ra, reik  važiuoti per aplink
– atgal  Ust-Kumyr , Ust-Kan . Tad laukia apie 75 kilometrai irklavimo gan didele upe. Nors pirmus 15-20 kilometr
atsipalaiduoti irgi negalima – pasitaiko gana galing  r  su ba kut mis. Ne veltui aryšas charakterizuojamas kaip II
sud tingumo kategorijos up . Šiandien dar nuplaukiam 21 kilometr aryšu ir stojam nakvynei dešiniajame krante, 6
kilometrai žemiau Boljšaja Tatarka intako. Pasidžiaugiam, kad oras vis  dien  buvo puikus.

Jud jimo laikas – 3,5 val. Korgonu ir 5 val. aryšu. Nuplauk m 14 km. Korgonu ir 21 km aryšu. Aukš
skirtumas: 812-565 (Korgono žiotys) m. Nakvyn  dešiniajame aryšo krante, 6 km. žemiau intako Boljšaja
Tatarka.

11 diena (rugpj io 26 d.).

Šiandien pajud jome labai anksti – 9.30. Vis  dien  džiugino puikus oras – šviet  saul , danguje nei debes lio. Plaukti
kiek nuobodoka, bet už tat jau turime laiko pasigrož ti kalnais. Pakrant se nemažai žvej  – žvejoja nuo kranto, brid
su ilgaauliais batais, nuo arklio, stovin io vandeny ar iš džipo nuo pat kranto.
Jau prie Krasnyj Partizan, dar likus kokiems 7 kilometrams iki aryšskoje prad jo jaustis civilizacija – up s vanduo
pasidar  nebeskaidrus, atsirado nekoks kvapas. Sustojom aryšskoje gale, padžiov m kajakus, r bus ir patrauk m 
miestel  aiškintis autobus  tvarkaraš io  Barnaul . Pasirodo autobusas išvyksta 23 valand . Nusprendžiam, kad
mums n ra reikalo ia pasilikti nakvynei. Važiuojam  Barnaul , kur tur sime dvi dienas iki l ktuvo. Pakuojam s ir
traukiam  autobus  stot . Žygis baigtas. Na o naktin  7 valand  trukm s važiavim  prieštvaniniu perpildytu PAZ‘iku
vieningai priskiriame V-ai sud tingumo kategorijai.

Jud jimo laikas – 7 val. Nuplauk m 53 km. Nakvyn  važiuojan iame PAZ‘ike ir Barnaulo viešbutyje „Kolos“.

12 diena (rugpj io 27 d.).

Atvykstame  Barnaul , apsistojame viešbutyje „Kolos“.


