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РОЗДІЛ І. ДОВІДКОВІ ДАНІ ПРО ПОХІД 
 
 
 

1.1. Організація, що проводить похід 
 

Організація, яка проводить похід – Спортивно-туристичний клуб 
«Сталкер» Криворізького державного педагогічного університету 

 
1.2. Параметри походу 

Вид 
туризму 

Категорія 
склад-
ності 

походу 

Протяжність 
активної 
частини 

походу, км 

Тривалість 
Термін 

проведення загальна ходових 
днів 

Гірський ІІІ (третя) 121 16 14 06.06.12-
21.06.12 

 
1.3. Район, підрайон (масив) походу 

Район походу – Приельбрусся – сел. Верхній Баксан – р. Адирсу – р. 
Адилсу – р. Ирик – сел. Терскол (Центральний Кавказ, Російська Федерація). 

 
1.4. Докладна нитка фактично пройденого маршруту 

сел. Верхній Баксан – р. Киртик – р. Мукал – пер. Силтран (1А, 3441) – оз. 
Силтранкель – сел. Верхній Баксан – р. Адирсу – а/т Джайлик – льод. Юном – 
пер. Голубєва (2А, 3702) – р. Башиль-Аузусу – пер. Грановського (2А, 3759) – р. 
Адирсу – пер. Койавганауш (1А, 3624) – р. Адилсу – а/л Шхельда – сел. 
Ельбрус – р. Ірик – льод. Ірик – пер. Терсколак (1Б, 3527) – сел. Терскол 
 

Дата Дни 
пути Ділянки маршруту Км Способи 

переміщення 
06.06.12 1 сел. Верхній Баксан – р. Киртик  8,0 пішки 
07.06.12 2 дол. р. Киртик – дол. р. Мукал 14,0 пішки 
08.06.12 3 дол. р. Мукал – пер. Силтран (1А, 

3441) – оз. Силтранкель – сел. Верхній 
Баксан  

15,0 пішки 

09.06.12 4 сел .Верхній Баксан – дол. р. Адирсу-
а/л Джайлик 

13 пішки 

10.06.12 5 а/л Джайлик – льод. Юном 5,0 пішки 
11.06.12 6 льод. Юном – пер. Голубєва (2А, 3702) 

– р. Башиль-Аузусу (озеро) 
8,0 пішки 

12.06.12 7 р. Башиль-Аузусу – пер. Грановського 
(2А, 3759) – дол. р. Адирсу 

12,0 пішки 

13.06.12 8 Днівка   
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14.06.12 9 дол. р. Адирсу – цирк пер. 
Койавганауш (1А) 

6,0 пішки 

15.06.12 10 пер. Койавганауш (1А, 3624) – дол. р. 
Адилсу – а/л Шхельда  

9,0 пішки 

16.06.12 12 а/л Шхельда – сел. Ельбрус  5,0 пішки 
17.06.12 13 сел. Ельбрус – дол р. Ірик 6,0  
18.06.12 14 дол. р. Ірик – льод. Ірик 9,0 пішки 
19 .06.12 15 Днівка   
20.06.12 15 льод. Ірик – пер. Терсколак (1Б, 3527) 

– сел. Терскол 
11,0 пішки 

 
Фактично пройдений маршрут: 

Маршрут пройдений зі змінами, дозволеними МКК. При випуску у 
прикордонній службі (м. Нальчик) нам заборонили перехід перевалу Гумачі, він 
був закритий. У 2010 році група туристів під час непогоди перейшла замість 
Гумачі Україну (до Грузії), був великий скандал. Тому на проходження пер. 
Гумачі дозволу не дали, замінили на Койавганауш. Прийняли цю звістку 
спокійно, адже змінити нічого не могли. Також були зміни на маршруті по 
ініціативі керівника – під пер. Терсколак була непогода – дощ, туман, сніг, тому 
стали на днівку 18.06.12 замість 19.06.12 згідно плану. На Притулок 11 через 
пер. Терсколак не пішли з тієї же причині – негода, також прислухалася до 
порад рятувальників, які дуже рекомендували не виходити на схили Ельбрусу з 
цієї сторони, бо дуже поганий покрив снігу – кожен день йшов дощ. Тому, 
перейшовши перевал Терсколак та спостерігаючи непогоду на схилах 
Ельбрусу, спустилися до селища Терскол, де і закінчили маршрут. 

 
5. П.І.Б., адреси, телефони керівника та учасників 

 
№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Рік  

народ- 
ження 

Адреса, місце роботи, посада, 
телефон 

Обов’язки  
в групі 

1 Сіренька Ольга 
Леонтіївна 

1966 Україна, м. Кривий Ріг, ЦТКЕУМ 
«Меридіан», кер. тур. гуртка керівник 

2  Шишикін 
Миколай 
Анатолійович 

1984 Криворізький тепличний комбінат, 
охоронник 

зав. 
споряджен

ням 
3 Петрова Олена 

Анатоліївна 1982 ЧП «Оса»,касир-оператор завгосп 

4 Брусник 
Олександр 
Володимирович 

1988 
Україна, м. Кривий Ріг, підприємець фотограф 

5 Гудименко 
Ярослав 
Ігоревич 

1988 
Україна, м. Кривий Ріг, підприємець  медик 
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1.6. Місце знаходження звіту, наявність видео- та кіно матеріалів 
 

Звіт знаходиться в бібліотеці Спортивно-туристського клубу КДПУ 
«Сталкер». 

 
1.7. Похід розглянутий МКК 

 
Похід розглянутий МКК Спортивно-туристичного клубу КДПУ 

«Сталкер» та Запорізькою обласною МКК. 
 

 
Схема заявленого маршруту походу 



1.8. Фото учасників туристської групи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ ПОХОДУ 
 
 

2.1. Загальна смислова ідея походу, його незвичайність, унікальність, 
новизна тощо 

Головною ідеєю походу стало залучення до гірського туризму людей, які 
вже мають досвід участі у походах ІІ категорії складності і бажали підвищити 
свою кваліфікацію та спортивну майстерність у цьому виді спортивного 
туризму – членів спортивно-туристичного клубу КДПУ «Сталкер». Зміст 
походу відповідав вимогам, які ставляться до походів ІІІ категорії складності, 
новизни (проходження нових шляхів, перевалів тощо) у добре освоєному 

Учасник –Шишикин М.А.  

 

Учасник – Гудименко 
Я.І.

 

Керівник – Сіренька 
О.Л. 

 

Учасник – Брусник 
О.В.

к 
 

Учасниця – Петрова А.А. 
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туристському районі Центрального Кавказу, яким є територія району 
Приельбрусся. 

 
2.2. Варіанти під' їзду та від' їзду 

Маршрут походу був запланований як лінійно-кільцевий з базовими 
закидками продуктів на початку в сел. Верхній Баксан (після пер. Силтран) та 
сел. Ельбрус (після пер. Голубєва, Грановського, Койавганауш та виходу на це 
селище). Тому під’їзд полягав у прибутті групи до селища Верхній Баксан, де 
ми стали на ночівлю та відвезли продукти до сел. Ельбрус, та закидці частини 
продуктів в кав’ярню на початку долини Адирсу біля підйомника. Під’їзд 
здійснений від автовокзалу Нальчик до селища Верхній Баксан автомобілем; 
від’їзд після закінчення походу здійснювався від сел. Терскол маршрутним 
транспортом до автовокзалу у місті Нальчик. Випуск та реєстрація у 
рятувальників відбулися у сел. Терскол, куди під’їхала керівник одразу по 
прибуттю до сел. Верхній Баксан. Отримали дозвіл та пропуск у прикордонну 
зону у прикордонників у місті Нальчик, після 9-00 ранку. 

Пропуск до прикордонної зони був оформлений згідно діючого 
законодавства Російської Федерації за 2 місяці до прибуття на Кавказ. 
Підтвердження про дозвіл ми отримали за 2 тижні до від’їзду, знаходячись ще 
вдома за телефонами ФГУ Прикордонного управління ФСБ Росії. 

До міста Нальчик та назад їхали рейсовими автобусами. Спочатку 
автобусом Кривий Ріг – Ростов-на-Дону, потім Ростов-на-Дону – Нальчик. 

Цими ж автобусами їхали і додому. 
 

2.3. Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти 
Із заявлених учасників не взяли участі в поході, залишившись вдома, 

Фрузинський В. В., Шевченко Д. Є., Гапонов А. Г. Таким чином, у складі групи 
було 5 осіб, які успішно пройшли туристський похід. Аварійних сходів з 
маршруту членів групи не було. Всі члени групи повністю пройшли похід від 
початку до кінця. 

Запасні варіанти нитки маршруту передбачалися в разі негоди або 
потенційно можливих травм учасників походу, заборони проходу по перевалу 
Гумачі. Запасними варіантами маршруту були попередньо заявлені: 1) заміна 
пер. Гумачі (2А на пер. Койавганауш (1А), що і відбулося. У разі необхідності 
(непогода або травми) передбачався спуск у долину та вихід до Баксанської 
долини. 

 
2.4. Зміни маршруту та їх причини 

Оскільки прикордонники заборонили проходження перевалу Гумачі (2А), 
групою було здійснено проходження перевалу Койавганауш (1А). Через негоду 
група після перевалу Терсколак, замість запланованого виходу до Притулку 11 
через поля Ельбрусу, спустилася до сел. Терскол, де і закінчила маршрут. 
Інших замін маршруту не було. 
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2.5. Технічний опис проходження маршруту 
 

Перший день – 03 .06.2012 р. 
Виїзд відбувся о 16.00 годині з Кривого Рогу рейсовим автобусом Кривий 

Ріг – Ростов-на-Дону. Прибули вранці (о 7 годині) до Ростова, перетнувши 
кордон рано вранці (десь о 4-й годині ранку). Реєстрацію на кордоні пройшли 
без будь яких проблем. Рюкзаки не перевіряли. 

 
Другий день – 04.06.2012 р. 

О 7.00 годині прибули до Ростова-на-Дону, на центральний автовокзал. 
Автобус до Нальчика відправляється о 13.40. Домовляємося з водіями та 
залишаємо автобусі на Нальчик рюкзаки та заброски. Без багажу гуляємо по 
Ростову та закуповуємо калінінградську тушонку, вона якісніша, ніж наша. О 
13.40 відправляємося до Нальчика. 

 
 

 

 
Заброску на автовокзал! 
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В Ростові-на-Дону 

 
Третій день – 05.06.2012 р. 

Прибуваємо до Нальчика о 6-й ранку, збоку автовокзалу складаємо речі і 
розміщуємося самі. Постійно підходять різні водії, пропонують їхати до 
Приельбрусся, домовляємося з водієм Волги, але не поспішаємо, бо ще треба 
отримати перепустки. З автовокзалу двоє ідемо до прикордонників, приходимо 
раніше 10-ї, але нас приймають і о 9-й. Процедура отримання перепусток 
зайняла десь 40 хвилин, нам викреслили перевал Гумачі – дозволу немає, він 
закритий для туристів. Пояснили, що у 2010 році група туристів у негоду 
заблукала і через пер. Україна попала до Грузії, був великий скандал. Ясно вже, 
що будемо йти Койавганауш. О 10.00 виїжджаємо до сел. Верхній Баксан. 

О 12.20 ми там. Йдемо у бік дол. Адирсу, за 20 метрів від дороги до 
підйомника стаємо табором. Керівник відправляється до МНС у сел. Терскол, 
щоб зареєструватися, один з учасників відвозить заброску до сел. Ельбрус 
(кав’ярня «Ельбрус»). Реєстрація у МНС займає десь 40 хвилин, потім 
рейсовою маршруткою повертаємося до сел. Верхній Баксан. Другу заброску 
залишаємо в кафе біля підйомника в дол. Адирсу. Там же залишаємо і речі, які 
не знадобляться у перші 3 дні (перевал 1А). Акліматизаційний день. Погода 
гарна, сонячно, десь +26-28°. Можна засмагати. Варимо борщ, сміємося, 
радіємо. 

 
Четвертий день – 06.06.2012 р. 

Підйом о 7.00. Сніданок готуємо на газу. На маршрут виходимо о 9.00. 
Зранку сонячно, спокійно починаємо рух через сел. Верхній Баксан у долину 
річки Киртик. Стежка починається з правого по ходу схилу за сел. Верхній 
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Баксан, з дороги чітко видно перший крутий підйом. Стежка добра, по ній 
навіть можуть їздити деякі машини, що ми і бачили, веселенько та легко несемо 
свої рюкзаки вгору. Дихаємо повітрям, фотографуємося, їмо цукерки. Інших 
груп не зустрічаємо. Погода гарна, сонячно, потім хмарно, дощу поки немає. О 
14 .00 – перекус, чай не готуємо, ми зробили його вранці та налили в пляшки. О 
17.00 стаємо на ночівлю навпроти другого по ходу кошу, на перший день 
вистачить, пройшли десь 7 км. Невеликий дощик, пастухів не зустрічали. 

 
Перша стоянка –напроти сел. Верхній Баксан 

 
Вихід на маршрут –СТАРТ!



 

 
Початок підйому в долину Киртик за Верхнім Баксаном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По долині Киртик 
 



 

 
У напрямку долини р. Мукал 

 

 
Вхід в долину Мукал, по ходу – пер. Силтран 

 
 

П’ятий день – 07.06.2012 р. 
Підйом о 7.00. Сніданок на дровах. Виходимо о 9.00. Хороша дорога. 

Погода гарна: то сонце, то невеликий дощик. По дорозі доходимо до третього 
кошу, там є пастух, недалеко від кошу є нарзан. Зупиняємося десь на 40 хвилин, 
спілкуємося, п’ємо у пастуха чай, залишаємо йому пару консервів, рухаємося 
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далі по долині Киртик. Десь о 13.00 підходимо до долини річки Мукал, 
зупиняємося на обід. Чай на газу, перекус, відпочинок. З 14.30 до 17.00 робимо 
підхід під перевал Силтран, майже під перевальний зліт, вздовж річки Мукал по 
її лівому борту. Під перевальним злетом є міста для ночівель, стаємо табором. 
Починається дощ, але ми уже в наметах. Вечерю готуємо на газу. 
Фотографуємо види. До цього місця снігу не було, а завтра почнеться сніг на 
підйомі на сам перевал. Відбій о 10-й. 

 
Шостий день – 08.06.2012 р. 

Підйом о 7.00 ранку. Вихід о 8.30. Йдемо по осипам у бік добре видного 
перевалу Силтран. Подекуди сніг, періодично йдемо по ньому, він вже 
злежаний, ще не підтанув, добре держить, майже «асфальт». Через 1,5 години 
ми на перевалі (о 10.00). Видимість обмежена, ми в хмарах. На перевалі сніг по 
коліно, фотографуємося, шукаємо тур, залишаємо записку та починаємо по 
снігу (подекуди вище коліна) спускатися в бік озера Силтранкель. Озеро 
покрито льодом, подекуди сніг. Спуск до озера займає півгодини, находить 
туман, видимість метрів 20. Спустившись до озера, йдемо ліворуч у бік стежки 
на спуск. ЇЇ не видно, все в снігу, але група впевнено йде, бо керівник тут була 
раніше та ще й підготувала добре опис спуску. Перетинаємо сніжник, на 
стрімкому спуску, бачимо сліди, видимість не покращилася. Продовжуємо 
спуск. Спускаємся обережно, бо під сніжником річка. Починається сніг з 
дощем. Зустрічаємо велику групу, яка йде наверх. Добре натоптали нам сліди, 
тепер по крутій стежці веселенько та швиденько спускаємося. Стежка місцями 
розходиться, але весь час стоять тури, тому спуск хвилювань не добавляє. Далі 
наш шлях по ущелині, по гарній стежці. Йде дощ, який то посилюється, то іноді 
затихає, але до самого вечора ми у накидках. Обід о 15.00, шукали красиву 
галявину з водою, але обійшлися місцем біля дороги. Чай на газу не робимо, 
вирішили вже дійти до селища та в таборі добре повечеряти. До селища 
Верхній Баксан дійшли о 19.00, магазин працює, купили квас, лаваш, виноград 
та під сильним дощем йдемо в бік нашої старої стоянки, поряд з нею є 
розвалена будівля, але дах залишився. Під дахом ставимо намети, розпалюємо 
вогнище, гріємося, готуємося до сну. Відбій об 11.00. 
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Вид на пер. Силтран з місця ночівлі 

 
 

 
Підхід до місця ночівлі під. пер. Силтран 
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Вид на сідловину пер. Силтран 

 
 

 
На перевалі Силтран вранці. 
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Фото на перевалі Силтран в сторону озера Силтранкель 

 
 

 
Фото на пер. Силтран в сторону ущ. Киртик 
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Спуск з перевалу Силтран 

 
 

 
Вид на озеро Силтранкель – озеро вкрито льодом  
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Спуск до озера Силтранкель 

 
 

 
Вид на пер. Силтран з боку долини Силтран 



 18 

 
Біля озера 

 

 
Після озера 
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МНСники на навчаннях, попереду – інструктор, мені б таку парасольку 

 
 

 
По долині р. Силтран 
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Що, так буде весь похід? 

 
 

 
Ночівля і сушка неподалік від підйомника в ущ. Адирсу 
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Сьомий день – 09.06.2012 р. 

Підйом о 7.00. Готуємо сніданок на дровах, потім сушимо речі. Дощу 
немає, є вітерець. Забираємо заброску у кав’ярні, завгосп розподіляє продукти з 
заброски. О 12.00 виходимо в бік підйомника. Машин не видно, піднімаємося 
по підйомнику, починаємо йти по долині Адирсу. Через 20 хвилин доходимо до 
прикордонників. Перевірка та оформлення займають десь півгодини. Потім 
йдемо далі, до альптабору Джайлик. Веселенько підняли рюкзаки, понесли. О 
18.20 ми біля старого а/т Джайлик. Спитали, чи можна тут поставити намети. 
Знайомимося з місцевим лісником, Юрою, він живе у добротному будинку, 
одразу запрошує на чай, ми раді, вечір проходить у спілкуванні та взаємних 
розпитах про життя. Приїжджає співробітник МНС, розмовляємо. Він 
розповідає про сніг, перевіряє наші документи, дає цінні поради. Каже, що 
майже на всіх перевалах у цьому році великі снігові наддуви, треба бути 
обережними, не спустити лавину. Відбій об 11.00. 

 
 

 
По шпалам, знову по шпалам.. 
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Ахтунг! Прикордонна зона. 

 

 
В долині р. Адирсу 
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Біля старого а/т Джайлик 

 
 

 
Початок стежки на кічкідарські ночівлі – за старим а/т, з нами д. Юра  
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Восьмий день – 10.06.2012 р 

Підйом о 8.00. Вихід з табору о 10.00. За будинком лісника починаємо 
рух в сторону льодовика Юном. Спочатку рухаємось по крупному осипу, потім 
з лівого по ходу краю стежкою вверх вздовж річки, що витікає з льодовика. 
Через 1,5 години ходу перетинаємо річку, яка у верхів’ях розходиться на 
декілька рукавів. Підходимо до кінцевої морени, піднімаємося, далі рухаємся, 
орієнтуючись на тури, місцями видно стежку. О 13.00 перекус, чай на газу. 
Відновлюємо рух о 14.30. Біля 17.00 підходимо до середніх Кічкідарських 
ночівель, погода потроху псується, стаємо табором. З місця ночівлі добре видно 
наш завтрашній підйом та перевал Голубєва. Відбій о 10.00, завтра ранній 
підйом. 

 
 
 

 
Початок – крупний та середній осип 
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Підйом стежкою 



 26 

 
Вже комфортніше, стежка на кічкідарські ночівлі правим бортом р. Юном 

 
 

 
Язик льодовика Юном 
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На кічкідарських ночівлях 

 
 

 
Перевал Голубєва та льод. Юном 
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Дев’ятий день – 11.06.2012 р. 
Підйом о 5.00, вихід на маршрут о 6.30. Приблизно через годину стоїмо 

вже на льодовику Юном та надіваємо кішки. Льодовик у нижній частині без 
снігу, в кішках йти дуже зручно. Потроху зростає кількість снігу, місцями 
відкритий лід, тому кішки не знімаємо. Рух у нижній частині льодовика у 
зв’язках з одночасною страховкою. Прямо по ходу перевал Голубєва. Під 
перевальний зліт підходимо біля 10-ї години, легкий перекус. Перевальна 
сідловина в снігу, на самому перевалі великий наддув снігу, з лівого боку –
лавинний винос. Він вже дуже злежався, зверху над ним снігу майже немає. 
Приймаю рішення підніматися вздовж лавинного виносу, не виходячи на 
відносно свіжий сніг. Підйом у зв’язках, з одночасною страховкою, наготові 
лавинні шнури. Крутизна схилу близько 35°. Погода гарна, сонце, активно тане 
сніг, подекуди провалюємося вище коліна, по черзі тропимо сніг прямо вгору. 
Вийшли на перевал в 12.30. 

Вітру немає, фотографуємося, щось смачне їмо, шукаємо тур. Тур не 
знайшли, він під снігом. Через півгодини після підйому починаємо спуск. 
Спуск стрімким схилом прямо вниз до льодовика Башиль, приблизно 70 метрів, 
крутизною до 50°, із-за сніжних наддувів видно тільки частину спуску. Кріпимо 
вірьовку 40 м, перший спускається обережно схилом вниз, доповідає, що спуск 
до льодовика добре видно, можна спускатися по снігу. Інші учасники 
спускаються на цій ділянці в такий же спосіб, остання на п’ятках. По льодовику 
рухаємось у зв’язках з одночасною страховкою, лівим краєм льодовика Башиль 
Північний, обходимо льодопади, спускаємося з льодовика, розв’язуємося, 
знімаємо кішки. Далі по морені вправо, у бік озера та річки Башиль-Аузусу. 
Слід зазначити, що ділянку від кінця льодовика до правої морени льод. Башиль 
Півн. треба проходити швидко, адже як тільки добре пригріло сонце, починає 
сипатися каміння і деякі з каменів були достатньо великими. До озера 
підходимо о 15.30, там є достатньо майданчиків для наметів. Стаємо табором, 
готуємо вечерю. Відбій о 21.00. 

 
тріо 
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Вихід на льод. Юном правою боковою мореною 

 
 

 
Підхід під перевал Голубєва 
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Перевальний зліт 

 
 

 
На перевалі Голубєва, 2А 
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Фото на пер. Голубєва в сторону ущ. Адирсу 

 
 
 

 
Спуск с перевальної сідловини 
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на 
льод. Башиль Північний 
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Спуск з пер. Голубєва 

 
 

 
По льод. Башиль Півн. 

 



 34 

 
Обхід льодопадів 

 
 

 
Вид на пер. Голубєва з льод. Башиль Півн. 
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На спуску 

 
 

 
Льодовик Башиль Півн. активно тане, летить каміння. 
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Спуска в бік озера Башиль -Аузусу 
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Через правую бокову морену, за нею озеро 
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Кисіль з сушеною полуницею та лимонами 

 
 

Десятий день – 12.06.2012 р. 
Підйом о 4.30, вихід о 5.40. Завдяки приготуванням напередодні (зварили 

сніданок ввечері, набрали вже чаю) прискорилося і збиранням табору. Вихід на 
маршрут почали з бокової морени вгору по гребню (стежка) лівобережної 
морени південно-західної гілки льодовика Башиль Північний (десь 500 метрів), 
потім спускаємося на льодовик, вдягаємо кішки та продовжуємо рух у зв’язках 
у бік перевалу Башильауз. Льодовик місцями відкритий, місцями заметений 
снігом. З ранку погода ясна, немає анітрохи вітру, що сприяє комфортному 
руху по закритому льодовику (як по асфальту). Спокійно рухаємось по 
льодовику до бокового відрогу з правої сторони. За відрогом - поворот 
праворуч, тримаючись границі снігу та скель, не виходячи на середину, бо там 
лавинонебезпечно. Крутизна схилу 20-25° в бік перевалу Грановського. Раніше 
підготовлені опис та фото сприяють спокійній обстановці. На лівих по ходу 
схилах видно сліди чисельних лавин. Зустрічаються величенькі наддуви, ми їх 
обходимо. Рухаємося слід в слід, тропимо по черзі, в основному хлопці. Погода 
дуже гарна. 

У одному місці великий наддув, проходимо краєм обережно зі 
страховкою через льодоруб. Далі бачимо вже перевал, пологий підйом (30°). 
Сам перевал Грановського весь в снігу, безпосередньо на сідловині сніжний 
карниз. Далі рухаємось правою по ходу стороною на межі скель і снігу прямо 
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вгору. Тут набагато крутіше, місцями десь до 50°, але безпечніше. На сідловину 
підіймаємось о 11.00. Сонце, безхмарно, вітру немає. Тур знайшли на правій 
мульді, поряд із відбійником. Зняли записку групи з 5 осіб під керівництвом 
Ільпура Каримова з Астрахані від 9 травня 2012 року, поклали свою із 
конфетками. Починаємо спуск. Обходячи сніговий наддув зправа по ходу, 
виходимо на боковий гребінь. Рухаємось у зв’язках з поперемінною 
страховкою, по гребню – страховка через льодоруб. Місце спуску засніжене 
(десь на середині гребню), відкритого льоду немає, бергшрунд добре засипаний 
снігом, навіть не вгадується. Спуск з бокового гребня у правий цирк до 
льодовика Адирсу у 3 такти зі страховкою через льодоруб, потім на п’ятках. За 
30 хвилин всі стоїмо на льодовику Адирсу. Далі переходимо на праву сторону у 
бік правої морени, траверсуючи схил. Рух в кішках у зв’язках з одночасною 
страховкою. Далі йдемо здовж правої льодовикової морени до початку 
спускової стежки. На початку стежки є місця під 3-4 намети. Але ми 
продовжуємо спуск у долину Адирсу знову до старого а/т Джайлик. Там 
гарячий чай, наші продукти, дядя Юра, бесіди про життя, вогнище. 
Починається дощ. Спускова стежка йде правою стороною по ходу спуску. 
Читко відстежуються тури. Біля а/т Уллутау розташований прикордонний 
пункт. Перевірка документів та перепусток. О 17.40 ми знову біля старого а/т 
Джайлика. Дощ закінчився. Все добре. Вечеря, чаї, розмови, розбір підйому та 
спуску. 

 
Підхід під перевал Грановського, 2А 
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Проходження закритого льодовика Башиль, прямо перед нами – пер. Башиль-аузусу 
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Вздовж бокового відрога 

 
 

 
Штурмуємо сніжний наддув 
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Підхід під перевальну сідловину пер. Грановського 

 

 
Перевальний зліт пер. Грановського 
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Вид с пер. Грановського на долину р. Башиль 

 
 

 
Сніжний наддув на пер. Грановського 
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Тут записка 

 
 

 
Фото групи на перевалі Грановського в бік ущ. Башиль 
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Фото групи на пер. Грановського в бік ущ. Адирсу 

 
 

 
Початок спуску з пер. Грановського до бокового хребта 
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На боковому хребті 

 
 

 
Спуск в правий цирк льодовика Адирсу 
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Бергшрунд щільно засипаний снігом 
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На боковому хребті 
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Спуск на льодовик Адирсу, праворуч – бергшрунд 

 
 

 
По закритому льодовику Адирсу 
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Шлях групи до бокової правої морени льод. Адирсу 
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Спуска з обходом льодопаду 

 
 

 
Рух вздовж правої бокової морени льод. Адирсу 
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Без слів … 

 
 

 
По стежці в долину р. Адирсу, є чіткі тури 
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Двері в а/т Уллутау 
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В долині Адирсу 

 
 

 
Ми знову в гостях у дяді Юри, чай 

 
Одинадцятий день – 13.06.2012 р. 

 
ДНІВКА. Загораємо, купаємось, збираємо малину, гуляємо, їмо борщ, 

кисіль з полуницею, малиною, знову їмо і так до вечора. ГАРНО! Погода – у 
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першій половині дня сонце, милуємося краєвидами, після обіду похмуро. 
Відбій хто коли захоче. 

 
Днівка 
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Дванадцятий день – 14.06.2012 р. 
Підхід під перевал Койавганауш. Підйом о 7.00. Вихід о 9.00 через а/т 

Уллутау підходимо до річки Адирсу, майже навпроти прикордонної застави по 
мосту переходимо на інший берег. Далі рухаємось вниз вздовж річки до 
початку стежки на підйом. Стежка починається якраз навпроти а/т Джайлик у 
висячу долину Койавганауш. Стежка дуже ходжена, але дещо крутенька  на 
початку. Стежка йде лівою (орогр.) стороною ущелини. Через 2 години підйому 
починає попадатися сніг, але стежку добре видно. На обід не стаємо, потроху 
рухаємося вперед. О 16 годині на лівій боковій льодовиковій морені (де вона 
упирається в схил) знаходимо добрі майданчики під намети, вода недалеко на 
льодовику. А далі підйом сніжниками, але вже друга половина дня, весь день 
світило сонце, все розкисло. Я приймаю рішення залишитися табором тут, а 
завтра рано вранці продовжити підйом, та і погода псується, сильний вітер з 
боку хребта. Всю ніч дме вітер, а нам дуже добре в затишному місці у наметах. 
Відбій о 21.00. 

 
Початок підйому в ущ. Койавганауш –чітка бита стежка лівим (орог.) берегом річки 



 58 

 
Вид на долину р. Юном з підйому на пер. Койавганауш 

 
 

 
Трав’янистим схилом 
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Лів
Лівобережна морена, в її кінці – майданчики під намети 
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Підйом на лівобережну морену стежкою 
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Ночівля на морені 
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Тринадцятий день – 15.06.2012 р. 
Підйом – о 5.30. Сніданок на газу. Швидко збираємось і о 6.40 виходимо 

на маршрут. Спускаємося на сніжник та йдемо до верхнього цирку під перевал. 
З місця ночівлі перевал Койавганауш не видно, тільки коли вийшли у верхній 
цирк побачили перевал. Все в снігу. Йдемо, притримуючись правої по ходу 
сторони, але не надто близько до осипних схилів. Під перевальним зльотом 
видно, що і цей перевал засніжений, мало того, теж великий сніжний наддув на 
ньому. Рухаємось поки без зв’язок, надалі тільки перед самим перевальним 
зльотом зв’язалися, бо прийдеться підніматись стрімким сніжним схилом. 
Тропимо по черзі. Хмарно, поривчастий вітер. Бачимо на гребні групу з 6 
людей, як потім з’ясувалося то були прикордонники. Виходимо на перевал о 
9.50. Фотографуємося, шукаємо тур. Під снігом не знайшли. Нічого собі, 1А. 
Снігу, як на 2А. Спуск прямо вниз по снігу, який перемежається із осипами. 
Деінде провалюємся вище коліна, але настрій добрий. Погода налагодилася, 
сонячно і спокійно. Трохи чуть не зійшли зі стежки, загубили тур. Трохи 
вернулися і пішли на ліву по ходу сторону спуску, знайшли тур і стежку. Далі 
по осипам спустилися на бокову праву морену льодовика Джанкуат (стежка йде 
по морені) у долину річки Адилсу. Спуск до дна долини. Далі стежка, потім 
дорога. У долині стаємо на обід, чай на газу. Спостерігаємо масштабні походи 
прикордонників по хребтам, в долину їх спускається чоловік 40. Далі йдемо по 
долині повз «Зелений готель» вниз. Біля а/т Шхельда о 17.00. Ночівля. Відбій о 
22.00. 
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Підхід під. перевал Койавганауш 
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Підйом по снігу 
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Навчання прикордонників 

 
 

 
Вихід на перевал Койавганауш 
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На перевальному схилі пер. Койавганауш 

 
 

 
На перевалі Койавганауш 1А 
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На перевалі Койавганауш 
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Спуск з пер. Койавганауш в дол. р. Адилсу 
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Вид на перевал Койавганауш з дол.р. Адилсу 
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Спуск до правого борту цирку 
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Шлях спуску 

 
 

 
Спуск до бокової правої морени льод. Джанкуат 
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В долині Адилсу 

 

 
Наші друзі 
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В долині Адилсу біля а/т Джантуган 
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В а/т Джантуган 

 

Чотирнадцятий день – 16.06.2012 р. 
Підйом о 6.00. Вихід о 8.00. Вниз по долині Адилсу до селища Ельбрус. 

За 2 км від селища розташований прикордонний пункт. Перевірка документів, 
вихід із прикордонної зони. Перевірка затягнулася десь на годину. Ще трохи – і 
ми в кав’ярні «Ельбрус», забираємо заброску, йдемо обідати та пакувати 
додаткові продукти. А вже 15.00. Приймаємо рішення вже нікуди не йти, 
сходити до кав’ярні, попити кваску та спокійно перепакуватися. Знаходимо 
гарне місце, нас не видно, майже під носом у управління Приельбруського 
заповіднику. Відбій о 22.00. Вийшла така собі чверть днівка. 

 
В сел. Ельбрус 
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П’ятнадцятий день – 17.06.2012 р. 

Підйом о 6.00. Вихід о 7.30. Через селище Ельбрус (спитали як краще) 
виходимо на стежку, що йде в долину р. Ірик. На початку стежка дуже гарна, 
але треба уважно дивитися після мінеральних джерел. Старі стежки змито, 
треба брати правіше та вище від старих стежок, щоб комфортно вийти в 
основну долину. Пройшовши зону піщаних обвалів, виходимо на чітку стежку. 
Погода псується, починається дощ і не маленький. А ми добре відпочили, тому 
рухаємося далі. Пройшли десь 8 км, йде дощ і тому біля 17.00 стаємо біля 
маленького кошу. Там нікого немає, але є дах. Сухі дрова та й двері відчинені. 
Йде сильний дощ. Приймаємо рішення зайти до кошу, перечекати дощ. Як 
тільки він стихає, ставимо намети, але п’ємо чай у коші, готуємо вечерю під 
дахом на газу. Дорубуємо дров, залишаємо пару консервів, лягаємо спати. 
Відбій о 22.00. 

 
 

Шістнадцятий день – 18.06.2012 р. 
Підхід під перевал Терсколак. Підйом о 6.00. Йде дощ, потім 

закінчується. Сонце. Швидко збираємось після сніданку, йдемо до наступного 
кошу. Біля нього – нікого. Пам’ятаю, що перехід через річку Ірик можливий або 
по мосту біля кошу, або далі, під самим льодовиком по сніжному мосту. Дерево 
надійніше, переходимо зараз і йдемо правим (орогр.) берегом річки Ірик, 
стежка то є, то немає, але все добре. Через 2 години після початку руху 
підходимо під льодовик Ірик, видно перевал і видно, що там негода і осипний 
схил на підйом з конгломерату, треба спочатку добре подивитися. Стаємо на  
обід, учасники бажають вгору йти, а я чомусь не хочу поспішати. Треба все 
обдивитися. Командую ставити табір, що не всім до вподоби. Як тільки 
поставили намети, починається сильний вітер з боку Ельбрусу, затягує, 
починається сніг з дощем. Варимо спокійно їсти, п’ємо чай, лягаємо спати. 
Ввечері знову варимо їсти. Туман, видимість десь метрів 10. Добре, що ми не 
стали форсувати події. Спати. 

 
Сімнадцятий день – 19.06.2012 р. 

Встаю о 5.00. Йде дощ. Виглядаю з намету – видимість метрів 10. Лягаю 
спати. Встаю о 7-й. Туман. Дощу немає. Маршрут не видно, підходи та перевал 
зовсім не видно. Ельбрус під шапкою. Лягаю спати. Все. Днівка. Цілий день йде 
дощ, поривчастий вітер. В проміжках туману бачимо, що вночі на схилах 
перевалу Терсколак випав сніг. Все. Сьогодні точно днівка. Будемо чекати 
погоди. Відбій коли забажаєте. В проміжках негоди пішла подивилася недалеко 
шлях підйому по конгломератному осипному схилу. Ми підемо по-іншому. 
Приймаю рішення завтра вранці, якщо не буде дощу, почати підйом прямо по 
крайньому лівому струмку, поки мало води, там все каміння, що повинно було 
зійти, вже попадало. Йти треба буде щільною групою та обережно. 
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Вісімнадцятий день – 20.06.2012 р. 
Підйом о 4.00. Йде дощ. Лягаєм спати. Повторний підйом о 6.00 Дощу 

немає. Швидко снідаємо. Вихід у 7.00. Від бівака десь в 100 метрах нижче язика 
льодовика Ірик підйом на правий борт долини, починаємо підйом по крайньому 
лівому по ходу струмку. За годину ми під водоспадом, але ноги трохи мокрі. По 
опису далі треба йти по правій стороні цирку, огинаючи різноманітні осипні 
схили та виходити на перевал з правого по ходу боку. Але оскільки є достатньо 
снігу, а льодовика ми взагалі не побачили, приймаю рішення пересуватися 
лівіше сніжниками, розташованими між осипами. Добре видно логічний путь 
до самого перевального зльоту. 

Обходимо водоспад зліва. Йдеться легко. По сніжникам швидко 
підходимо під перевальний зліт (приблизно 70 метрів). Крутизна схилу до 40°). 
Піднімаємося лівою від перевалу стороною сніжником, тропимо по черзі. Дехто 
з групи пропонує зійти на осипний схил зліва, але я заперечую. Зв’язуємося під 
перевальним злетом, і то для порядку. Піднімаємося на перевал зліва від 
великого сніжного наддуву, знаходимо тур. Знімаємо записку туристів з 
Нижнього Новгорода в кількості 6 чоловік під керівництвом Жарова від 
22.08.10.року. 

Зараз 11.15. Поки ясна погода, видимість гарна. Поглядаю на маршрут до 
льодової станції, згадую слова рятувальників про сніжні поля, вчора був дощ. 
Приймаю рішення йти до селища Терскол. Спускаємося сніжником, осипами до 
осипної полиці кінцевої морени льодовика Терсколак по турам та стрімкій 
стежці на лівому схилі крутизною до 50°, яка часто губиться. Але на всьому 
спускі є тури. Спустившись у долину, обідаємо. Тут є багато місць для наметів. 
Далі спускаємося стежкою до селища Терскол. О 17.00 ми у селищі. Знімаємося 
з реєстрації в МНС. Нас вітають з успішним закінченням походу, запрошують 
на той рік. Розслаблені, біля річки за селищем стаємо табором. Квас. Увечері 
хлопці йдуть дивитися футбол, а ми у таборі. Все. Похід закінчено. Всі здорові, 
маршрут пройдено з невеликими змінами. Відбою немає. 
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Початок підйому в дол. Ірик 
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Вид на ущ. Баксан 

 

 
Рух в обхід піщаних осипів 
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В долині р. Ірик 

 

 
Дощ і ще раз дощ 
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Вид на перевал Терсколак 
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Підйом на перевал Терсколак 
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Підхід під конгломератний осипний схил (раніше був трав’янистий) 

 

 
Вверх по руслу крайнього лівого струмка 
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Там же 
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До водоспаду та вліво 

 
 

 
Потім осипами та сніжниками 



 85 

 
Підйом на перевал 
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Під перевальний зліт 
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Перевальний злет перевалу Терсколак 1Б 
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На перевалі  
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Сідловина пер. Терсколак 

 
Ми на перевалі Терсколак  
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На перевалі Терсколак, фото в бік ущ. Ірик 

 
 

 
Йо –хо- хо! 
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Початок спуску з перевалу Терсколак 
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Далі спуск стрімким камянистим осипом, є тури 

 

 
Верхів’я дол. р. Ірик 
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Вид на долину р. Терскол з боку пер. Терсколак 

 
 

 
Похід закінчено, ми в сел. Терскол. 
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Дев’ятнадцятий день – 21.06.2012 р. 
Підйом – хто коли. Зустріли першу групу туристів під час подорожі. 

Хлопці із Запоріжжя. Великі, сильні, впевненні. Бажаємо успіху, передаємо 
привіт в МКК та велике ДЯКУЄМО за підтримку. Від’їжджаємо до Нальчика о 
13.00 рейсовою маршруткою. О 16.40 - до Ростову. І далі на Кривий Ріг. МИ 
ВЖЕ ВДОМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Похід закінчено! 
 

2.6. Перешкоди маршруту 

Вид 
переш-
коди 

Катег
орія 

склад
ності 

Довжина 
перешкоди 

(для 
протяжних) 

Характеристика 
перешкоди (характер, 

висота, новизна, 
найменування та інші) 

Шлях проходження 
(для локальних 

перешкод) 

Пер. 
Силтран 

1А  З долини р. 
Мукал – спуск 

в долину р. 
Силтран 

Висота – 3441 м, 
характер – сніжно-

осипний 

Рух по стежці, 
дрібній та середній 
осип, тури, сніжник 

Пер. 
Голубєва 

2А З долини р. 
Юном– спуск 

в долину р. 
Башиль-
Аузусу 
(озеро) 

Висота – 3702 м, 
характер – сніжно-

льодовий 

Рух по стежці, турам 
на осипах, закритому 

льодовику, 
стрімкими 
сніжникам, 

одночасна та 
поперемінна 
страховка, 

вертикальні перила 
Пер. 

Грановсь
кого 

2А З долини р. 
Башиль-
Аузусу 

(озеро)-в 
долину р. 
Адирсу 

Висота – 3759 м, 
характер – сніжно-

льодовий 

Рух по осипах, 
закритому 

льодовику, стрімким 
сніжникам, 

засніженому гребню, 
через прості тріщини 

льодовика, у 
зв’язках, одночасна 

та поперемінна 
страховка 

Пер. 
Койавган

ауш 

1А З долини р. 
Адирсу – в 
долину р. 
Адилсу 

Висота – 3624 м, 
характер –сніжно-

осипний 

Рух стежкою з 
турами, по 

середньому і 
крупному осипу, 

сніжникам, 
одночасна страховка 

на стрімкому 
сніжнику 

Пер. 1Б З долини р. Висота – 3527 м, Рух дрібним і 
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Висотний графік маршруту: 
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2.7. Потенційно небезпечні ділянки (перешкоди, явища) на маршруті 

До потенційно небезпечних ділянок на маршруті, які зустрічалися й були 
подолані слід віднести:  
Закритий льодовик Юном, сніжний перевальний зліт пер. Голубєва, закритий 
льодовик Башил-Аузусу (активне таїння льодовика, каменепади зі схилів 
льодовика); 
Великі та лавинонебезпечні сніжні наддуви на перевалах Голубєва, 
Грановського, Терсколак та Койавганауш; 
Засніжений вузький гребінь при спуску з пер. Грановського, перехід через 
закритий бергшрунд; 
Підйом стрімким конгломератним схилом на пер. Терсколак (трав’янистий 
схил змило) по руслу великого струмка. 

 

2.8. Перелік найбільш цікавих природних,  
історичних та інших об’єктів на маршруті 

Приельбрусся – одне з найчарівніших місць Кавказу. Розташоване воно в 
невеликий республіці Кабардіно-Балкарія. Займає саму високогірну частину 
Головного Кавказького хребта, його північні схили і частину Предкавказської 
рівнини. Приельбрусся включає в себе різноманітні ландшафти. Але самим 
чудовим є гірський ландшафт. Першою сходинкою цієї гігантської сходи є 
ланцюг горбистих передгір'їв. Покриті майже всі лісом, вони утворюють 
Лісистий хребет. Далі на південь простягається середній по висоті Пасовищний 

Терскола
к 

Ірик– в 
долину р. 
Терскол 

характер – сніжно-
осипний 

середнім осипом, 
стрімким 

конгломератним 
схилом, сніжником 
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хребет, званий також Крейдяним. Третій, досить високий, Скелястий хребет. За 
ним піднімається Головний Кавказький хребет, з найвищими вершинами на 
ньому Эльбрусом, Дыхтау, Кошкантау, Суганом, Гюльчи, Шхарою та ін. 
Величезна різниця у висоті над рівнем моря визначила контрасти в кліматі. 
Рівнини мають чітко виражений континентальний клімат. 

У горах менше коливань літніх і зимових температур. Але у зв'язку з 
різним нахилом схилів гір до сонячного освітлення і в залежності від висоти 
над рівнем моря є місця з надмірною вологістю, туманами, частими дощами, 
сильними вітрами, а є ділянки ущелин з сухим сонячним кліматом. Взимку тут 
дивно тепло, чисте, сухе і оздоровче повітря робить ці місця дуже приємними 
для туризму і подорожей. Гірський рельєф змінює циркуляцію повітряних мас і 
впливає на розподіл опадів і температурний режим. Найтепліший місяць 
високогір'я – липень (+25,5°), найхолодніший – грудень (–21,6°). Максимум 
опадів у червні (134,4 мм) і мінімум в березні (25,7 мм). Перші снігопади 
починаються у вересні-жовтні, а останні бувають у червні. Постійний сніговий 
покрив встановлюється в листопаді і тримається до березня-квітня. Сильні 
вітри в долинах, фени, дують тільки при прориві повітряних мас через 
Головний Кавказький хребет. Особливо різко вони проявляються в кінці зими, 
досягаючи сили шторму. Решту часу переважають бризи. 

Дуже густа гідрографія. Харчування всіх річок льодовикове. Найбільші 
починаються з льодовиків Головного Кавказького хребта. Закономірні висотні 
зміни кліматичних і ґрунтових умов в горах тягнуть за собою яскраво 
виражений поясний розподіл рослинності. Найнижчий і флористичний багатий 
лісовий пояс простягається до висоти 2300-2600 м. Вище, до 3500 м, 
розташований альпійський пояс. Над ним на висоті 3300-3700м виділяється 
субнівальний пояс, вище лежить нівальний пояс, або пояс вічних снігів. 

На Кавказі відомо більше 6000 видів дикоростучих і здичавілих рослин. 
Приблизно 2200 видів зустрічається в Кабардино-Балкарії. Тут виділяють 
степовий, лісовий, субальпійський і альпійський рослинні пояси. 

Рослинність лісового поясу багата. Тут ростуть сосна, ялина, ялиця, тис 
ягідний, а також дуб, граб, бук, береза, клен, ільм, вільха, осика та інші деревні 
породи. Багато диких фруктових дерев – яблунь, груш, аличі, черемшини, 
черешні. На лісових узліссях, сухих схилах росте барбарис звичайний, у якого 
дрібні червоного кольору та кислі плоди. Барбарис використовується в 
медицині. З інших корисних чагарників у нижній частині лісового поясу 
виростають глід, шипшина, кизил звичайний, обліпиха. Лісовому поясу 
властиві також жимолость кавказька, різні види папороті та жовтців, водозбір, 
дзвіночки. У лісах налічується більше 120 видів чагарників і дерев. Деякі з них 
є реліктами і ендеміками, занесені в Червону книгу. 

У субальпійському поясі на висоті 1700-2400 м рослинність досить 
різноманітна. Переважають високотрав’я, чагарники, рідколісся і криволісся. 
Типовий для цього поясу рододендрон – релікт третинного періоду. Із 
трав’янистих панують борщівник, аконіт, щавель альпійський, щавель 
кінський, оман крупноквітковий, дзвіночки, іван-чай кавказький, манжетка, 
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лисохвіст, ломикамінь та інші. Більшість квіткових рослин субальпійського 
поясу цвітуть у липні-серпні, і тоді схили гір покриті яскравими квітами. 

Для альпійського поясу на висоті 2500-3200 м типові низькорослі 
трав’янисті рослини. Тут ростуть примула льодовикова, тирлич, герань лугова, 
шафран, яснотка, валеріана, фіалка, молодило, овсяниця та т.п. 

Своєрідний тваринний світ субальпійського і альпійського поясів. З них 
субальпійський пояс більше сприятливий для перебування тварин. 

Сама велика тварина високогір’я – тур. Тури живуть стадами – від 10-20 
до 70-80 (украй рідко до 300-400) голів. Улітку самці турів тримаються окремо 
від самок, а взимку череда збирається разом, і все тури спускаються ближче до 
лісу. Полювання на турів заборонені. У горах у верхній границі лісу живе серна 
кавказька, узимку вона спускається в глиб лісу. Серни живуть невеликими 
групами. 

У субальпійському поясі гніздяться рідкісні птахи, серед них ендеміки 
Кавказу. У верхів’ях Адирсу, Адилсу, Силтрану живе тетерев кавказький, 
великий птах із роду курячих. Кавказький улар звичайно тримається на висоті 
від 2000 м і вище. Гнізда влаштовує на камінні. У високогір’ї гніздиться і 
альпійська галка – чорна із червоним дзьобом. Високо в горах живуть хижі 
птахи, у тому числі чорний гриф, сипнув білоголовий, беркут, орел, яструб-
тетерев’ятник. 

У горах зустрічаються і представники плазунів – ящірка, гадюка, вуж і 
мідянка. Із земноводних можна побачити малоазіатську жабу, озерну жабу, 
зелену і звичайну жабу. В озерах зустрічається тритон малоазіатський. У 
гірських ріках водиться струмкова форель, у деяких озерах – озерна форель. 

Фауна безхребетних тварин заповідника практично не вивчена. 
Інвентаризація фауни хребетних не закінчена. Мало вивчені птахи заповідника, 
яких налічують більше 100 видів, у тому числі кавказький тетерів, беркут, орел-
могильник і бородань занесені в червону книгу. Кавказький улар-ендемик 
Кавказу, досить звичайний птах у заповіднику. Майже немає даних про 
поширення рептилій. З риб водиться тільки річкова форель. Найцікавіший і 
рідкісний звір заповідника, безсумнівно, леопард. Самі достовірні відомості про 
спостереження леопарда лісником в Чечемскій ущелині і альпіністами в 
Безенгийскій ущелині. Рись в заповіднику живе повсюди. Звичайний бурий 
ведмідь (найбільша їх кількість в Верхньо-Балкарскій ущелині), лисиця, шакал. 
Волки мешкають там же, де і ведмеді. В заповіднику живуть 3 популяції турів, 
розширює ареал проживання дикий кабан. 

 

2.9. Додаткові відомості про похід (перелік спеціального колективного та 
особистого спорядження, характеристики засобів пересування, особливості 

погодних умов та інша характерна для даного виду туризму інформація) 
Для походу було задіяне наступне типове спорядження (з урахуванням, 

статевого та кількісного складу групи): 
Групове Особисте 

Назва К-ть Назва К-ть 
Намет 2 Рюкзак 5 
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Казан 2 Спальний мішок 5 
Медаптечка 1 Тур. ковдри 5 
Ремнабір 1 Льодоруб 4 
Фотоапарат 2 Айсбайль 1 
Допоміжна вірьовка 1 Карабіни 3 
жумар 2 Каска 5 
Вірьовки (по 40 м) 2 Страхувальна 

система повна 
5 

Вісімка 5 Кішки 5 
Скельний крюк 3 Репшнур 5 
Карабіни 12 Альпеншток 2 
Газова плита 2 самостраховка 10 
Газові балони (по 230 г) 6 Лавинний шнур 5 
Розхідні петлі 2   
закладки 3   

 

Головним засобом пересування по маршруту був пішохідний. Під’їзди і 
від’їзди до Верхнього Баксану та з сел. Терскол – автобусні, до м. Нальчик, від 
міста Нальчик до Кривого Рогу – автобусні. 

Погодні умови видалися циклональними. Погода в цілому стояла 
сприятлива в першу половину дня, після 15.00-16.00 дощі. Тільки 2 дні 
видалися без опадів. 

Загалом район широко визнаний для досвідчених гірських туристів і 
здійснення походів високих категорій складності. Раніше проводились і походи 
більш складними маршрутами, але через закриття перевалів через Головний 
Кавказький хребет зараз планувати такі маршрути є проблематичним. 

Аптечка туристської групи складалась з наступних медикаментів: 
 

№ Медикаменты Кол-
во Применение 

1 Бинт нестерильный 6 шт. Повязки 
2 Бинт стерильный 6 шт. Защита ран от загрязнения 
3 Бинт эластичный 2 шт. При растяжениях для фиксации 
4 Вата 1 уп. Для нанесения лекарств 
5 Йод 1 фл. Для обработки ран, ссадин 
6 Диазолин 1 уп. Противоаллергическое 
7 Перекись водорода 1 фл. Остановка кровотеч., обработка 

ран, ссадин 
8 Нашатырный спирт 1 фл. При потере сознания (дать 

понюхать) 
9 Калия перманганат 1 фл. Промыва. желудка, 

обеззараживание воды 
10 Темпальгин, анальгин 3 уп. Болеутоляющие 
11 Парацетамол 2 уп. Болеутоляющее, 

жаропонижающее 
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12 Аспирин «С» 1 уп. Жаропонижающее 
13 Но-шпа  2 уп. Боли, спазмы кишечника, 

желудка 
14 Эритромицин (или 

заменитель) 
3 уп. Антибиотик, воспаление легких, 

менингит,  
дизентерия, раны, ожоги, 

15 Ампиокс 1 уп. Антибиотик, тяжелые инфекции 
16 Бромгексин 2 уп. Отхаркив., воспал. трахеи, бронх, 

легких 
17 Фурацилин 1 уп. Противовоспалительное, 

наружный р-р 
18 Лейкопластырь (широк) 1 уп.  
19 Корвалол 1 фл. От сердца 
20 Валериана 1 уп. Для снятия стресса 
21 Иммодиум 2 уп. При дизентерии, поносе 
22 Уголь активированный 3 уп. Помощь при отравлении 
23 Фестал 2 уп. Для улучшении ф-ции 

пищеварения 
24 Альбуцид (капли) 1 фл. При воспалении глаз 
25 Мазь стрептоцидовая 1 шт. Противовоспалительная мазь (на 

раны) 
26 Мазь «Капсикам» 1 шт. Разогревающая мазь 
27 Мазь «Индовазин» 1 шт. При ушибах, травмах 
28 Мазь Диклоран 1 шт Для обезболивания ушибов и 

потертостей 
29 Спирт 1 л-р. Для обработки и внутрь, растирка 
30 Шприц 5 мл 5 шт. Для внутримышечных инъекций 
31 Шприц 2 мл. 5 шт. Для внутримышечных инъекций 
32 Но-шпа в ампулах 2 мл 10 шт Обезбаливающие 
33 Анальгин в ампулах 5 шт Обезбаливающие 
34 Спазган в ампулах 2 шт Обезбаливающие 
35 Метоклопромид в ампул 5 шт Обезбаливающие 
36 Дексалгин 2 шт Обезбаливающие 
37 Кетолонг 2 шт Обезбаливающие 
38 Комплексные витамины 3 уп.  
40 Регидрон 3 уп.  
41 Аскорбиновая кислота 3 уп.  
42 Фталазол 1 уп. От диареи 
43 Аспаркам 1 уп. Для поддержки работы сердца 
44 Тетрациклин 1 уп. Антибиотик  
45 Флюколд 1 уп. От простуды 
46 Найз 1 уп. От температуры 
47 Левомицетин 1 уп. Антибиотик  
48 Доларен 1 уп. Обезболивающее при артритах 
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2.10. Вартість проживання, харчування, спорядження, засобів пересування 
Фінансові витрати можна охарактеризувати наступним чином. Частина 

спорядження у членів групи була своя вже давно (рюкзаки, килимки, 
спальники, казани, фотоапарати, кішки, каски, льодоруби), частина 
спорядження (карабіни, вірьовки, репшнури, вісімка, газова плита з балонами, 
страхувальні системи, скельні гаки) були безкоштовно узяті на кафедрі 
фізичної географії та геології КДПУ, частина споряджена запозичена у туристів 
м. Кривого Рогу (кішки, льодобури, айсбайль). 

На місці в Кривому Розі були придбані наступні речі: медикаменти, харчі. 
Під час самої поїздки витрати були зроблені на наступне: проїзд на 

автобусі Кривий Ріг – Ростов-на-Дону – Нальчик (туди і назад), проїзд 
автотранспортом (туди) Нальчик – Верхній Баксан, Терскол – Нальчик 
маршруткою (назад). 

Проїзд до Ростова-на-Дону – 208 грн. + багаж по 30 грн. (із заброскою), 
автобус Ростов-на-Дону – 800 руб. + 200 багаж та зберігання (із заброскою); 
під’їзд до Верхнього Баксану – 300 руб. з людини, від’їзд з Терсколу – по 300 
руб. з людини. Також були оплачені:  

-купівля телефонної сім карти Мегафон місцевої (прохання МЧН) – 200 
руб.; 

- оплата двох забросок 900 руб. Загальна вартість на одного учасника 
склала 2100 гривень. 

 
2.11. Підсумки, висновки і рекомендації по проходженню маршруту 

Район походу є достатньо популярним і реклами не потребує, тому 
інформації не бракує. При підготовці до походу задіяний був Інтернет, що 
дозволило скласти докладні свіжі описи більшості перевалів, отримати 
картосхеми району в масштабі 1:100000 та 1:50000 (Приельбрусся). Треба 
підкреслити необхідність використання тільки останніх відомостей про стан 
перевалів. Така інформація стала нагальною, оскільки сніжно-льодова 
обстановка істотно міняється рік від року і в останні роки дуже змінюється. 

Слід підкреслити, що через глобальне потепління, льодовики 
Приельбрусся в районі походу стали: 1) більш відкритими; 2) кількість тріщин 
у відкритому стані зросла; 3) товщина сніжних мостів під час походу була 
достатньою; 4) сніжні ділянки перевальних злетів були великими та 
лавинонебезпечними і вимагали організації додаткової перильної страховки; 5) 
зросла кількість каменепадів; 6) льодовики активно скорочуються, через що 
підходи під перевали в льодовикових цирках необхідно переглядати і 
замінювати. Тому вказані особливості треба враховувати взагалі при 
плануванні гірських маршрутів в останні часи. 

Обраний тип маршруту з закидками є комбінованим – лінійно-кільцевим.  
Підбір спорядження дозволив безпечно пройти маршрут і забезпечити 

безпечні та відносно комфортні ночівлі. Самим поширеним прийомом руху за 
маршрутом – індивідуальний піший рух та рух у зв’язках, робота з льодорубом, 
перильні страховки на перевальних підйомах та спусках – Голубєва, 
Грановського. 
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Фізична підготовка усіх членів групи була на відмінному рівні, що на 
переходах сніжними схилами та осипами забезпечувало надійний рух та 
достатній темп. 

Похід насичений естетичними враженнями. Погода може бути 
охарактеризована як задовільна. Тільки 2 дні були без дощу, але, в основному, 
дощ починався після 14.00, і цим були зумовлені ранні як для літа організації 
біваків. 

Я думаю, що похід був вдалим і спортивна програма була виконана: 2 
перевали 2А, один 1Б, 2 перевали 1А. У районі легко організувати взаємодію 
учасників, закидання продуктів, кільця, радіалки. Загальна довжина маршруту -
121 км. 

Складність маршруту походу можна вважати підтвердженою рівню 
гірських походів ІІІ категорії складності. 

 

ВИСНОВКИ 
Загальна протяжність маршруту – 121 км. Виконана. 
Необхідна кількість перешкод – перевалів категорії складності 2А (2 

перевали), 1Б (1 перевал), 1А (2 перевали) згідно правил проведення 
спортивних туристських походів ФСТУ, а також додатковий 1А перевал (2 
перевали) дотримана. Тому можна вважати рівень складності походу як ІІІ 
категорії в галузі гірського спортивного туризму повністю підтвердженим. 

Нестандартних ситуацій з членами групи не було. Небезпечні ділянки з 
використанням страхування туристів пройдені без травм і захворювань. 

Всі члени команди зі своїми обов’язками впоралися. Дисципліна була на 
високому рівні. Атмосфера в колективі доброзичлива. 

Таким чином, поход здійснили всі члени групи. 
 

Додаток 1. 
ОРИГІНАЛИ ЗАПИСОК ІНШИХ ТУРИСТИЧНИХ ГРУП ЗНЯТИХ З 

ПЕРЕВАЛІВ 
 

Здані зі звітом до Запорізької МКК 
телефон для підтвердження: 0963393777 

Голова Запорізької обласної МКК – Білозір Станіслав Іванович 
 

Додаток 2. 
ОРИГІНАЛИ ЗАЯВИ ТА ПРОПУСК ДО ПРИКОРДОННОЇ ЗОНИ 

 

Зданій зі звітом до Запорізької МКК 
Телефон для підтвердження: : 0963393777 

Голова Запорізької обласної МКК – Білозір Станіслав Іванович 
 

Додаток 3. 
ОРИГІНАЛ МАРШРУТНОЇ КНИЖКИ ПОХОДУ 

 

Зданій зі звітом до Запорізької МКК 
Телефон для підтвердження: 0963393777 

Голова Запорізької обласної МКК – Білозір Станіслав Іванович 


	З  В  І  Т
	ВИСНОВКИ

	льод. Юном – пер. Голубєва (2А, 3702) – р. Башиль-Аузусу (озеро)

