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1.1.

Довідкові відомості про подорож

Групою туристів Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 28 імені
Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області з 31 липня
по 14 серпня 2019 року пройдений гірський похід ІІ категорії складності
територією Південних Карпат (Румунія, хребет Фегераш) за маршрутом:
кантон Піскул Негру – пер. Подяну (н/к) – р Скара – пер. Гирбовел + г. Скаріта
+ пер. Скара - г. Щербота + Кустура Серець (1Б, 2331) – г. Серець +
пер. Клеопатри (1Б, 2355) – р. Серець – пер. Чобанулуй (1Б, 2295) – р. Лайта –
пер. Кельцун (1А, 2283) – оз. Кельцун – г. Лейтель + пер. Лейтель + г. Лайта
(1Б, 2399) – пер. Доамней + пер. Палтіну (1А, 2350) – оз. Биля– пер. Капрей
(1А, 2314) – оз. Капра – г. Турну Вартопел + пер. Арпашулуй (Фереастра
Змєєлор) + г. Арпашу-Маре (1Б, 2461) – пер. Джурджулуй + г. Мірчії(1А,
2461) – оз. Джурджулуй – пер. Подрагулуй + пер. Учя Маре + пер. Учішоара –
г. Віштя Маре + г. Молдовяну + пер. Портіца Віштей (1Б, 2544) –
пер. Гелбенеле – г. Гелешеску + пер. Раколере + г. Сленіна + пер. Ферястра
Маре + пер. Чейя Биндей + пер. Могушулуй + пер. Урля + г. Лезерулуй + г. Ла
Фунду Биндей + г. Леота + пер Жирней (1А, 2454) – р. Урля – р. Калулуй –
пер. Мошулуй (н/к, 2130) – кабана Урля – р. Бреаза – с. Бреаза – с. Воіла.
Довжина активної частини маршруту – 115,1 км (п.2.2 «Методика визначення
категорії складності маршрутів гірських туристських спортивних походів»
допускається зменшення довжини за рахунок збільшення кількості перешкод).
Загальний набір висоти – 5227 м, скидання висоти – 6057 м. Тривалість походу
– 15 днів, у тому числі 9 ходових, 1 днювання, 5 у дорозі.
Запасні варіанти: 3 день на випадок негоди використати як резервний, на
4 день обхід складної ділянки Кустура Серець та пер. Клеопатра через кабану
Негою, 6 день (від озера Капра) на випадок стабільної негоди завершення
походу спуском на південь через озеро Буда річками Росу та Вальсан до
оз. Гальбена.
Аварійні пункти виходу з маршруту: 1 – 3 день – с. Титешті, 3 – 5 день –
кабана Негою, озеро Биля, 5 – 7 день – кабана Подрагу, 8 – 9 день – с. Бреаза.
Маршрутні матеріали розглянуті МКК Черкаського обласного Центру
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради
(шифр МКК 223-00-202300Но).
Пройдено перевали
КТ

Кількість

пер. 1А

5

пер. 1Б

6

Визначальні
п. Капрей

Додаткові

пер. Кельцун, п. Палтінул, , пер. Джурджулуй,
г. Ла Фунду Биндей
Кустура
Серець, пер. Клеопатри, пер. Лейтель, п. Арпашулуй,
пер. Чобанулуй,
г. Молдовяну

1.2.

Довідкові відомості про учасників подорожі

Фото № 1. Група у повному складі біля кабани Кота
(на задньому плані видно шпиль кантона Піскул Негру).
№
ПІБ
п/п
1
Сечко Сергій
Володимирович
2
Волошина Вікторія
Іванівна
3
Довгенко Борис
Віталійович
4
Богун Артемій
Іванович
5
Босенко Олег
Віталійович
6
Броварський Артем
Сергійович
7
Воронюк Євген
Олександрович
8
Свірідов Богдан
Андрійович
9
Стекцова Софія
Сергіївна
10 Соколюк Олександр
Васильович
11 Черних Михайло
Михайлович

Рік
нар.
30.09.
1961
07.11.
1968
12.01.
1998
01.11.
2004
03.03.
2002
02.11.
2004
02.02.
2003
06.03.
2003
27.07.
2004
23.06.
2004
06.02.
2002

Місце роботи/
навчання
ЧО ЦТКЕУМ
кер. гуртків
Приватний
підприємець
ЧОЦТКЕУМ,
кер. гуртка
СШ №28,
учень 8 кл.
Геронимівська
ЗОШ, уч.11 кл.
СШ № 28,
учень 8 кл.
СШ № 28,
учень 10 кл.
СШ № 28,
учень 10 кл.
СШ № 28,
учень 9 кл.
СШ № 28,
учень 8 кл.
Геронимівська
ЗОШ, уч.11 кл.

Домашня адреса
м. Черкаси,
вул. 30 р. Перемоги 54/116
м. Черкаси,
вул. 30 р. Перемоги 54/116
м. Сміла,
вул. Соборна 108/17
м. Черкаси,
30 р. Перемоги 56/2 кв. 19
с. Геронимівка,
вул. Вернигори 3/12
м. Черкаси,
30 р. Перемоги б.56/2 кв. 15
м. Черкаси
пров. Боженко 7/20
м. Черкаси
вул. 30 р. Перемоги 62/252
м. Черкаси,
вул. Гайдара 5/89
м. Черкаси,
вул.Корольова 20/57
с. Геронимівка
вул. Вернигори 30/8

Обов’язки
керівник
заст.кер-ка,
фотограф
заст.
керівника
учасник
метеоролог
помічник
завгоспа
завспор.
ремонтник
медик
ведення
щоденника
учасник
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1.3.

План походу запланований

Дні у
дорозі

Дата

31.0701.07
02.08

1

03.08
04.08

2
3

05.08

4

06.08
07.08

5

08.08

6

09.08

7

10.08

8

11.08
12.07
14.07-

9

03.08
05.07

3
4

08.08

6

1-3
3-5
5-7

Відрізок маршруту

м. Черкаси – м. Львів – м. Чернівці – кабана Піскул
Негру
Піскул Негру – р. Леспезі – пер. Подяну (н/к, 1870) –
р. Подяну – р. Ізворул Курелуші
р. Ізворул – пер. Боя півд. + г. Боя (2431, 1А, рад.)
р. Ізворул – р. Курелуші – пер. Гирбовел + п. Скаріта +
г. Скара + пер. Скара + пер. Щербота +г. Щербота +
Кустура Серець (1Б, 2331) – г. Серець –
пер. Клеопатри (1Б, 2355) – пер. Чобанулуй (1Б, 2295)
– пер. Кельцун (1А, 2250) – оз. Кальтун
оз. Кельцун – г. Лейтель + п. Лейтель + г. Лайта (1Б,
2399) – п. Доамней – п. Палтінул (1А, 2350) – оз. Биля–
п. Капрей (1А, 2314) – оз. Капра
днювання
оз. Капра – г. Турну Вартопел + п. Арпашулуй
(Фереастра Змєєлор) + г. Арпашу-Маре (1Б, 2461) –
г. Мірчії+ пер. Джурджулуй (1А, 2461) –
оз. Джурджулуй
оз. Джурджулуй – пер. Подрагулуй + пер. Учя Маре +
пер. Учішоара – г. Віштя Маре + г. Молдовяну (1Б,
2544) – пер. Портіца Віштей – п. Гелбенеле
+п. Гелешекулуй + р. Гелешеску Маре (н/к)
р. Гелешеску Маре – г. Гелашеску + г. Сленіна +
пер. Ферястра Маре + пер. Чейя Биндей +
пер. Могушулуй + пер. Урля + г. Лезерулуй + г. Ла
Фунду Биндей + г. Леота + реф. Жирней (1А, 2454) –
р. Урля
р. Улря – р. Калулуй – пер. Мошулуй (н/к, 2130) –
кабана Урля – р. Бреаза
р. Бреаза - с. Бреаза - с. Пожорта – с. Воіла
с. Воіла – м. Фегераш – м. Чернівці –
м. Черкаси
Запасні варіанти
Резервний день
пер. Скара – кабана Негою – оз. Кельцун
оз. Капра – оз. Буда – р. Росу – р. Вальсан –
оз. Гальбена
Варіанти аварійного виходу
с. Тітешті
Кабана Негою, оз. Биля
Кабана Подрагу

Відст.
(км)

16

Засіб
пересув.
потягом
автобусом
пішки

5
15

пішки
пішки

14

пішки

16

пішки

15

пішки

19

пішки

15

пішки

16

пішки
автобусом
потягом

18
17

пішки
пішки

23

пішки

Всього пішки 125 км за 9 ходових днів.
Похибка між розрахунковою протяжністю походу та даними навігатора склала
близько 5 км.
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План походу пройдений та зміни маршруту

1.4.

1.4.1. План походу пройдений
Дата

31.070
1.07
02.08

Дні у
дорозі

Відрізок маршруту

Відст.
(км)

9.2

Засіб
пересув.
потягом
автобус
пішки

8,8

пішки

8,9

пішки

13,3

пішки

15,4

пішки

14.7

пішки

14.2

пішки

10,8

пішки

19,8

пішки
автобус
потягом

м. Черкаси – м. Львів – м. Чернівці – кабана Піскул
Негру
1

03.08
04.08
05.08

2

06.08

4

07.08

5

08.08

6

09.08

7

10.08

8

11.08
12.07 14.07

9

3

Піскул Негру – р. Леспезі – пер. Подяну (н/к, 1870) –
р. Подяну
р. Подяну – р. Скара – р. Келдеруші
днювання (відсидка у негоді)
р. Келеруші – пер. Гирбовел + п. Скаріта + г. Скара +
пер. Скара +пер. Щербота + г. Щербота + Кустура
Серець (1Б, 2331) – г Серець – пер. Клеопатри (1Б,
2355) – пер. Чобанулуй (1Б, 2295) – пер. Кельцун (1А,
2250) – оз. Кельцун
оз. Кельцун – г. Лейтель + п. Лейтель + г.Лайта (1Б,
2399) – п. Доамней + п.Палтінул (1А, 2350) – оз.Биля –
п. Капрей (1А, 2314) – оз. Капра
оз. Капра – г. ТурнуВартопел + п. Арпашулуй
(Фереастра Змєєлор) +г. Арпашу-Маре (1Б, 2461) –
г. Мірчії + пер. Джурджулуй (1А, 2461) –
оз. Джурджулуй
оз. Джурджулуй – пер. Подрагулуй + пер. Учя Маре +
пер. Учішоара – г. Віштя Маре + г. Молдовяну +
пер. Портіца Віштей (1Б, 2544) – п. Гелбенеле +
п. Гелешекулуй + р. Гелешеску Маре
р. Гелешеску Маре – г. Гелешеску + г. Сленіна +
пер. Ферястра Маре + пер. Чейя Биндей +
пер. Могушулуй + пер. Урля +г. Лезерулуй +г. Ла Фунду
Биндей + г. Леота + реф. Жирней (1А, 2454) – р. Урля
р. Улря – р. Калулуй – пер. Мошулуй (н/к, 2130) –
кабана Урля – р. Бреаза
р. Бреаза – с. Бреаза – с. Воіла
с. Воіла – м. Фегераш – м. Чернівці –
м. Черкаси

Всього пішки 115,1 км за 9 ходових днів (протяжність допустимо зменшена за
рахунок збільшення кількості перевалів згідно п.2.2 «Методики…»).
1.4.2. Зміни маршруту та їх причини
Похід пройдено запасним варіантом маршруту (згідно настанов МКК) у
повному складі. Зміни графіку руху та їх причини:
1.
Потрапивши під зливу в перший день, група зупинилась на ночівлю
раніше запланованого.
2.
Згідно настанов МКК (негода), другого дня ми перейшли на запасний
варіант, відмовившись від радіального акліматизаційного сходження на
пік Боя. Маючи невтішний прогноз погоди, група прийняла рішення, та
замість сходження, впритул підійшла до пер. Гирбовел, щоб частково
скоротити протяжність наступного дня та з метою покращення
акліматизації.
3.
Наступного дня ми вимушені були зробити днювання (відсидку в умовах
щільного туману, сильного поривчастого вітру та зливи).
6

1.5.

Оглядова мапа подорожі (масштаб 1см=22 км)

Румунія

Чорним овалом виділено хребет Фегераш, район подорожі.
Червоною лінією нанесено маршрут руху наших мікроавтобусів, зеленою приблизна нитка маршруту походу.

7

2.

Відомості про район подорожі

2.1.

Загально-географічна характеристика району

Район подорожі розташований у південній частині Південних Карпат,
адміністративно у жудецах (областях) Арджеш, Сібіу, Брашов.
Географічно ми відвідали хребет Фегераш від перевалу Гирбовел до
рефуджії Жирней, вищу вершину Румунії пік Молдовяну (2544).
Геологічно Південні Карпати складені в основному гранітами, гнейсами,
а також пісковиками і вапняками. Вершини зайняті альпійськими луками, які
здавна використовують для випасу худоби волохи. Південні схили гір сильно
розчленовані долинами численних і досить повноводних річок, припливів
Дунаю. Серед них: Жиу, Олт, Чорна, Арджеш, Яломіца, Димбовіца тощо,
утворюючі великі конуси виносу у передгір'ях і на рівнині. Саме долини річок
служать провідником інфраструктури, ними з півночі на південь прокладені
залізниці та автотраси. Гірський масив має багато льодовикових озер, які
розташовані на висоті близько 2000 м. Чітко виражена висотна поясність
рослинності. До висоти 900–1000 м дубово-букові ліси, до 1700 м хвойні ліси,
вище — альпійські луки, чому й одержали назву Трансільванські Альпи. Для
захисту природи уряд Румунії створив Національний парк Ретезат, є також
кілька заказників-резерватів. У передгір'ях здавна є бальнеологічні курорти.
Значний рекреаційний потенціал. Горно-кліматичні курорти Синая,
бальнеологічні курорти-санаторії: Келімекешті, Беїле-Еркулане, Беїле-Говора,
Беїле-Оленешті.
Основна частина маршруту пролягає у субальпійському поясі на висоті
1900-2300 м над рівнем моря, стежками кам’яними розсипами, високогірними
полонинами зі скельними виходами, траверсами скельних ділянок хребта.
Впродовж подорожі ми бачили косуль та гірських козлів. В районі також
мешкають дикі кабани, лисиці, бурі ведмеді, лісові коти, зайці, білки, косулі,
карпатські олені, ящірки, гадюки, саламандри. В річках водиться форель,
харіус, головень, плітка. Птахи – орел, улар, зозуля, сова. Рятівники та чабани
застерігали нас від зустрічі з урсулом (ведмедем), в долинах ми бачили їх свіжі
сліди та послід.
Клімат Румунії помірно-континентальний, що характеризується жарким
літом і холодною зимою; більшість опадів випадає влітку. Середня
температура січня в Бухаресті -3°C, а липня +23°C. Влітку температури в
горах пом'якшені, а зими дуже холодні і сніжні. Головним показником
суворості клімату є висота над рівнем моря Температура повітря зменшується
на 0,5-0,6°С кожні 100 м висоти. На висоті 1800 м зима триває 6-7 місяців,
максимальна температура досягає +25°С, мінімальна - мінус 32°С. В горах
опадів багато - від 1200 до 1400 мм на рік. Найменше опадів у горах у вересні,
а в долинах - в лютому.
В Південних Карпатах переважає західний вітер, рекомендується
прокладати маршрути походів із заходу на схід. Кращий час для походу
влітку: липень – початок серпня. У цей час відносно мало опадів і туману.

8

Взимку найкраща погода з невеликою кількістю опадів спостерігається з
середини січня по середину березня (проте ясних днів взимку набагато менше,
ніж влітку). В інші пори року погода вкрай нестабільна і супроводжується
частими дощами (снігопадами).
В горах розвинута система туристського обслуговування: притулки
(рефуджії), гірські готелі (кабани), хороші під'їзди, подекуди працюють
канатні дороги. Стежки, як правило, марковані фарбою та двометровими
смугастими стовпчиками (для зими). Іноді в небезпечних і складних місцях
маркованих стежок налагоджені страхувальні ланцюги або троси. Проте
прокласти повністю автономний маршрут неважко, хоча при необхідності до
найближчого населеного пункту (або кабани) можна дістатися за півдня. У
Румунії існує гірничо-рятувальна служба Салвамонт (Salvamont). Пости
зазвичай знаходяться в рефуджіях або кабанах поблизу небезпечних ділянок
маршрутів. Реєструватися і пред'являти маршрутні документи рятувальникам
не потрібно.
Правила поведінки в горах досить ліберальні: Заповідником є тільки
Ретезат, в інших місцях, як правило, національних парках, можна ставити
намети, ночувати і ходити де завгодно, розпалювати багаття (якщо є з чого).
Сміття необхідно забирати з собою і викидати в спеціальних місцях поруч з
рефуджіями або кабанами або спускати вниз, в населені пункти. Не
дозволяється купатися в деяких озерах, звідки береться вода для притулків.
Наявність альпійських форм рельєфу в Південних Карпатах, в
основному скель, гребенів і осипів, поступаються кавказьким тільки за
розмірами, що дозволяє робити влітку пішохідні походи 2 і 3 к.с.
(з перевалами і вершинами 1Б к.т.). Прокласти маршрут пішохідного походу
1-4 к.с. або гірського 1-3 к.с. неважко. Слід зауважити, що румунська система
класифікації альпіністських маршрутів, збігається зі старою радянською
(н/к-5Б), в Румунії відбуваються сходження на вершини до 5Б к.с. включно. В
основному, це протяжні скельні маршрути по стінах гір Леспезі, Негою,
Бучеджь, Пятра Краюлуй та ін. Взимку в Південних Карпатах існують льодові
маршрути до 4Б к.с. включно. Інформацію про пройдені маршрути можна
знайти в спеціальній літературі, що іноді продається в румунських книгарнях,
або в Салвамонте. Марковані маршрути прокладено здебільшого по (або
вздовж) основного хребта. Відроги мають багато непройдених перевалів від
н/к до 2Б категорії трудності.
Хребет перетинає траса Трансфегерашан (DN7C). Дорога починається в
комуні Башова, графство Аргеш (недалеко від міста Пітешті) і закінчується на
перетині з дорогою DN1 між Сібіу і Брашовом, недалеко від комуни
Чаршоара, від греблі Видрару до Каршиоари. Траса перетинає гористу
місцевість на великих висотах (до 2000 м), довжина близько 91 км.
За кліматичними особливостями район подорожі належить до підобласті
високогір’я. Клімат вологий та вітряний. Літо і весна максимально вологі, із
затяжними та зливовими дощами, густі тумани ускладнюють видимість. Лише
у серпні – жовтні переважає суха та сонячна погода. Сніговий покрив
з’являється у листопаді і тримається до кінця квітня, останні сніжники
зникають у кінці червня – липні.
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Ціни на продукти харчування можна порівняти з нашими. Гроші (долари
і євро) можна обміняти на румунські леї в обмінних пунктах або банках. В
супермаркетах є можливість розрахуватися банківською картою (Visa,
MasterCard). В магазинах у продажу є не всі звичні для нас товари –
наприклад, відсутнє згущене молоко.
Румунія має своєрідну музику, кухню, власний кінематограф. Крім
бухарестських пам'ятників комуністичної епохи, в Сібіу і Сигишоаре, а також
інших містах прекрасно збереглися середньовічна забудова центрів, замки і
фортеці. Православні церкви широко відомі своїми розписами і незвичайною
архітектурою.
Румунія має досить розвинуту мережу залізничного та
автомобільного транспорту. Якщо бажаєте заощадити гроші на транспорті
можна дістатися до необхідного місця «самоходом», попередньо вивчивши
розклад транспорту на транспортному сайті, наприклад https://www.virail.ro/.
2.2. Краєзнавча характеристика району
Румунія – країна палаців, замків та фортець. Дуже багато пам’яток
природи - печер, озер, каньйонів, водоспадів тощо. Навіть побіжний опис
заслуговує багатьох сторінок. Доречно та простіше скористуватися
інтерактивним сайтом http://obiectiveturistice.drumliber.ro/, де кожен об’єкт має
опис та прив’язку до карти (міста, музеї, озера, національні парки, пляжі,
печери, палаци, фортеці тощо – буквально усе!!!). Таким чином можна
підібрати пам’ятки того району Румунії, куди заплановано похід.
Ціни за відвідування пам’яток коливаються в межах 10-25 леїв
(60-250 грн.) для дорослих. Для учнівської та студентської молоді, як правило,
вдвічі менше. Маючи групу учнівської молоді 10 і більше осіб доречно
торгуватися – квитки вийдуть ще дешевше.

3.

Підготовка та проведення подорожі.
Туристська характеристика району

Ідея походу в Румунські Карпати народилася після двох пішохідних
«двійок» Українськими Карпатами. Ми, нарешті, згадали, що керівник представник гірського туризму, та вирішили спробувати себе у якості
«гірників». Ідея отримала розвиток після зустрічі з Віктором Козієм,
керівником походу по цьому району. Їхати в чужу країну, в технічно досить
складний район в похід першої категорії не зовсім розумно. Тож був
запланований гірський похід другої категорії складності за умови вдалого
проходження походу першої категорії Українськими Карпатами в травні. Для
більшої впевненості ми здійснили сходження на г. Гутин Томнатик (1Б). На
кінець травня усе складалося як найкраще, тож похід було заплановано на
кінець липня і ми почали активну підготовку.
Всі учасники пройшли комісію у відділенні спортивної медицини
Черкаської обласної лікарні. Після вивчення пропозицій ми обрали для
оформлення полісів страхову компанію СГ «ТАС». Ретельно готувались
продукти харчування, загальне та особисте спорядження. Особливу увагу
приділили ходовому взуттю (і недаремно!). Перший раз групі довелося
практично весь похід готувати їжу на газових пальниках.
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Обґрунтування вибраної нитки маршруту. Переважна більшість
стандартних маршрутів прокладена саме по гребню хребта Фегераш. Ми
вирішили для першого разу не бути оригінальними і основну частину
маршруту побудувати саме по гребню. Для акліматизації, перед виходом на
хребет, в перший день ми запланували перевал Подяну (н/к), а в другий радіальний вихід на вершину Боя (1А). Напрямок захід - схід було обрано
згідно рекомендацій попередніх груп. Закінчити похід було заплановано у
місті-фортеці Фегераш для ознайомлення з пам’яткою історії.
Логістика. Вивчивши логістику, ми обрали варіант маршруту Черкаси Чернівці поїздом, а з Чернівців скористуватися послугами приватного
перевізника Юрія з міста Чернівці +38(050)5551310. Трансфер туди - назад
відбувся двома мінівенами і обійшовся нам в 1000 євро.
Митниця. В Румунію не можна ввозити м'ясо- та молокопродукти, тож
нам довелося купувати тушонку (до речі, досить якісну), хліб та сухе молоко в
супермаркеті «Lidl». Хоча, під час перетину кордону, багаж не досліджували.
Для перетину кордону неповнолітніми (до 16 років) потрібна заява на
згоду на тимчасовий виїзд за кордон від обох батьків. Доречно такий документ
складати у нотаріуса обом батькам разом – в такому випадку ціна буде вдвічі
меншою. В заяві можна зазначити стільки супроводжуючих осіб, скільки в
групі є дорослих.
Погода. Маючи невтішні прогнози погоди, ми ще вдома продумали
варіанти корегування маршруту. Несприятлива погода перші три дні змусила
нас перейти на запасний варіант. Зате далі погода нам сприяла до кінця походу.
Мова. Рекомендуємо приділити увагу ознайомленню з румунською
мовою та транскрипцією. Так, літера «С» в різних випадках може звучати як
«К», «С», «Ч», «Щ». Діактричні знаки ( ˇ та ˆ ) додають складнощів щодо
вимови та перекладу. «Загублений» знак на мапі (або в тексті) тягне за собою
інше написання в перекладі. Таким чином з’являються власні назви в різних
варіантах, наприклад: Кальцун – Кельцун – Кельджун, Гелешеску –
Галашеску, Фегераш – Фагараш і таке інше.
Стане в пригоді знання англійської мови та Google-перекладач.
Цікаво, що по правилах румунської мови власні імена (особливо в
назвах) можуть мати артикль «–луй», що є ознакою однини чоловічого роду,
але не є помилкою. В різних картах можна зустріти різні назви географічних
об’єктів. Тож даруйте, якщо у звіті проскочить різна назва одного і того ж
перевалу як, наприклад, «Подяну» – «Подянулуй», або «Подрагу» –
«Подрагулуй», «Палтін» – «Палтінул» – «Палтінулуй».
Трохи міркувань щодо технічної складності району.
Перше питання – низькогір’я чи все ж таки високогір’я? Виглядає як
зменшений Кавказ, але протяжність і крутизна перешкод відповідає
нормативам великих гір.
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Багато суперечливих питань щодо оцінки кт перевалів. Іноді стежки
виглядають (фото № 2) як тераса шириною 50 см на схилі 60° (а летіти метрів
зо 200). Начебто і перила не завадили б… Але попереду нас йшла родина з
двома дітьми (років по 4-5), а позаду три молодички габаритами як мене два.
Часто стежка обходить жандарми (траверс плит 30°-40°), або йде по
хребту з ділянками скель (фото № 3) іноді 3-4 м, іноді 10-20 м – куди їх
відносити і як категорувати - не зовсім зрозуміло.
Часто під шаром здертого багаточисельними туристами дерну стежка
являє собою дрібний або середній осип (фото № 5), і, начебто, рухаєшся
маркованою стежкою, а насправді - осипом.

Фото № 2.
Стежка терасою

Фото № 3.
«Стежка» хребтом

Фото № 4.
Чи то стежка, чи то осип

Також виникає питання щодо обладнання складних ділянок. Наприклад,
струнга Чобанулуй - це скельний кулуар 40°-60°, обладнаний перилами
(близько 80 м ланцюгів на підйомі та 50° на спуску). Без них це була б
класична 2-А. Ми, використовуючи ланцюги для самостраховки, оцінили
перевал як 1-Б кт.
Ми не з’єднали низку кустура Серець –пер. Клеопатри-пер. Чобанулуйпер. Кельцун у зв’язку, тому що на кожному перевалі ми долали ділянку, що
визначає категорію трудності перешкоди.
При проходженні Кустури Серець ми вирішили, що буде спокійніше
найбільш круті ділянки долати своїми перилами (і на спуску, і на підйомі).
Доречі, кустуру я категорував би як локальна перешкода «траверс скельного
гребня (хребта)» з категорією трудності 2-А. Група мала право на подолання
такої перешкоди, але вимушені показувати її в звіті як 1-Б через
недосконалість Правил суддівства Чемпіонатів по походах.
Взагалі то, інші групи дивились на нас (в касках і спорядженні) як на
інопланетян…
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4.
День
в
дорозі
1

Дата
02.08

1
2

02.08
03.08

2

03.08
04.08
05.08

3

Графік руху
Ділянка маршруту
(початковий та кінцевий
пункти ділянки)
кантон Піскул Негру – р. Леспезі

Пройдена
відстань
(км)
1,7

Чистий
ходовий
час
1 год

р. Леспезі - дорога

1,5

1год

дорога – пер. Подяну – дорога
дорога – зах. відрог г. Подяну
відрог г. Подяну – р. Тополог
кантон Піскул Негру – р. Тополог
р. Тополог – кошара
кошара – Каскад
каскад – верхній цирк пер. Гирбовел
р. Тополог – цирк пер. Гирбовел
вимушене днювання, відсидка у негоді
цирк – пер. Гирбовел
пер. Гирбовел – г. Щербота
г. Щербота – Кустура Серець –
г Серець

3,3
0,9
1,8
9,2
2,5
1,5
4,8
8,8

45 хв
15 хв
1,5 год
4,5 год
1
45 хв
2,5
4

0,7
2,65
1,5

1 год
1 год 30 хв
3

1

45 хв

0,25

1 год

г. Серець – пер. Клеопатри – р. Серець
– цирк пер. Чобанулуй
цирк пер. Чобанулуй – пер. Чобанулуй
– р. Валя Лайта

Природні та штучні перешкоди,
небезпечні ділянки

Примітки

лісова стежка
маркована стежка трав’яним схилами,
осипами
ґрунтова дорога
стежка жеребом
ледь помітна стежка скелястим гребнем у лісі
дорога
стежка трав’яними схилами
стежка трав’яними схилами
стежка трав’яним схилом
стежка трав’яним хребтом
спуск на перевал скелями 45°-70° - перильна
страховка 2х30 м, самостраховка за ланцюги
100 м. Перевальна сідловина – траверс
скельного хребта 300 м. Підйом на
г. Щербота по скелях 45°-70° - перильна
страховка 40 м, самострах. за ланцюги 100 м.
спуск крупним та середнім осипом до 30°,
підйом середнім осипом 20°
підйом по скелях 45°-60°, самостраховка за
ланцюги 70 м. Спуск скелями 45°-60°,
самостраховка за ланцюги 50 м, далі дрібним
та середнім осипом до 30°

13

р. Валя Лайта – пер. Кельцун

2

1 год 15 хв

пер. Кельцун – оз. Кельцун

1

0,5

8,9
2,4

8,5
1 год

стежка трав’яним хребтом

2,5

1 год

г. Лайта – пер. Палтину

3

1,5 год

пер. Палтину – оз. Биля

2,4

1 год

стежка трав’яним хребтом, підйом на г. Лайта
- ділянки скель 100 м, самостраховка за троси
стежка трав’яним хребтом, ділянка траверсу
схилу 50 м до 50°, самостраховка за троси
спуск кам’янистою стежкою

оз. Биля – пер. Капра

2

1 год

підйом середнім осипом 25°

пер. Капра - оз. Капра

1

30 хв

спуск середнім осипом 20°

3

05.08

цирк пер. Гирбовел – оз. Кельцун

4

06.08

оз. Кельцун – г. Лейтель
г. Лейтель – г. Лайта

стежка траверсом схилів г. Негою. Ділянки
скель по 25-30 м до 60°, ділянки баранячих
лобів. Перевальний зліт – траверс схилів
г. Кельцун середнім осипом 25° 350 м
спуск середнім осипом 20°

4

06.08

оз. Кельцун – оз. Капра

13,3

6 год

5

07.08

оз. Капра – р. Капрей

2,8

1 год 30 хв

р. Капрей – пер. Арпашу (Фереастра
Змєєлор)
пер. Арпашу – схили г. Арпашу Мік

3,2

1 год

3,5

1 год 30 хв

схили г. Арпашу Мік – пер. Арпашу
Мік
пер. Арпашу Мік – г. Мірчії

1,8

1 год

стежка трав’яним хребтом з виходами скель,
ділянки самостраховки за троси до 100 м.
стежка трав’яним хребтом

1,7

1 год

стежка трав’яним хребтом

г. Мірчії – оз. Джурджулуй

2,4

45 хв

спуск трав’яним схилом 30°

оз. Капра – оз. Джурджулуй

15,4

6 год 45 хв

5

07.08

стежка трав’яним схилом через відрог
стежка траверсом схилів г. Турну Виртопел

14

6

6
7

7
8

08.08

08.08
09.08

09.08
10.08

8
10.08
9
11.08
9
11.08
Загалом:

оз. Джурджулуй – пер. Орзанеуа
пер. Орзанеуа – г. Віштя-Маре

6,7
1

2 год 30 хв
45 хв

стежка трав’яним хребтом
стежка трав’яним схилом та середнім осипом
до 40°, виходи скель
стежка скельним хребтом, самостраховка за
ланцюги та троси
стежка трав’яним схилом та середнім осипом
до 40°, виходи скель
стежка трав’яним хребтом, з пер. Галашеску
Мік спуск трав’яним схилом 15° 300 м

г. Віштя-Маре – г. Молдовяну (рад)

0,8

45 хв

г. Віштя-Маре – пер. Портица Віштей

1,8

45 хв

пер. Портица Віштей – р. Галашеску
Мік
оз. Джурджулуй – р. Галашеску Мік
р. Галашеску Мік – пер. Портіца Урля
пер. Портіца Урля – г. Ла Фунду
Биндей
г. Ла Фунду Биндей – рефуджія
Жирней
рефуджія Жирней – р. Урля
р. Галашеску Мік – р. Урля
р. Урля – пер. Курматура Мошулуй
пер. Курматура Мошулуй – рефуджія
Урля
рефуджія Урля – кабана Урля
кабана Урля – р. Бреаза
р. Урля - р. Бреаза
р. Бреаза – с. Бреаза – с. Воіла
р. Бреаза – с. Воіла
Кантон Піскул Негру – с. Воіла

4,4

2 год

14,7
5,6
1,1

6 год 45 хв
2 год 30 хв
1 год

4,5

45 хв

3
14,2
1,5
1,2

1 год
5 год 15 хв
1 год 15 хв
45 хв

стежка траверсом схилів г. Ляота

2
6,1
10,8
19,8
19,8
115,2

1 год
1 год 30 хв
4 год 30 хв
4 год
4 год
50 год

стежка заростями карпатської сосни
ґрунтова дорога

стежка трав’яним хребтом, виходи скель
підйом трав’яним схилом до 35°, виходи
скель
спуск трав’яним схилом до 35°, виходи скель

підйом трав’яним схилом до 25°
стежка траверсом трав’яних схилів г. Мошу

ґрунтова дорога, асфальтова дорога

15

5. Висотний графік руху
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6.

Технічний опис маршруту, треки, схеми,
фотоматеріали

1 ходовий день - 02 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: кантон Піскул Негру – пер. Подяну (н/к) – р. Тополог.
Пройдено 9,2 км за 4 год. чхч.
Загальний перепад висоти
+691, -799 м.
Вихід на маршрут о 8:00,
зупинка на ночівлю о 14:00.
Зранку ясно, з 14:00 злива, t +12°С.
Схема 1/1. Висотний графік 1 дня

Схема 1/2. Маршрут першого ходового дня

Як і очікувалось, на галявину Піскул Негру нас висадили в темряві.
Задана в навігаторі маршрутна точка місця висадки (початку активної
частини), полегшує орієнтування. Місце табору знайти неважко – за мостом
100 м трохи ліворуч-вгору. У відблисках кабан «Сота» та «Адоніс» розбиваємо
табір, тут наша перша ночівля (фото № 5).
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Фото № 5. Місце першої ночівлі та початку маршруту.
На задньому плані шпиль кантону Піскул Негру (8:00)

Фото № 6. Підйом в долину Леспезі (8:15)

Зранку знаходимо марковану стежку, що пірнає у ліс та з великим
набором висоти (фото № 6) за годину виводить нас у висячу долину річки
Леспезі.
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Звідси відкривається панорама верхів’я долини з горою Леспезі
(фото № 7). Тут починається маркований маршрут до озера Кельцун .
г. Леспезі

Фото № 7. Долина р. Леспезі (9:20)

Переходимо на правий берег, траверсом-підйомом за 30 хвилин
дістаємось кам’янистого гребня відрога (фото №8), яким за 40 хвилин
підіймаємось на дорогу (фото №9).

Фото №8. Стежка підйому осипним схилом на пер. Подяну (11:00)
19

Фото № 9. Перевал Подяну (Подянулуй) зі сходу (12:00)

Ґрунтова дорога, практично без перепаду висоти, за 20 хвилин виводить
нас на перевал Подяну, а ще за 25 – на західний відрог г. Подяну (фото № 10).

Фото № 10. Перевал Подяну з заходу (12:30)

Звідси дорога перетворюється на стежку прорубану у жеребі,
маркування є, але дуже старе. Стежка заросла підліском та малиною і, схоже,
давно не використовується. Рух сильно уповільнюється, за 15 хвилин
дістаємося останньої вершинки відрогу. Стежка губиться.
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Спускаємося високотрав’ям 200 м ліворуч (на південь) до зони лісу, на
деревах бачимо кілька марок. Починається крутий (не менше 30°) спуск ледь
помітною стежкою вздовж скельного відрогу. Маркування губиться. Місцями
крутизна збільшується до 50°, доводиться рухатися лицем до схилу. Спуск
важкий, виснажливий, здавалось не закінчиться ніколи… Але, за 1,5 години
схил (нарешті!!!) різко стає пологим, дістаємося стрімкої річки Негою, яку
долаємо стінкою вбрід (10 м, глибина до 40 см). Зненацька починає накрапати
дощ. Виходимо до злиття річок Негою та Тополог, бачимо місце для стоянки,
дорогу у верхів’я Скари, за річкою – лісозаготівлю та будівлі лісорубів. На
галявині з місцем для вогнища натягуємо тент, сідаємо обідати. Небо затягло
низькими чорними хмарами, дощ перетворився у зливу. Продовжувати рух
недоречно, в просвіті ставимо табір. Галявина дозволяє легко розташувати до
10 наметів та тент, воду беремо з річки Негою, по дрова доводиться йти 100 м
вгору по річці Тополог.

Фото № 11. Табір на злитті річок Тополог та Негою (14:30)
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2 ходовий день - 03 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: р. Тополог – р. Кельдеруші (цирк пер. Гирбовел).
Пройдено 8,8 км за 4 год. чхч.

Загальний перепад висоти:
+667, -11 м
Вихід на маршрут о 09:00,
зупинка на ночівлю о 14:00.

Дощ, туман, t +8°С.
Схема 2/1. Висотний графік 2 дня

Схема 2/2. Маршрут другого ходового дня

Зранку мряка, маємо невтішні прогнози погоди – наступні два дні дощ.
Вирішуємо переходити на запасний варіант – сьогодні як можна ближче
піднятися до основного хребта і чекати на поліпшення погоди.
Збираємося під тентом, одягаємо дощовики. Першу ділянку проходимо
(за 1 годину) лісом до вівчарні розмитою ґрунтовою дорогою. Починається
злива. Поки перечікуємо під деревами дощ, заготовлюємо тріски для
турбопічки. Далі стежка з невеликим набором висоти виходить на луки, ліс
залишається тільки на схилах и невдовзі зовсім зникає. Далі - тільки трав’яні
схили та скелі.

22

За 45 хвилин дістаємося злиття річки Кельдеруші (ліворуч по ходу) і
річки Скара (фото № 12).

Фото № 12. Злиття річок Скара та Кельдеруші (10:10)

Бачимо водоспад річки Кельдеруші, що на деяких мапах має назву
«Каскада» (фото № 13).

Фото № 13. Водоспад Каскада (10:40)
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Стежка перетинає річку Скара і далі круто підіймається лівим (орогр.)
берегом на терасу над водоспадом у висячу долину (фото № 14).

Фото № 14. Розгалуження стежок на Скару та Гирбовел (10:40)

Звідси за 15 хвилин дістаємося зльоту на наступну
перестрибуємо струмок, що тече з перевалу Скаріта (фото № 15).

терасу,

Фото № 15. Нижній цирк перевалу Гирбовел (11:20)
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Дощ посилюється, входимо у хмару. Туман час від часу розривають
сильні пориви вітру. В черговому розриві вгадуються перевал та вершини
хребта. Виходимо на терасу з маленьким озером (чи то великою калюжею),
зручну для табору. Встановлюємо тент, обідаємо. В просвіті (фото № 16)
ставимо по штормовому намети (шквали вітру). Розуміємо, що погода
зіпсувалась надовго...

Фото № 16. Панорама табору у верхньому цирку пер. Гирбовел (13:10)

04 серпня 2019 року.
Вимушене днювання – відсидка у дощі та тумані.
Сильний, поривчастий вітер, t +5°С.
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3 ходовий день - 5 серпня 2019 року.
Пройдено 8,9 км за 8,5 год. чхч.
Загальний перепад висоти:
+900, –778 м.
Вихід на маршрут о 8:00,
зупинка на ночівлю о 19:00.
Зранку туман, вдень мінлива
хмарність, t +10°+12°С.
Схема 3/1. Висотний графік 3 дня

Схема 3/2. Маршрут третього ходового дня

Ділянка маршруту: цирк пер. Гирбовел – пер. Гирбовел + г. Скаріта +
пер. Скаріта + г. Скара + пер. Скара + г. Щербота + Кустура Серець (1Б, 2331)
– г. Серець + пер. Клеопатри (1Б, 2355) – р. Серець – пер. Чобанулуй (1Б, 2295)
– р. Лайта – пер. Кельцун (1А, 2257) – оз. Кельцун.
Ранок зустрічає нас сухим туманом. Вирішуємо перейти до рефуджії
Скара, в якій можна буде залишитись у разі погіршення погоди.

Фото № 17. Панорама цирку пер. Гирбовел та місця ночівлі
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В розривах туману бачимо наш перевал Гирбовел, починаємо підйом.
Стежки немає, йдемо навпростець. Крутизна схилу перевального зльоту
поступово збільшується, сама крута ділянка (до 30°, 100 м) за 1 годину
виводить нас на перевал (фото № 18). Бачимо стежку спуску до озера Авріг, по
ній на перевал виходить група з Польщі (люб’язно нас фотографують).
Перевал Гирбовел (1А, 2124) – широка трав’яна сідловина з виходами
скель (фото № 19) на головному хребті між вершинами Чортя та Гирбовел,
з’єднує долини річок Авріг та Кельдеруші (Тополог). Характер найбільш
складних ділянок шляху – підйом трав’яним схилом (300 м, до 30°)

Фото № 18. Підйом на пер. Гирбовел з півдня (8:20)

Фото № 19. На перевалі Гирбовел (8:52)
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Стежка йде трав’яним гребнем, дуже схожим на Чорногору. З невеликим
перепадом висоти (150-200 м) минаємо гору Гирбовел, перевал Скаріта, гору
Скара, гору Пуха, перевал Скара (бачимо руїни рефуджії Скара) і дістаємось
гори Щербота.

Фото № 20. На вершині гори Скара (2308 м) (9:35)

Траверс хребта від перевалу Гирбовел до гори Скара (фото № 20) займає
45 хвилин, до гори Щербота (фото № 21) – 2 години. Далі починається сама
складна ділянка походу. Готуємо спорядження, одягаємо системи та каски.

Фото № 21. На вершині Щербота (2331 м) (11:38)
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Фото № 22. Початок спуску з г. Щербота
на Кустуру Серець (11:59)

Кустура Серець (1Б-2А,
2142) – локальна перешкода,
траверс
скельного
гребня
перевалу
між
вершинами
Щербота та Серець.
Розриви туману частішають,
скелі сухі, вирішуємо йти
маршрутом.
Починаємо спуск на Кустуру
Серець скельним гребнем (фото
№ 22).
Трекінгові палки заважають,
чіпляємо їх до рюкзаків.
Вузький гребінь по обидві
сторони має скиди по 45°.
Маршрут
доволі
часто
розмічений
червоно-білими
марками (фото № 22).
Крутизна
гребня
різко
виростає (фото № 23), через 150
м з’являються перші ланцюги.

Фото № 23. Спуск та траверс перевального гребня (12:04)
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Фото № 24. Перила на прямовисних
ділянках спуску (12:23)

Ланцюги
використовуємо
для самостраховки, але за 30-40 м
виходимо до прямовисного скиду
8 м. Вирішуємо наводити перила
мотузкою 25 м (фото № 24).
Нарешті сонце та вітер
розганяють
залишки
туману.
Останній учасник спускається без
рюкзака на самостраховці до
ланцюгів. Далі, за 20 м спуску
ланцюгами наводимо ще 25 м
практично вертикальних (60°-70°)
перил. Нарешті крутизна гребня
поступово
зменшується,
але
технічно легше не стає.
Перевальна сідловина – пила
скельних жандармів, які на
південь спадають в долину
плитами 45°-50°(фото №25), а на
північ – прямовисними скидами
(фото № 27).

Фото № 25. Траверс перевального гребня Кустури Серець (13:18)
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Рухаємося повільно, дуже обережно. Деінде провішені ланцюги.
З перевалу бачимо вершину Щербота та маршрут спуску на Кустуру (фото
№ 26). Спуск зайняв 1,5 години, ще 30 хвилин – траверс перевалу до початку
підйому.

Фото № 26. Гора Щербота з Кустури Серець (12:44)

Звідси бачимо вершину Щербота, північні схили перевалу та весь шлях
траверсом перевальної пили (фото № 27).

Фото № 27. Перевальний гребінь Кустури Серець та г. Щербота (13:40)
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Перша ділянка підйому – скельна (місцями ланцюги) до 100 м, (фото
№ 28), виводить на стежку (50 м, до 30°) трав’яним схилом (фото № 29, 30).

Фото № 28. Ділянки скель з ланцюгами на початку виходу
з Кустури Серець (13:55)

Фото № 29. Підйом на гору Серець з Кустури Серець (14:04)

Весь шлях кожні 5-10 метрів розмічений маркуванням. Стежка
приводить нас до скель – в майже прямовисний кулуар з ланцюгами 15-20 м, і
далі скелі 100 м.
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Фото № 30. Вид на Кустуру Серець з підйому на г. Скара (14:06)

Для впевненості на складній
ділянці ми наводимо перила 45 м
(фото № 31), далі простими скелями
100 м підіймаємося на трав’яну
терасу – схил вершини Серець (фото
№ 32). Підйом з Кустури займає
трохи більше години. Згідно
показникам навігатора пройдена
відстань від г. Щербота до тераси на
схилі г. Серець – 1200 м, з них 430 м
до початку траверса, 450 м траверс
перевальної пили, 150 м підйому,
100 трав’яного схилу гори Серець.
На подолання Кустури Серець ми
витратили близько 3 годин.

На
зручній
терасі
під
г. Серець відпочиваємо, до того ж
саме час поїсти.

Фото № 31. Перила на підйомі
з Кустури Серець (14:53)
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Фото № 32. Вихід з Кустури Серець (15:03)

Пообідавши продовжуємо маршрут. Лавіруючи між скельних останців та
великих каменів (фото № 33) через г. Серець спускаємося на перевал
Клеопатра. Тут розгалуження стежок: праворуч-вверх на г. Негою та наша –
ліворуч вниз (фото № 34).
Перевал Клеопатри (1Б, 2355) – широка кам’янисто-трав’яна сідловина в
головному хребті (фото № 34) між вершинами Негою і Серець, з’єднує долини
річок Негою з півдня та Серець з півночі. Характер найбільш складних ділянок
шляху – спуск великим живим (100м) та середнім (200 м) осипом до 30°.

Фото № 33. Вихід на г. Серець (16:10)

34

Фото № 34. На перевалі Клеопатри (16:14)

З перевалу починаємо спуск повз голку Клеопатри великим живим
осипом по маркуванню синім трикутником (фото № 35). За 200 м з’являється
трав’яна стежка через розсипи великих каменів (фото № 36).

Фото № 35. Початок спуску з перевалу Клеопатри на північ (16:24)
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Фото № 36. Спуск з пер. Клеопатри в долину р. Серець (16:57)

Основна стежка спускається до Каменю Обіду (Piatra Pranzului) і далі до
кабани Негою, ми ж (400 м від перевалу) починаємо траверсувати схил
праворуч (200 м) (фото № 36), огинаємо скельний відрог та за 350 м некрутого
підйому входимо в цирк перевалу Чобанолуй (фото № 37).

Фото № 37. Пер. Чобанулуй з дол. Серець (17:04)

.
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Перевал Чобанулуй (1Б, 2295) – сідловина у північному відрозі г. Негою
між вершинами Негою Мік та Ла-Подейу, з’єднує долини річок Серець та
Лайта. Характер найбільш складних ділянок шляху – підйом (80 м) та спуск
скельним кулуаром (50 м) з ІТО, підйом та спуск середнім осипом.
З перевального цирку дрібним та середнім осипом за 10 хвилин
підіймаємося до перевального зльоту (фото № 38).

Фото № 38. Початок підйому на пер. Чобанулуй з заходу (17:32)

Перевальний зліт – скельний кулуар 80 метрів 45°-60° з провішеними
ланцюгами долаємо самостраховками за ланцюги за 30 хвилин (фото № 39).

Фото № 39. Підйом на пер. Чобанулуй з заходу (17:36)
37

Перевал
–
вузька
скельна розщелина, в якій
може зібратися максимум
3-4 людини.
Спуск з
перевалу – вузький скельний
кулуар 100 метрів 45°-50°
з провішеними у верхній
частині (близько 50 метрів)
ланцюгами (фото № 40).
Спускаємся
з
самостраховкою за ланцюги.
Далі кулуар розширюється і
перетворюється на конус
виносу
дрібного
та
середнього осипу (фото
№ 41).

Спуск з перевального
зльоту займає у групи 45
хвилин.
Фото № 40. Перевал Чобанулуй (17:43)

Фото № 41. Спуск з перевалу Чобанулуй на схід (18:04)

38

З’являється стежка, яка повертає праворуч, минає скельний гребінь та
виводить нас на терасу з маленькими озерами (фото № 42).

Фото № 42. Перевал Чобанулуй зі сходу (18:16)

Фото № 43. Траверс північно-східних схилів та відрогів
г. Негою Мік(18:16)

Далі траверсуємо осипи та трав’яні схили г. Негою Мік. По мокрих
скелях перелазимо два відроги г. Негою (фото № 43), вузькою скельною
полицею виходимо на ділянку баранячих лобів.
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На жаль, не помічаємо в який момент «сіли» акумулятори у навігаторі,
тож запису останніх кілометрів немає. Баранячі лоби долаємо траверсом з
невеликим підйомом, шукаючи проходи між великими злизаними льодовиком
скелями. Напрямок підказує маркування (червоний хрест). Праворуч високо
над нами бачимо струнги Доамней та Дракулуй та стежку з них на
пер. Кельцун. Стежка зливається з нашою на останніх метрах траверсу
баранячих лобів. Звідси відкривається вид на перевал Кельцун.

Фото № 44. Вихід на пер. Кельцун (19:45)

Фото № 45. Спуск до озера Кельцун з пер. Кельцун (19:50)
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Весь траверс можна побачити з гори Лейтель (фото № 47).
Перевал Кельцун (1А, 2283 м) – широка кам’яна сідловина між
г. Кельцун та жандармом, розташований у головному хребті між вершинами
Кельцун та Лейтель, з’єднує долини Леспезі та Лайта. Характер найбільш
складних ділянок шляху – підйом-траверс баранячих лобів (250 м), траверс
(300 м) та спуск (300 м) середньоосипних схилів до 30°.
На перевал виходимо траверсуючи середньоосипний схил 15° 300 м
(фото № 44).
Спускаємось з перевалу (фото № 45) по середньому живому осипу 20°
300 метрів, далі схил поступово стає пологим до озера (ще 100 м). За озером на
пагорбі бачимо велику рефуджію, до неї йдемо 15 хвилин, залишаючи озеро
праворуч. Від рефуджії бачимо озеро і перевал Кельцун та наш маршрут
спуску до рефуджії (фото № 46).
Рефуджія велика, приблизно на 20 осіб, з полицями для ночівлі та
столом з лавками. Електрики, на жаль, немає, висвітлюється приміщення
ліхтарем (скляним просвітом в даху). На подив, бажаючих ночувати у
притулку, крім нас, виявилось двоє. Після напруженого дня така ночівля –
справжній подарунок. Займаємо місця, розкладаємо на нарах килимки та
спальники. У рефуджії заборонено використовувати вогонь, тож готуємо
вечерю на вулиці.
Воду беремо із джерела, яке пробилося прямо на стежці від озера (50 м
від рефуджії).

Фото № 46. Перевал та озеро Кельцун від рефуджії (11:00)
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4 ходовий день - 06 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: оз. Кельцун – г. Лейтель + пер. Лейтель + г. Лайта
(1Б, 2399) – пер. Доамней + пер. Палтін (1А, 2350) – оз. Биля – пер. Капрей
(1А, 2314) – оз. Капра.
Пройдено 13,3 км за 6 год. чхч.
Загальний перепад висоти:
+743, – 687 м.
Вихід на маршрут о 10:00,
зупинка на ночівлю о 18:00.
Мінлива хмарність, t +15+20°С.
Схема 4/1. Висотний графік 4 дня

Схема 4/2. Маршруту четвертого ходового дня
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Від рефуджії трав’яною стежкою спускаємося (10°, 350 м) на перевал
Лайта, траверсуємо сідловину – скельний гребінь, за 1 годину (від рефуджії)
підіймаємося на г. Лейтель (фото № 47).

Фото № 47. На вершині Лейтель (12:57)

З вершини позаду бачимо масив Леспезі – Негою, наш маршрут від
перевалу Чобанулуй до перевалу Кельцун (фото № 48).

Фото № 48. Вид на масив Негою з г. Лейтель (12:16)
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Попереду наступна локальна перешкода – траверс скельного хребта від
перевалу Лейтель до перевалу Палтіну (Палтінул, Палтін, Палтінулуй)
(1Б, 2397 - 2262 - 2399). В деяких джерелах ділянка називається Курматура
Палтін, сідло Доамней. Характер найбільш складних ділянок шляху – підйом
скелями 200 м до 60°, траверс скель 40 м до 70°.
Спускаємось трав’яною стежкою (25°, 400 м) з виходами скель (до 50°)
на перевал Лейтель. Звідси (фото №49-50) починається підйом скелями на
головний хребет та його траверс за допомогою тросів (2 ділянки по 100-120 м,
40°-60°).

Фото №. 49. Кустура Палтіну, підйом по тросах

Фото № 50. Кустура Палтіну, троси по гребню хребта.
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На цей відрізок шляху (іноді додаткова гімнастична страховка, деінде
рух без рюкзаків) група витрачає близько 45 хвилин.
Далі траверсом залишаємо ліворуч г. Лайта (фото № 51), бачимо
подальший маршрут на перевал Палтіну (фото № 52).

Фото №. 51. Траверс гори Лайта (13:23)

Фото №. 52. Вид на масив Палтіну зі схилів гори Лайта (13:36)

За 15 хвилин від г. Лайта дістаємось стежки – траверсу Вежі Палтіну.
Тут також в небезпечному місті (близько 40 м) стежка обладнана тросами
(фото № 53).
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Фото № 53. Стежка до вежі Палтін з г. Лейтель (13:23)

За траверсом вежі стежка круто підіймається ліворуч на трав’яне плато –
плече г. Палтіну (фото № 54). Попереду бачимо покажчик перевалу Палтіну.
Від г. Лайта до перевалу Палтіну група дісталась за 1,5 години.

Фото № 54. Стежка до вежі Палтін з г. Лейтель (13:23)

Перевал Палтіну в класичному розумінні досить умовний – це трав’яне
плато між Вежею та горою Палтіну.
Звідси відкривається вид на головний хребет на захід (фото № 55).
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Фото № 55. Вид на захід з перевалу Палтін (13:36)

На перевалі розгалуження стежок – спуск на озеро Биля та продовження
руху головним хребтом – на озеро Капра, про що свідчить покажчик
(фото № 56).

Фото № 56. Покажчик роздоріжжя на перевалі Палтін (13:38)

За 30 хвилин спуску серпантином кам’янистою стежкою виходимо на
сідловину Курматура Биля (фото № 57), відкривається цирк Биля, вид на
відрог Бутяну. Ще за 20 хвилин дістаємося озера Биля.
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Зупиняємося на обід. Поки готується їжа досліджуємо місцеві цікавинки
– базар з різноманітними товарами – від продуктів до напівдорогоцінного
каміння, сувенірів тощо.

Фото № 57. Спуск до оз. Биля від пер. Палтіну (14:16)

Їсти розташовуємось напроти вебкамер кабани Биля – позуємо для
батьків. Про цей трюк ми домовились з ними ще вдома.

Фото № 58. Початок підйому на пер. Капра від оз. Биля (15:28)
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Місце цікаве, але незатишне. Тож, рушаємо до місця запланованої
ночівлі. Стежку на наш наступний перевал Капра видно здалеку. Заходимо за
кабану Биля, починаємо підйом серпантином по трав’янисто-осипному схилу.

Фото № 59. Підйом на пер. Капра (19:47)

Крутизна швидко збільшується, з’являються ділянки живого осипу та
скель (фото № 59). За годину підйому виходимо на перевал Капра (фото № 60).

Фото № 60. Вид на озеро Капра з перевалу Капра. Жовта стрілка –
маршрут наступного дня (20:08)
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Перевал Капра (1А, 2314) – широка осипна сідловина у головному хребті
між вершинами Лезерулуй Капрей та Ваюга, з’єднує долини річок Биля та
Капра. Характер найбільш складних ділянок шляху – підйом (до 30°, 700 м) та
спуск (20°, 250 м) дрібним та середнім осипом, на підйомі ділянки скель до 50°
З перевалу бачимо озеро, монумент загиблим альпіністам та за озером
місця для табору. Спуск до ночівлі дрібним та середнім осипом займає у групи
30 хвилин.
Місце ночівлі – велика (може розташуватися до 50 наметів), досить рівна
трав’яна тераса на південному березі озера (фото № 61).
Воду беремо зі струмка, що витікає з озера, готуємо на газу.

Фото № 61. Монумент загиблим альпіністам біля озера Капра
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5 ходовий день - 07 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: оз. Капра – траверс г. Турну Виртопел + п. Арпашулуй
(Фереастра Змєєлор) + траверс г. Арпашу-Маре (1Б, 2461) + пер. Виртопелуй –
пер. Джурджулуй + г. Мірчії (1А, 2461) – оз. Джурджулуй.
Пройдено 15,4 км за 6 год. 45 хв. чхч.
Загальний перепад висоти
+557 – 552 м.
Вихід на маршрут о 07:30,
зупинка на ночівлю о 16:00.
Зранку сонячно, вдень мінлива
хмарність, t +10+18°С.
Схема 5/1. Висотний графік 5 дня

Схема 5/2. Маршрут п’ятого ходового дня

З місця ночівлі бачимо перевал Капра та маршрут спуску до озера.
Навколо озера багато наметів – це стартова площадка для радіального
сходження на г. Молодовяну.
Фотографуємось повним складом (фото № 62) і вирушаємо по
маршруту.
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Фото № 62. Вид на перевал Капра від озера Капра (8:07)

Трав’яною стежкою за 30 хвилин підіймаємось (20°, 500 м) на відрог
г. Капра (фото № 63).

Фото № 63. Підходи до перевалу Арпашулуй (Змєєлор) (08:44)

Дрібним та середнім осипом з виходами скель спускаємось
(30°-40°, 400 м) під схили г. Турну Витропел та йдемо траверсом (30°, 650 м).
Стежкою серпантином дуже круто (до 60°) виходимо на відрог г. Турну
Витропел (фото № 64).
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Фото № 64. Траверс схилів г. Турну Виртопел (09:36)

Далі стежка стає пологою, виходимо (200 м) на пер. Фереастра Змеєлор.
Перевал Фереастра Змєєлор (Вікно Драконів, інша назва Арпашулуй) –
плече г. Турну Витропел (не співпадає з географічним перевалом) між
вершинами Турну Витропел та Арпашу Мік, з’єднує долини Арпашу Маре та
Капрей. Через перевальну точку проходить стежка від рефуджії Змєєлор
(долина р. Капрей) в долину р. Арпашу-Маре. Характер найбільш складних
ділянок локальної перешкоди траверс пер. Фереастра Змєєлор (1Б, 2175-21602190) - траверс 350 м хребта зниження хребта між вершинами Турну Витропел
та Арпашу Мік. На перевалі дійсно є отвір-вікно в скелі (фото № 65).

Фото № 65. Вікно Драконів (Фереастра Змєєлор) (10:21)
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Фото № 66. Троси на гребні перевалу Фереастра Змєєлор (10:43)

За кілька десятків метрів
від отвору в скелі стежка
виводить на каскад скельних
скидів
30 м,
обладнаних
ланцюгами (фото № 66).

На прямовисних ділянках
рюкзаки доводиться спускати
окремо,
для
заспокоєння
використовуємо гімнастичну
страховку (фото № 67).
Далі стежкою по хребту
за 100 м дістаємось наступної
складної ділянки – траверсу
70-80 м скельних плит
південних
схилів
хребта
(фото № 68).

Фото № 67. Спуск на хребет
з пер. Фереастра Змєєлор (10:39)
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Фото № 68. Траверс хребта по ланцюгах (10:47)

За 50 м стежка знову приводить нас до наступних ланцюгів,
за допомогою котрих 70-80 м підіймаємося на стежку по хребту (фото № 69).

Фото № 69. Ланцюги на гребні перемички Змєєлор (10:53)

В місці, де починається підйом на г. Арпашу Мік (фото № 71) стежка
повертає ліворуч, траверсує північні схили г. Арпашу Мік і далі, через
північний відрог (фото № 70) спускається на західний борт цирку перевалу
Виртопел.
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Фото № 70. Стежка траверсом схилів г. Арпашу Мік (11:01)

Фото № 71. Перевал Фереастра Змєєлор зі схилів г. Арпашу Мік (11:12)

Бачимо маківку гори Мірчії, гору Арпашу Маре, стежку на перевал
Виртопел (фото № 72).
З під великого каменя біля стежки б’є джерело, тут зручне місце для
біваку. Наступна вода очікується не скоро, тож зупиняємося на обід.
Місцевості - колориту, а групі - пустотливого настрою додає пляма снігу.
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Фото № 72. Верхній цирк перевалу Виртопел (12:30)

Після
обіду
стежкою,
продовжуючи траверсувати схили
гори Арпашу Мік, підходимо під
перевальний зліт Виртопелу (фото
№73).

Стежка виводить на схил 60°70° (фото № 74), траверсом 100 м
обходить скельні скиди і підіймається
на гребінь хребта.
Місце підйому на хребет дуже
небезпечне. Але, оскільки це один з
двох існуючих шляхів (і єдиний з
озера
Биля)
на
г. Молдовяну,
бажаючих
вийти
на
найвищу
вершину Румунії цим шляхом багато.

Фото № 73. Початок підйому
на пер. Виртопел (14:30)
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Тож потік в обидві
сторони нескінченний, що
додає додаткову небезпеку.
Стежкою сунуть сім’ї з
маленькими
дітлахами,
огрядні жіночки, літні люди
– усі кому не ліньки.
Бачимо
загиблому
професорів
(фото № 75).

пам’ятник
подружжю
Нерлінджер

Стежкою по хребту
(фото № 75) за 10 хвилин ми
виходимо
на
перевал
Виртопел. Звідси стежкою
підіймаємось на схили гори
Арпашу Маре і далі до гори
Мірчії (1,5 години від
перевалу Виртопел).
Складності на підйомі
додають скельні ділянки.
Фото № 74. Підйом на пер. Виртопел (14:31)

Фото № 75. Пам’ятник загиблому подружжю Нерлінджер (14:34)
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Локальна перешкода гора Мірчії (1А, 2461). Розташована у південносхідному відрозі г. Арпашу Маре. Характер найбільш складних ділянок – спуск
350 м до озера Джурджулуй крутим (навігатор показує ділянки до 60°) середнім
осипом зі скельними виходами, середня крутизна близько 40° (фото № 76).

Фото № 76. Вид з г. Мірчії на верхів’я Джурджулуй(15:58)

До озера спускаємося близько 1 години. Далі йти немає сенсу – наступне
зручне місце ночівлі рефуджія Віштя Маре (води немає) дуже далеко. Тож, на
зручному майданчику розташовуємо табір (фото № 77). Воду беремо з
джерела (в озері багато сміття) трохи вище табору, готуємо на газу.

Фото № 77. Озеро Джурджулуй (16:26)
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6 ходовий день - 08 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: оз. Джурджулуй – пер. Подрагу – пер. Укуа Маре –
пер. Учішоара – г. Віштя Маре + г. Молдовяну (рад) – пер. Портіца Віштей
(1Б, 2544) – пер. Гелбенеле – пер. Гелешекулуй – пер. Рекореле – р. Гелешеску
Мік.
Пройдено 14,7 км за 6 год. 45 хв. чхч.
Загальний перепад висоти:
+724 – 733 м.
Вихід на маршрут о 07:30,
зупинка на ночівлю о 18:30.
Зранку ясно, вдень мінлива
хмарність, t +12+18°С.
Схема 6/1. Висотний графік 6 дня

Схема 6/2. Маршрут шостого ходового дня

З місця ночівлі, траверсуючи схили гори Подрагу трав’яною стежкою
(фото № 79), за 30 хвилин підіймаємося на перевал Подрагу (Подрагулуй).
Відкривається панорама верхів’я долини Подрагу, бачимо будівлі кабани та
озера (фото № 80).
Кабана (шале) Подрагу – ще один стартовий майданчик для сходження
на Молдовяну (близько 3 км), Кам’яний будинок на 70 спальних місць,
розташований на висоті 2136 м, має кухню та зручності. Працює з травня по
листопад. За одну ніч тут з вас попросять 60 леїв (250 грн.), продукти та напої
мають подвійну ціну (все завозиться на віслюках).
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Фото № 78. Траверс схилів г. Подрагу (7:45)

Фото № 79. Верхів’я долини Подрагу з пер. Подрагу (7:59)

Від перевалу Подрагу продовжуємо траверсувати головний хребет.
Ліворуч лишається г. Териць, за 40 хвилин спускаємося на перевал Укуа Маре.
На обрії бачимо масив Віштя-Маре – Молдовяну, табори на південному плечі
гори Корабіа – ще один зручний стартовий майданчик штурму г. Молдовяну.
До таборів йдемо 30 хвилин стежкою, траверсуючи схил г. Корабіа (1 година
від пер. Подрагу). Звідси до г. Віштя Маре залишається менше 3 км.
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Фото № 80. Верхній цирк Укуа Маре з гори Подул Джурджулуй (8:33)

З відрогу г. Корабіа бачимо величезний (для цього гірського району)
цирк верхів’я р. Орзанеуа (фото № 81) з вершинами (з заходу на схід) Корабіа,
Укуа Маре, Учішоара, Віштя Маре, Молдовяну, Рошу. Стежка від відрогу
г. Корабіа йде через перевали і траверсує південні схили вершин.

Фото № 81. Панорама масиву Молдовяну зі схилів г. Корабіа (9:05)

За 3 години від ночівлі дістаємося початку підйому на г. Віштя Маре.
Локальна перешкода г. Віштя Маре (1А, 2527) – вершина головного
хребта, розділяє долини річок Орзанеуа (Буда) та Валя Рі (на півдні), Віштя
Маре (на півночі). Характер найбільш складних ділянок – скельні виходи при
підйомі стежкою з заходу (400 м, середня крутизна 45°), спуск на схід дрібним
та середнім осипом з протяжними ділянками скель по 40-50м крутизною до
60°, (400 м, середня крутизна 45°).
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Кам’янистою стежкою з виходами скель (фото № 82) за 1 годину
підіймаємось на вершину г. Віштя Маре (фото № 83).

Фото № 82. Підйом на г. Віштя Маре (10:51)

Вершина г. Виштя Маре скельно-кам’янистий купол з покажчиком
напрямків руху, тут розгалуження стежок: на схід – спуск до рефуджії, на
південь – по гребню на г. Молдовяну.

Фото № 83. Вершина Віштя Маре (11:26)
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Фото № 84. Перемичка між г. Віштя
Маре і Молдовяну (11:40)

Фото № 85. Спуск на перемичку
від г. Віштя Маре (11:42)

Залишаєм рюкзаки, йдемо радіально на вершину г. Молдовяну.
Локальна перешкода г. Молдовяну (з’єднуємо у зв’язку з г. Віштя Маре,
отримуємо 1Б, 2544) – вершина у відрозі г. Віштя-Маре. Характер найбільш
складних ділянок – траверс скельного хребта, спуск на перемичку 80 м з по
простих скелях 45°-50°, підйом з перемички 60 м по простих скелях 50°-55°.
Перші 70-80 м йдемо стежкою скельним гребнем, далі 70-80 м скельним
скидом (спуск обладнаний ланцюгами) спускаємося на перемичку (фото
№ 84). Далі, використовуючи ланцюги (фото № 85), підіймаємося 50 м на
гребінь, яким дістаємося вершини г. Молдовяну (фото № 86).
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Фото № 86. На вершині Молдовяну (12:08)

Вершина
г. Молдовяну
–
кам’янистий купол, на вершині знак
з табличкою «Vârful Moldoveanu
2544 metri» (Vârful – вершина) та
прапором Румунії.
Як прийнято у альпіністів, на
вершині є журнал реєстрації, в
якому 08.08.2019 року о 12:08 і ми
зробили відмітку про відвідування.
Назад повертаємось маршрутом
підйому (фото № 87).
Радіальний вихід з г. Віштя
Маре до г. Молдовяну та назад
займає у нас близько 1,5 години.

Фото № 87. Спуск на перемичку від
г. Молдовяну (12:18)
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Спускаємося з г. Віштя Маре стежкою з багатометровими скельними
ділянкам, середня крутизна сягає 45° (фото № 88). Через 400 м спуск стає
пологим, минаємо перевал Портіца (хвіртка) Віштей підходимо до рефуджії
Віштя Маре (ще 400 м).

Фото № 88. Спуск з г Віштя Маре (12:55)

Рефуджія Віштя Маре – кам’яна будівля (фото № 89) зі столом та
двоярусними ліжками на 10-12 людей. Ховаючись від вітру готуємо обід на
газу у приміщенні. По воду доводиться йти досить далеко (350-400 м) в
долину Валя Рі. Біля рефуджії є зручні місця для 20-25 наметів.

Фото № 89. Спуск з г Віштя Маре і рефуджія Віштя Маре (15:30)
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Від рефуджії продовжуємо йти хребтом через перевали та траверсуючи
вершини
–
г. Хиртопу
Урсулуй,
пер. Гельбенеле,
г. Гельбенеле,
пер. Гелешеску (знизу бачимо озеро, фото № 90), г. Гелешеску Маре,
пер. Рекореле.
Група поляків, що йшла на зустріч, розповіла про наступну рефуджію
Симбета – народу багато, по воду ходити далеко, на перевалі ставити намети в
умовах сильного вітру незатишно. Ще і дощ починає накрапати. Тож
вирішуємо спуститися до води і зручних місць в долину Гелешеску Маре
(фото № 91)

Фото № 90. Стежка над озером Гелешеску (16:02)

Фото № 91. Долина Гелешеску Маре, місце ночівлі (9:04)
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Спускаємося близько 400 м (фото № 91), находимо рівну терасу,
будуємо табір (фото № 92). Готуємо на газу, з водою проблем немає – багато і
поруч. В долині майже немає вітру.
Діти кажуть, що то була одна з найкращих ночівель.

Фото № 92. Табір в долині Гелешеску Маре (20:20)
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7 ходовий день - 09 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: р. Гелешеску Мік – пер. Гелешекулуй – г. Гелешеску –
пер. Раколере – г. Сленіна – пер. Ферястра Маре – пер. Чейя Биндей –
пер. Могушулуй – пер. Урля – г. Лезерулуй + г. Ла Фунду Биндей + г. Леота –
пер. Жирней (1А, 2454) – р. Урля
Пройдено 14,2 км за 5 год. 15 хв. чхч.

Загальний перепад висоти:
+667, –947 м.
Вихід на маршрут о 08:30,
зупинка на ночівлю о 16:00.
Мінлива хмарність, t +18+20°С.
Схема 7/1. Висотний графік 7 дня

Схема 7/2. Маршрут сьомого ходового дня
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Фото № 93. Повертаємось на пер. Гелешеску після ночівлі (9:06)

За 20 хвилин від місця ночівлі повертаємось на стежку основним
хребтом, на перевал Гелешеску (фото № 93). Маркованою стежкою трав’яним
хребтом за 20 хвилин виходимо на г. Гелешеску Мік (2398), з невеликим
перепадом висоти спускаємося на пер. Сленіна (2203) та підіймаємось на
вершину г. Сленіна (2268). Звідси відкривається панорама верхів’я р. Биндя
(фото № 94).

Фото №94. Верхній цирк долини р. Биндей (10:11)

За 3 години від ночівлі дістаємось перевалу Могос (фото № 95).
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Фото № 95. Перевал Могос (11:41)

Звідси траверсуємо південно-західні схили г. Урля, виходимо на вузький
скельно-трав’яний гребінь з перевалом Урля, що розділяє долини річок Урля
(по ходу ліворуч) і Биндей (праворуч) (фото № 96).

Фото № 96. Підйом на г. Лезерулуй з пер. Урля (панорама, 12:23)

З гребня відкривається панорама верхів’я р. Урля (на деяких картах
р. Пожорта, фото № 97).
Звідси починаємо підйом на г. Лезерулуй та Ла Фунду Биндей.
Локальна перешкода г. Лезерулуй + г. Лафунду Биндей (1А, 2454) –
скельно-трав’яна вершина у головному хребті. Характер найбільш складних
ділянок – підйом 150 м скельно-трав’яним схилом до 30°, спуск з г. Лафунду
Биндей – трав’яний схил 100 м 20°-25°.

Фото № 97. Панорама р. Урля зі схилів г. Лезерулуй (12:23)
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За 30 хвилин дістаємось вершини г. Лезерулуй, звідси, після короткого
спуску, піднімаємось (з невеликим набором висоти) на г. Лафунду Биндей
(фото № 98).

Фото № 98. Покажчик до рефуджії Жирна
на вершині г. Ла Фунду Биндей (13:13)

Після 100 м спуску з г. Лафунду Биндей продовжуємо спускатися з
невеликим скиданням висоти головним хребтом (фото № 100). Праворуч у
верхніх цирках бачимо льодовикові озера Рошу, Міоарелор, Жирней
(фото № 99).

Фото №. 99. Верхів’я р. Валя Ляоте (12:55)
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Фото № 100. Курматура Жирней зі схилів
г. Ла Фунду Биндей (13:13)

На перевал Жирней (Зирней) стрімко спускаємось скельно-трав’яним
схилом 20° (фото № 101) близько 2 км.

Фото № 101. Спуск з г. Ла Фунду Биндей на пер. Жирней (13:33)

Вдруге стикаємося з неперекладним поняттям «курматура» (в даному
випадку на карті значиться «курматура Жирней»). З побаченого навколо
робимо висновок, що курматура – це в нашому розумінні велике плато –
полонина на перевалі.
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Фото № 102. Спуск з г. Ла Фунду Биндей на пер. Жирней (13:33)

Перевал Жирней (н/к, 1923) – дуже широка трав’яна сідловина
(фото № 102) між вершинами Жирна та Фаца Унце, з’єднує долини річок
Жирна та Урля. Перевал – місце перетину стежок – по хребту та у долини. На
перевалі є кам’яна рефуджія з полицями на 10-12 осіб, кілька озер загиджених
вівцями, фундаменти зруйнованих будівель (мабуть вівчарень). На півночі,
трохи нижче г. Ланга, бачимо вівчарню. По карті знаходимо джерело, що
знаходиться в 300 м від перевальної сідловини на південь, поруч з вівчарнею у
долині р. Жирней.
Користуючись наявними зручностями, готуємо на газу обід. Під час
нашого перепочинку на перевалі спостерігаємо декілька груп поляків, що
рухаються у різних напрямках головним хребтом.

Фото №103. Верхів’я р. Урля з пер. Жирней (16:40)
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З перевалу бачимо верхів’я річки Жирна з озером брудного жовтокоричневого кольору, частково верхів’я долини річки Урля, бачимо як річка з
нижнього цирку входить у каньйон. Мабуть, через непрохідний каньйон,
немає стежки, що просто спускається з перевалу Жирна в долину Урля. В
низов’я потрапляють через відрог г. Урля, перевалом Мошулуй – наш маршрут
завтрашнього дня (фото № 103), або східним відрогом – через г. Ланга та
г. Герменяса (фото № 100).

Фото № 104. Спуск з перевалу Жирней в долину р. Урля(17:26)

Після обіду вирушаємо, за покажчиком, стежкою на північний захід. У
нижній цирк долини р. Урля, траверсом досить крутих північних схилів
відрогу г. Жирна (фото № 104), спускаємося за 1 годину. По каміннях
перестрибуємо 2-х метровий потічок р. Урля, на терасі лівого берега
розташовуємося на ночівлю (фото № 105). У верхів’ях бачимо вівчарню, наш
маршрут спуску з пер. Жирней та стовпчики покажчиків напрямку руху
завтрашнього дня. Місце для ночівлі досить зручне та затишне, воду беремо з
потічка, готуємо на газу.

Фото № 105. Табір в долині р. Урля (7:52)
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8 ходовий день - 10 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: р. Урля – р. Калулуй – пер. Мошулуй (н/к, 2130) – кабана
Урля – р. Бреаза.
Пройдено 10,8 км за 4 год. 30 хв. чхч.
Загальний перепад висоти:
+334, –1381 м.
Вихід на маршрут о 09:00,
зупинка на ночівлю о 14:30.
Сонячно, t +18+20°С.

Схема 8/1. Висотний графік 8 дня

День повинен бути
не
важкий,
тому
з
виходом не квапимося.
Цим маршрутом, мабуть,
не ходили з часів, як
перестала функціонувати
кабана Урля. І, хоча
стовпчики
розташовані
досить часто (бачимо
попередній та наступний),
стежки немає зовсім (фото
№ 106).

Тож підіймаємося
серпантином
трав’яним
схилом 20°-25° каскадом
терас від стовпчика до
стовпчика.

Схема 8/2. Маршрут восьмого ходового дня
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Фото № 106. Підйом на пер. Мошулуй з долини р. Урля (9:39)

Підйом на третю терасу (1 година від ночівлі) закінчується промоїною
струмка, деінде з’являється стежка (фото № 107).
Попереду угадується перевал. Наступна вода буде не скоро, тож
поповнюємо її запаси і за 40 хвилин виходимо на пер. Мошулуй (фото № 108).

Фото № 107. Перевальний зліт Мошулуй з долини р. Урля (10:09)

Перевал Мошулуй (н/к, 2130) – дуже широка трав’яна сідловина між
вершинами Мошуляца та Мошу, з’єднує долини річок Калулуй (Урля) та
Брезчоара. При наявності снігу категорія трудності збільшиться до 1А.
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Фото № 108. Перевал Мошулуй (10:36)

З перевалу бачимо курматуру Жирней, рефуджію Урля та наш маршрут
спуску (фото № 109). До рефуджії спускаємося спочатку траверсом північних
схилів г. Мошу (фото № 109), далі її довгим північним відрогом.

Фото № 109. Спуск з пер. Мошулуй до рефуджії Урля (10:46)
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Фото № 110. Спуск з пер. Мошулуй (10:50)

В рефуджії Урля може
ночувати 6-8 осіб. Споруда
досить добре збереглась
(фото № 111), але всередині
брудно – багнюка, сміття та
затхлий сморід. Хоча, в разі
потреби, притулок надасть
надійний захист від вітру та
дощу.
Води поблизу ми не
знайшли. Можливо, до неї
потрібно
спускатися
на
північ,
в
бік
долини
р. Брезчоара, але стежки в
тому напрямку ми теж не
знайшли.

Фото № 111. Рефуджія Урля (11:20)
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Спускаємося далі, за 20 хвилин пологою стежкою трав’яним схилом
дістаємося заростів жереба. Звідси крутизна схилу збільшується до 20°, а
місцями до 30°. Попереду внизу, на великій галявині на гребні відрогу бачимо
будівлі кабани Урля. До них спускаємося серпантином стежкою через жереб, а
згодом смерековим лісом близько години.

Фото № 112. Спуск від рефуджії Урля до кабани Урля (12:00)

На жаль, кабана Урля являє собою руїну (фото № 113). Води поблизу
будівель ми не знайшли. Залишки водопроводу та каналізації є всередині
дому, але заходити в приміщення небезпечно – все прогниле і ледь тримається
кучі.

Фото № 113. Кабана Урля (13:10)
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Від кабани починається дорога (хіба що для всюдиходів, фото № 114),
якою за годину спускаємося до річки Брезчоара, ще за 45 хвилин дістаємося
зручного місця для табору (фото № 115) – майданчик з вагончиком (по всій
видимості лісорубів). Місця під намети доводиться готувати, проте немає
проблем з водою та дровами.

Фото № 114. Спуск від кабани Урля в долину р. Брезчоара (13:30)

Фото № 115. Місце табору в долині р. Брезчоара (:26)
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9 ходовий день – 11 серпня 2019 року.
Ділянка маршруту: р. Бреаза – с. Бреаза – с. Пожорта – с. Воіла.
Пройдено 19,8 км за 5 год. чхч.
Загальний перепад висоти:
–450 м.
Вихід на маршрут о 06:45,
вихід до кінцевої точки – 12:00.
Сонячно, t +20+25°С

Схема 9/1. Висотний графік 9 дня

Схема 9/2. Маршрут дев’ятого ходового дня

Сьогодні останній активний день нашої подорожі, треба подолати
близько 20 кілометрів. Зв’язок відсутній, де наш транспорт не маємо уяви.
Оскільки ввечері у м. Ферегаш на нас будуть чекати мінівени, тож підйом та
вихід сьогодні незвичайно ранній. Стан дороги покращився, йдемо
крейсерською швидкістю. Деінде дорога йде каньйоном, а взагалі-то
ущелиною.
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За годину останні відроги хребта закінчуються, виходимо на рівнину.

Фото № 116. Дорога в с. Бреаза (7:56)

Минаємо монастир (1,5 год від ночівлі), йдемо через село Бреаза.

Фото № 117. Монастир Бреаза (8:00)

Село Бреаза (область Брашов) – населений пункт на висоті 600 м над рівнем
моря, проживають близько 500 осіб. В селі працює кілька магазинів з досить
пристойним асортиментом, проти ціни помітно вищі, ніж у супермаркетах.
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Фото №118. Панорама хребта Фегераш з с. Бреаза (8:36)

Фото № 119. Село Бреаза

Автобусного сполучення з містом ні село Бреаза, ні розташовані нижче
села Пожорта та Воєводині не мають, тому йдемо пішки. Потік транспорту
взагалі майже відсутній.

Фото № 120. Околиця с. Бреаза (9:00)
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Нарешті маємо можливість зв’язатися з нашими водіями, які саме в цей
час їдуть нам назустріч. Домовляємось про місце та орієнтовний час зустрічі.
Далі маршрутом минаємо село Пожорта (150 мешканців, зовсім
скромний магазин), село Воєводині (400 мешканців) і виходимо в село Воіла,
на трасу Сібіу-Брашов, звідки попутний автобус довозить нас до міста
Фегераш (близько 10 км).
Фегераш — невеличке старовинне містечко (близько 35 тис. мешканців),
на південному сході Трансильванії. Саме тут розташований однойменний
легендарний замок-фортеця, якому вже понад 700 років.
Але наші сподівання щодо відвідання фортеці Фегераш скінчились
нічим – понеділок у музеї виявився вихідним днем. Тому фотографуємось у
повному складі на фоні замку (фото № 121) і йдемо гуляти містом.

Фото № 121. Група у повному складі
біля фортеці Фегераш – кінцевої точки маршруту (13:00)

Внаслідок 11-денного відлучення від цивілю, діти насамперед шукають
продуктовий магазин і, неподалік від замку, знаходять продуктовий базар та
супермакет «Профі» (працює з 07:00 до 22:00).
Далі все відбувається дуже швидко: закупка продуктів на дорогу – обід –
погрузка в мінівени – митниця – Чернівці.
На час очікування потягу знаходимо притулок у наших чернівецьких
колег в Центрі туризму, за що величезна подяка директору Центру –
Коноваловій Ганні Миколаївні.
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7. Картографічний матеріал
7.1. Позначки на робочих картах
Позначка

1(01.08)

Позначка

наш маршрут
напрямок зйомки та номери фото
місця ночівель (ходовий день/дата)

Румунська назва
rute turistice
cabana, hotel
refugiul
monumentul
lac, lacul, lacе
izvor, izvorul
râul, pârâul
valea
portita
Şaua
strunga
custura
fereastra
curmatura
vârf, vârful, muntele,
stana
poiana
cascada
pestera
Indicator
Lanțuri
campare, loc de campat
mica, mare
sus, jos

перевали

ф2

Значення

Звучання українською, значення
туристичні маршрути
кабана, готель – шале, готель
рефуджія - притулок
монумент
лак, лакуль, лаке -озеро
ізвор, ізворуль - джерело
риуль, париуль - річка, потік
валя - долина
портіца - хвіртка
шауа - сідло
струнга - пролаз
кустура - ?
фереастра - вікно
курматура - ?
вирф, вирфуль, мунтеле - вершина, пік
стана - овчарня
пояна - луг
каскада - водоспад
пещера - печера
індікатор - покажчик
лантурі - ланцюги
кампаре – кемпінг, місце для кемпінгу
маленький, великий
верхній, нижній
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7.2.

Робочі карти (масштаб вказано на карті).

1.

2.
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3.

4.
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5.

6.

89

7.

8.
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9.

с.Воила 15 км

10
.
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7.3.

Схема розташування робочих карт
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7.4.

Географічні об’єкти – назви, координати, висота
Назва

українською
кантон Піскул Негру
початок маршруту
перевал Подяну
ночівля злиття річок Тополог та Негою
водоспад Каскада
ночівля під перевалом Гирбовел
гора Боя
гора Чортя
перевал Гирбовел
перевал Скеріі
гора Скара
перевал Скара
перевал Щербота
гора Щербота
нижня точка кустури Серець
перевал Клеопатри
перевал Чобанулуй
гора Негою
перевал Кельцун
озеро Кельцун
рефуджія Кельцун
гора Лейтель
перевал Лейтель
гора Лайта
перевал Сідло Доамней
перевал Палтін
сальвамонт Биля
початок стежки на пер Капра від оз. Биля
перевал Капра
озеро Капра (ночівля)
перевал вікно Змєєлор
перевал Пару де Фіер (з монументом)

румунською
Cantonul Piscul Negru
Șaua Podeanu
Râul Topologul
Cascadă
Vârful Boia
Vârful Ciortea
Șaua Gârboval
Șaua Scării
Vârful Scara
Musceaua Scara
Șaua Șerbotei
Vârful Șerbota
Custura Sărății
Șaua Cleopatrei
Strunga Ciobanului
Vârful Negoiu
Portiță Călțun
Lacul Călțun
Refugio Călțun
Vârful Lăitel
Șaua Lăitel
Vârful Laita
Șaua Doamnei
Șaua Paltinului
Salvamont Bâlea
Lacul Bâlea
Șaua Caprei
Lacul Capra
Fereastra Zmeilor
Șaua Paru de Fier

висота
1205
1194
1872
1328
1601
2018
2431
2442
2149
2152
2308
2277
2123
2331
2127
2430
2308
2535
2250
2150
2136
2391
2249
2397
2239
2345
2044
2034
2315
2219
2468
2238

Координати Garmin
N
E
45°33.471
24°36.037
45°33.373
24°36.037
45°33.064
24°36.778
45°32.083
24°32.049
45°34.303
24°30.723
45°34.428
24°29.579
45°34.152
24°29.456
45°34.422
24°29.147
45°34.642
24°29.641
45°34.801
24°29.868
45°35.019
24°30.238
45°35.165
24°30.831
45°34.908
24°31.855
45°35.093
24°32.325
45°35.172
24°32.771
45°35.244
24°33.141
45°35.391
24°33.438
45°34.973
24°33.783
45°34.831
24°34.073
45°34.916
24°36.382
45°34.959
24°34.494
45°35.283
24°35.217
45°35.356
24°35.332
45°35.760
24°35.778
45°35.691
24°36.011
45°35.872
24°36.393
45°36.290
24°36.836
45°36.277
24°37.157
45°36.087
24°37.403
45°35.998
24°37.716
45°36.035
24°39.126
45°35.718
24°39.859
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гора Пару де Фіер
гора Арпашу Маре
гора Мірчії
озеро Джурджулуй (ночівля)
перевал Подрагу
перевал Орзенея
гора Віште Мару
гора Молдовяну
перевал Портіца Віштей
рефуджія Вішту Маре
перевал Гельбенеле
перевал Гелешеску
рефуджія Вікно Міка Ключ Симбетей
гора Сленіна
перевал Вікно Маре а Симбетей
гора Ключ Биндей
перевал Могос
гора Лезерулуй
гора Ла фунду Биндей
гора Жирна
перевал та рефуджія Жирней
джерело біля перевалу Жирней
ночівля в долині річки Урля
перевал Мошулуй
рефуджія Урля
кабана Урля
монастир Бреаза

7.5.

Vârful Paru de Fier
Vârful Arpaşu Mare
Vârful Mircii
Șaua Giurgiului
Șaua Podragului
Șaua Orzanelelor
Vârful Viştea Mare
Vârful Moldoveanu
Portiță Veştei
Refugio Viştea Mare
Șaua Galbenele
Șaua Gălașasku
Refugio Sâmbetei
Vârful Slănina
Fereastra Mare a Sâmbetei
Vârful Cheia Bândei
Șaua Mogos
Vârful Iezerului
Vârful La Fundu Bândei
Vârful Zârnei
Curmătura Zârnei, Refugio Zârnei
Izvorul Zârnei
Vârful Urlea
Curmătura Mogoșului
Refugio Urlea
Cabana Urlea
Schitul Breaza

2316
2527
2470
2226
2269
2271
2524
2544
2310
2276
2261
2344
2196
2268
2188
2381
2315
2429
2454
2236
1923
1887
1917
2165
2067
1510
725

45°35.670
45°35.830
45°35.756
45°35.954
45°36.232
45°36.364
45°36.173
45°35.974
45°36.248
45°36.310
45°36.432
45°36.596
45°36.318
45°36.154
45°36.190
45°36.586
45°36.327
45°35.774
45°35.495
45°35.397
45°35.605
45°35.503
45°36.080
45°36.568
45°36.905
45°37.615
45°40.402

24°40.209
24°40.649
24°40.855
24°40.870
24°41.370
24°43.948.
24°44.163
24°44.169
24°44.481
24°44.738
24°45.323
24°45.822
24°47.261
24°47.539
24°47.700
24°48.602
24°49.503
24°49.973
24°50.159
24°51.247
24°52.766
24°52.855
24°51.415
24°51.313
24°52.058
24°52.947
24°53.051

Переклад географічних понять

Șaua
Portita
Strunga
Fereastra
Curmătura
Vârful, vârf

сідло (перевал)
ворота (перевал)
пролаз (перевал)
вікно (перевал)
сідловина (перевал)
вершина

Lacul, lac, lace
Râul, părâul
Izvorul
Creastă
Pinten
Comuna

озеро
річка
джерело
хребет
відрог
селище

Valea
Mare
Mic, мica
Cabana
Prin
Refugio

долина
великий
малий
притулок
через
притулок
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7.6.

Маркування маршрутів

Cabana Plaiul Foii - I. F. Rudarita - Varf Vacarea
- Saua Comisului
Cabana Plaiul Foii - I. F. Rudarita - Valea
Lerescu - Saua Comisului
Cartisoara - Cascada Balea - Valea Balii - Lacul
Balea - Saua Caprei - Varf Vanatoarea lui
Buteanu
Cabana Barcaciu - Caldarea Vaii Mari a
Avrigului - Lacul Avrig
Cabana Negoiu - Valea Serbota - Valea
Porumbacelului - Cabana Barcaciu
Cabana Negoiu - Valea Serbota - Caldarea
Puha - Saua Puha - Saua Scara
Cabana Negoiu - Muchia Serbota - Varf
Serbota
Cabana Capra - Lacul Capra
Cabana Capra - Lacul Capra
Cabana Urlea - Curmatura Mosului (2200m) Varf Urlea - Saua Mogotului
Cabana Valea Sambetei - Piatra Caprei - La
Crucea Ciobanului
Cabana Cota 2000 - Lacul Capra
Varf Serbota - Caldarea Pietroasa a Negoiului Saua Cleopatrei
Halta CFR Valea Marului - Varf Chica Pietrilor Saua Surului - Saua Scarii - Saua Cleopatrei - Varf
Negoiu - Saua Paltinu - Saua Caprei - Portita
Arpasului - Varf Arpasu Mare - Fereastra
Podragului
Portita Arpasului - Caldarea Arpasului - Muchia
Podragel - Lacul Podragel - Cabana Podragu
Strunga Dracului - Ocolire Varful Dracului Strunga Doamnei - Bifurcatie de sub Strunga
Doamnei
Statia CFR Turnu Rosu - Sipotu Frasinului Culmea Petriceaua - Dealul Plesii - Chica Pietrilor
Sebesu de Sus - Valea Moasei Sebesului Cascadele Sebesului - Cabana Suru
Statia CFR Sebesu Olt - Sebesu de Sus - Culmea
Moasei - Refugiul Suru - Fruntea Moasei Caldarea Surului - Saua Suru
Bifurcatia de la Podul Jibrii - Valea Moasa
Avrigului - Izvorul Florii - Culmea Moasei Refugiul Suru - Fruntea Moasei - Saua Apa
Cumpanita
Statia CFR Avrig - Valea Mare a Avrigului Cabana Poiana Neamtului - Cabana Barcaciu Varf Scara
Statia CFR Porumbacu - Porumbacu de Sus Valea Mare a Porumbacului - Cabana Negoiu Caldarea Saratii - Saua Cleopatrei
Piatra Pranzului - Strunga Ciobanului Bifurcatia de sub Strungi din Caldarea Laita

Cascada Balea - Muchia Balii - Valea Doamnei Saua Balii - Lacul Balea
Cascada Balea - Izvorul Dracului - Muchia
Buteanu - Varf Netedu - Caldarea Vaiuga - Lacul
Balea - Saua Paltinu
Bifurcatia din Saua Vaiuga - Bifurcatia din
Caldarea Vaiuga
Bifurcatia Valea Arpasului - Valea Podragel Lacul Podragel
Statia CFR Ucea - Victoria - Valea Arpasului Valea Podragului - Cabana Turnuri - Cabana
Podragu - Fereastra Podragului
Victoria - Poiana Boldanu - Muchia Tarata
(2236m) - Lacul Podragu - Cabana Podragu
Victoria - La Sipote - Muchia Tarata (2236m) Cabana Podragu
Victoria - Valea Vistea Mare - Saua Portita
Vistei
Arefu - Clabucet - Marginea - Florea - Varf
Podeanu - Caldarea Berbecilor - Varf Negoiu
Arefu - Saua Scara
Cumpana - Clabucet - Marginea - Izvorul
Negoiu - Varf Negoiu
Piscu Negru - Saua Podeanu
Piscu Negru - Refugiu Caltun
Piscu Negru - Saua Paltin
Piscu Negru - Varf Piscu Negru - Valea Buda
Gura Tunel - Refugiu Caltun
Valea Buda - Poiana Mircea - Saua Podragu
Izvorul Orzanelei - Saua Orzanelei
Izvorul Moldoveanu - Curmatura Moldoveanu
Valea Valsanului - Varf Tuica - Picuiata - Varf
Rosu - Varf Moldoveanu
Curmatura Malita - Scarisoara - Varf
Moldoveanu
Balta Pojarnei - Poiana Furfuescu
Gura Vailor - Valea Rea
Curmatura Bratilei - Curmatura Oticu - Varf
Rosu
Traseul de Creasta - Fagaras - Conexiune Piatra
Craiului
Sat Sebes - Drumul Forestier - Stana din
Groape - Saua Comisului
Saua Comisului - Varf Vistea Mare - Saua
Podragului
Dejani - Valea Dejanilor - Curmatura Bratila
Sat Breaza - Valea Pojorta - Plaiul Hotilor Cabana Urlea
Sat Breaza - Coltii Brezei - Cabana Urlea Curmatura Mosului (2200m) - Valea Urlei Curmatura Zarnei
Saua Mosului - Lacul Urlea - Saua Lacului
Valea Sambetei - Fereastra Mica a Sambetei
La Cruce - Varf Cheia Bandei - Saua de sub
Varful Bandei
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8.

Суспільно-корисна робота

Ми зробити докладні паспорти перевалів та локальних перешкод району,
які відправили для публікування на сайті ЦМКК ФСТУ.
А також було відзняте відео, з якого потім було змонтовано два рекламні
ролики до Всесвітнього дня туризму, які можна переглянути за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=UzxdphrSv00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ox4UfFRN5T0&feature=youtu.be
9.
Підсумки, висновки та рекомендації
Для нашої групи це був четвертий категорійний похід. Тож, як кажуть,
усі розуміють один одного з півслова. Але для керівника і учасників то був
перший похід за межі країни, тож готувалися ретельніше ніж завжди.
Підводних каменів було багато – перетин кордону, замало описів району, чужа
мова.
Щодо маршруту
Похід пройдено згідно запасного варіанту маршруту у повному складі. В
перші дні походу група попала в несприятливі погодні умови – погана
видимість, дощ, сильний поривчастий вітер. Це не дозволило вийти на
вершину г. Боя, довелось замість цього просидіти у вимушеному днюванні та в
решті перейти на запасний варіант.
Похід вийшов спортивний, став справжнім випробуванням учасників на
стійкість. Ми побачили Фегераш у повній красі та величі - льодовикові озера,
панорами з вершин. Вперше усім учасникам довелося зіткнутися із
специфічним гірським рельєфом – трав’яні вершини-куполи і між ними
скельні пили – перевали.
Щодо нитки маршруту
1.

Маршрут проходить середньою частиною основного хребта.

За

бажанням нитку маршруту можна скоротити на будь-яку ділянку (спуском
будь-якою долиною на північ), чи збільшити шляхом включення частини
хребта, яку ми не включили у маршрут – на схід або на захід. Але ми вважаємо
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нитку маршруту близькою до ідеальної для гірського походу ІІ категорії
складності.
2.

Вважаємо, що обрали оптимальні місця зупинок на обід, ночівель та

днювання – з наявністю майданчиків, джерел питної води. Взагалі, в районі
немає звичних для «гірників» обладнаних майданчиків під перевалами типу
«собачі ночівлі», але деінде є рефуджії на 10-15 осіб (притулки, одного разу і
ми скористалися таким).
3.

Ми включили в нитку маршруту досить цікаві різноманітні перешкоди –

зрозуміло найвищу вершину південних Карпат г. Молдовяну, перевали зі
скельними кулуарами та осипними схилами. Ізюминкою маршруту став
технічно складний скельний траверс хребта курматура Серець. Для наступних
походів ми залишили масив Негою - Леспезі.
4.

Усі маршрути в районі прокладено по хребту і долинах. Тож, практично

усі перевали у відрогах не пройдені, але потребують попередньої розвідки.
5.

Район має великий вибір напрямків організації краєзнавчої роботи –

кожна група може вибрати на свій смак.
Щодо виїзду за кордон
1.

Потребує часу та уваги підготовка особистих документів. Для

дитячою групи таких три – біометричний паспорт, специфічний поліс
страхування (спортивний, для виїзду за кордон), нотаріально завірений дозвіл
на виїзд дитини за межі країни.
Досить складна перепона - чужа мова. Спробуйте румунській
продавщиці пояснити що таке згущене молоко, а рятівнику що таке реєстрація,
якщо вони уяви не мають що це таке. У назвах взагалі чорт ногу зломить – на
різних сайтах і картах досить часто значаться різні назви (наприклад річка
Леспезі на деяких картах має назву Кальцун, річка Тополог – Скара). Так і не
змогли ми перевести поняття «кустура», «курматура», «спінтекатура».
Труднощів додають діакритичні знаки: Ăă, Ââ, Îî, Șș, Țț, тим гірше, що вони в
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деяких текстах (картах) губляться і гугл-перекладач тлумачить їх по різному.
МИ назви перекладали за допомогою голосового гугл-перекладача. Для
зручності ми підготували кишеньковий розмовник – розхожі фрази, назви
продуктів, числа тощо. На разі більш стало у пригоді знання англійської мови.
2.

При підготовці походу необхідно врахувати, що в Румунію не

можна ввозити м’ясні та молочні продукти. При перетині кордону румунськи
митники

сказали,

що

«заплющують

очі»

на

харчі

для

особистого

використання. Ми провезли сухе м'ясо, але це не позбавило нас необхідності
докупити продукти на місті. До речі, ціни на продукти в супермаркетах не на
багато різняться від наших, при кращій якості. В приватних лавках ціни трохи
більші.
3.

З Румунії офіційно не можна вивозити місцеву валюту - леї. Тож,

обміняти євро або долари можна тільки на місті. Лазівкою є банківські карти
(гривневі), якими можна розрахуватися в супермаркетах.
Щодо логістики
Варіантів добратися до місця походу багато. В Румунію можна попасти
через Івано-Франківськ (самоходом), Чернівці або Одесу (самоходом або
громадським транспортом), навіть через Молдову. Ми обрали варіант
дістатися потягом до Чернівців і далі найманими мінівенами. Можливий
майже вдвічі бюджетний варіант під’їзду на місце – пересадками, комбінуючи
міжміські автобуси та поїзди маршрутом м. Чернівці – м. Сучава – м. Брашов –
м. Фегераш. Але це потребує вдвічі більше часу і дуже незручно з дитячою
групою, тим паче з великими рюкзаками.
Початок та кінець маршруту ми прив’язали до характерних великих
орієнтирів на автостраді, щоб уникнути зайвих проблем (початок – кантон
Піскул Негру, кінець – вхід у фортецю Фегераш). Організація під’їзду та
від’їзду досить зручна, тож ми рекомендуємо обрати наш варіант логістики.
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Щодо спорядження
1.

Добре витримали погодні негаразди тент (4 х 5 м), намети та спальні
мішки «Terraincognita», рюкзаки «Capricorn - 70», які нам надав
Черкаський Центр туризму. Зрозуміло, стали у пригоді саморобні
дощовики з поліетилену.

2.

Дуже важко уявити рух по вузькому гребню без трекінгових палиць,
додаткова опора дуже допомагає зберігати остійність.

3.

Акцентуємо увагу на тому, що маршрут досить добре маркований та
обладнаний покажчиками, більша частина проходить основним хребтом.
Це сильно полегшує орієнтування. Тому навігатор використовувався
лише для запису треків, визначення пройденої відстані та перепаду
висоти.

4.

Практично весь похід довелось використовувати газовий пальник. В
перші два дні під час приготування обіду нас виручила піч з
турбонаддувом, що працює на трісках. Але на хребті, в умовах трав’яних
схилів та відсутності кущів вона стала зайвим вантажем так само, як
сокира.

5.

В умовах руху осипами та скелями, іспитів не витримувало навіть
трекінгове взуття. Тож ремнабір (швацький гачок, дратва) нам став на
допомогу.

6.

Практично

не

використовувалась

аптечка,

лише

на

лікування

потертостей ніг – обійшлося без травм та захворювань.
7.

Завжди беремо в походи 3-4 баклажки об’ємом 5-6 літрів, це дозволяє
завжди мати в таборі запас питної води. Кожен учасник мав при собі
пляшку для ходової води (1-1,5 л).

8.

Вельми зручним посудом для варіння їжі є кани – їх легко
транспортувати у рюкзаку, у них ми складали крихкі продукти –
наприклад печиво.

100

Щодо харчування
1.

Маючи напрацювання в попередніх походах ми прийняли рішення
готувати «гарячі» обіди. За час приготування (як правило 1,5-2 години)
група встигає добре відпочити.
2. В Румунію не можна ввозити молочні та м’ясні продукти. Тож ми
використовували румунську тушонку (до речі досить якісну і ціна
порівняна з нашою). Не знайшли ми в тамошніх магазинах згущеного
молока, тож замінили його сухим і додатковим до розкладки цукром.
3. Ми перепустили через сушарку цибулю та моркву для засмажки, капусту
та картоплю. Разом із заправками «Торчин» для борщу, розсольнику та
супу-харчо сухі овочі урізноманітнили наш раціон.
4. «Дотягнути» до наступного приймання їжі допомагало кишенькове
харчування – цукерки, курага, горіхи, ізюм, фініки.
5. Трохи скрасило харчування печиво «пряжене молоко», халва, рахатлукум. Святом було командирське заохочення у вигляді шоколадних
батончиків на основних перешкодах.
6. З огляду на те, що хліб довше трьох діб не зберігається, з 4 дня походу
замість хліба були заплановані сушки (бублики), сухарі,
7. Біля озера Биля діє маленький ярмарок, але ціни на продукти та сувеніри
вдвічі більше очікуваних (ціна на копчене м'ясо близько 400 грн,
магнітні картинки – 40 грн).
Таким чином розкладка харчування вийшла близькою до ідеальної –

досить різноманітною, не дуже важкою та нічого зайвого.
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Щодо слідкування за районом
Рекомендуємо під час підготовки (особливо у останні дні) до походу
слідкувати за погодою за допомогою двох веб-камер на кабанах біля озера
Биля за посиланням: https://muntii-fagaras.ro/webcam.
Взагалі, сайт https://muntii-fagaras.ro дуже інформативний щодо хребта
Фегераш.
Цікаво - у родичів була можливість подивитися на нас у прямому ефірі
після повідомлення у Viber що ми на місті дії камер.
Щодо зв’язку
Мобільний зв’язок у роумінгу задоволення не з дешевих, тому ми
скористались ним біля озера Биля та в с. Бреаза наприкінці маршруту –
повідомили МКК та батьків про проходження маршруту, скоординували дії з
перевізниками.
Щодо фото- та відеозйомки
Ми користувались двома цифровими фотоапаратами Nicon та Sony, а
також відеокамерою Acme VR06 Ultra HD.
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10. Додатки

ВСЬОГО

Стекцова

Черних

Богун

Босенко

Свиридов

Соколюк

Воронюк

Броварський

Волошина

Довгенко

Сечко

Спорядження

шт

№

Вага

10.1. Перелік та розподіл суспільного спорядження

Суспільне спорядження
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Намет
Спальник
Мотузка
Льодоруб
Пальник
Газ
Документи
Котли
Аптечка
Ремнабір
Сокира
Тент
Половник
Разом

4
8
3

2

17
15
7
1
1,2
2,5
1
2
2
1,5
1,0
1,5
0,2
54,9

3,5
1,5

4,5
2
3
1

2

1,5

2

2

1,2
0,5

1

1

4,5

4,5
2

2
2

2
2

4

4

1
2
1,5
1
1,5
6

6

5,5

4,5

0,2
4,9

4,5

4,5

4,5

4,5

17
15
7
1
1,2
2,5
1
2
2
1,5
1
1,5
0,2
52,9

10.2. Перелік особистого спорядження
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Загальне
Рюкзак
Килимок

Особисте спорядження
шт
№
Спеціальне
1
1
каска
1
2
система
3
блокування
4
спусковий пристрій
5
карабин
6
жумар
7
рукавички
8
прусік
9
трекінгові палиці

шт
1
1
1
1
4
1
1
1
1
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10.3. Перелік продуктів харчування та розподіл

20.
21.

Картопля с.
Морква суха

5
2

2
0,3

22.
23.
24.
25.

Цибуля суха
Часник
Заправка борщ.
Заправка харчо

2
4 п.
4 п.

0,3
0,5
2
2

26.
27.

Суп гороховий
Рис

4 п.
10

1,2
6,2

28.
29.
30.

Макарони
Пшенична крупа
Гречка

7
6,5
5

5
4,5
3,5

31.
32.

Цикломат
Горішки

0,1
1

1,0

ХАРЧІ
СПОРЯДЖ.
ВСЬОГО:

81,
53

6,8
6

7
6

4
5,5

8,2
4,5

7,6
4,9

8,3
4,5

8,3
4,5

8,5
4,5

8,2
4,5

8,9
4

5,4
4

2
1

1

1
1
0,5

1

0,5

0,7

0,7
1,3
0,7

0,7

1,3
0,8
2

0,4

0,2
0,6

0,4
0,7
0,6

1,4

1,4

0,7

2,8
2,6

6

2,6
1

2,6

0,8

1
1,7

1
0,5

1
2,2

2,3

0,2
1,2
0,3

0,8

1,5
1
0,6
0,6
0,4
5,6
8,2
2,6
2
1,7
2
0,5
4,5
0,2
2
0,3

0,3

0,3
0,5
2,0
2,0

0,5
2,0
2,0
1,2
1,

4,2

0,5

2,8
1,

7
3
2
2,1
2,6

2,5

0,5
2,2

1,2
6,2
6,0
5,5
3,5

1,0
3,5

0,1

0,1
1,0
80,6
52,9

133,5

1

ВСЬОГО:

Стекцова

10 .
2

6
2
1,7
2
0,5
4,5
0,4

9,45

Черних

11

12,9

Богун

Солодке
Халва
Рахат-Лукум
Сухофрукти
Ізюм
Карманка
Капуста суха

12,7

Босенко

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

13

Свірідов

1,8
2
0,6
0,6
0,4
6,3
6,6

12,8

Соколюк

5
1
1
1
3
9
18

12,8

Воронюк

Кетчуп
Цукор
Чай
Сіль
Приправи
Хліб
Сухарі

12,5

Броварський

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12,7

Волошина

1
2
2

7
3
2
2,1
2,6

9,5

Довгенко

1

9

13

Сечко

1

Тушонка
Сало
Олія
Сухе молоко
Майонез

12,8

Вага

1

1.
2.
3.
4.
5.

134

шт.

Продукти
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10.4. Кошторис витрат
№
1
2
3
4
5

1
2
3

на 1
особу
500,00
2727,00

Стаття

Проїзд поїздом Черкаси – Чернівці та Чернівці - Черкаси
Проїзд мінівенами Чернівці – Піскул Негру та Фегераш Чернівці
Харчування в поході
660,00
(із рахунку 11 днів, 60 грн день/особа)
Харчування в дорозі
300,00
(із рахунку 3 дні, 100 грн день/особа)
Інші витрати (поповнення аптечки, ремнабору, тощо)
200,00
Всього
4387,00
Особисті витрати
Страхування
Оформлення довіреностей на перетин кордону неповнолітніми
Проходження медкомісії

на групу
11 осіб
5500,00
30000,00
7260,00
3300,00
2200,00
48258,00

50

10.5. Розклад руху поїздів по ст. Чернівці
Отправление
Поезд
1004
114
117
117
118
118
136
136
136
136
219
220
225
249
250
357
358
380
49
668
668
7
702
702
73
8

Маршрут
Варна - Киев-Пассажирский
Черновцы - Геническ
Киев-Пассажирский - Бухарест
Киев-Пассажирский - Черновцы
Геническ - Черновцы
Черновцы - Киев-Пассажирский
Белгород-Днестровский - Черновцы
Одесса-Главная - Черновцы
Черновцы - Белгород-Днестровский
Черновцы - Одесса-Главная
Киев-Пассажирский - Черновцы
Черновцы - Киев-Пассажирский
Днепр Главный - Черновцы
Киев-Пассажирский - Черновцы
Черновцы - Киев-Пассажирский
Киев-Пассажирский - Рахов
Рахов - Киев-Пассажирский
Бухарест - Киев-Пассажирский
Киев-Пассажирский - Варна
Ковель - Черновцы
Черновцы - Ковель
Киев-Пассажирский - Черновцы
Львов - Черновцы
Черновцы - Львов
Москва Киевская - Черновцы
Черновцы - Киев-Пассажирский

с
начального
пункта
19:05
20:05
20:05
03:45

со станции
Черновцы
17:21
19:46
09:25

19:46
14:21
16:44

01:37
17:31
15:09
14:28
11:18
06:15
20:12
17:16
22:22
18:09
15:58

15:37
15:35
22:36
19:15
04:45
17:40
19:46
12:10
20:25
06:04
21:08

Прибытие в
конечный
пункт
07:33
00:30
22:43
09:25
07:57
08:06
10:05
10:02
12:43
10:04
17:30
14:52
16:07
08:15
11:56
09:22
06:32
08:06
10:30
07:38
09:30
10:22
22:05
09:51
23:06
09:07
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10.6. Розклад руху міжнародних автобусів по а/с Чернівці
Вiдпавлення
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:20
19:00
19:00
20:00
20:00
20:00
20:45
21:00
04:40
05:30
07:35
08:00
08:30
10:00
10:00
11:00
11:50
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:00
14:05
14:10
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Рейс
ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ
БУХАРЕСТ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - БЕЛЬЦІ
ЧЕРНІВЦІ - БУХАРЕСТ
ВРОЦЛАВ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА
ВАРШАВА - ЧЕРНІВЦІ
МОСКВА - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - МІНСЬК
СУЧАВА АЕРОПОРТ - ЧЕРНІВЦІ
СУЧАВА АВ - КИЇВ АВ
КИЇВ АВ - СУЧАВА АВ
СУЧАВА АЕРОПОРТ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ
ЧЕРНІВЦІ - ПІНСЬК
ЧЕРНІВЦІ - ПІНСЬК
СУЧАВА АЕРОПОРТ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ
ЧЕРНІВЦІ - КРАСНОДАР
ЧЕРНІВЦІ - СУЧАВА АЕРОПОРТ
ЧЕРНІВЦІ - РИГА
ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ
ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ
ЧЕРНІВЦІ - ПРАГА
ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ
ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ
ЩЕЦИН - ЧЕРНІВЦІ
ВРОЦЛАВ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - СУЧАВА АЕРОПОРТ
ЧЕРНІВЦІ - СУЧАВА АЕРОПОРТ
ЧЕРНІВЦІ - ПЛЗЕНЬ
ЧЕРНІВЦІ - КИШИНІВ
ЧЕРНІВЦІ - ВРОЦЛАВ
БУХАРЕСТ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - БУХАРЕСТ
ВРОЦЛАВ - ЧЕРНІВЦІ
ЧЕРНІВЦІ - ВАРШАВА
ВАРШАВА - ЧЕРНІВЦІ

Прибуття

Вартість

11:00
04:00
20:50
04:00
11:20
05:50
07:30
18:10
13:15
21:00
06:30
09:00
23:30
04:00
12:00
19:40
08:00
16:00
19:00
10:30
08:30
17:00
05:30
06:20
19:05
06:30
15:30
10:30
16:10
17:30
16:00
22:00
11:00
04:00
04:00
11:20
05:50
07:30

900,00 грн.
650,00 грн.
220,60 грн.
650,00 грн.
1100,00 грн.
600,00 грн.
850,00 грн.
1100,00 грн.
1200,00 грн.
300,00 грн.
450,00 грн.
450,00 грн.
300,00 грн.
352,90 грн.
551,50 грн.
467,60 грн.
304,33 грн.
357,30 грн.
1928,10 грн.
304,33 грн.
2029,30 грн.
357,30 грн.
904,30 грн.
1194,33 грн.
357,30 грн.
904,30 грн.
1304,33 грн.
1004,33 грн.
304,33 грн.
304,33 грн.
1204,30 грн.
357,30 грн.
904,30 грн.
654,30 грн.
654,30 грн.
1104,33 грн.
604,30 грн.
854,33 грн.
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10.7. Перелік використаних джерел інформації
Використана література:
 К.И.Вахлис «Спутник туриста», Киев, 1991
 1. «Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних
походів з учнівською та студентською молоддю»; наказ Міністерства
освіти і науки України від 02.10.2014 року, №1124.
 2. «Методичні рекомендації щодо складання письмового звіту про
спортивний туристський похід для участі в Чемпіонаті України зі
спортивних туристських походів учнівської та студентської молоді»,
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді,
22 червня 2011 р.
Використані сайти:
 https://muntii-fagaras.ro/
 http://bloguldecalatorii.ro/2014/12/cabana-barcaciu-lacul-avrig-si-ciortea.html
 http://nicolaecristianbadescu.blogspot.com/2013/08/fagaras-spre-lumeatainica-varfului-boia.html
 http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/chernovtsy/
Карти:
 https://nakarte.me/#m=15/45.59101/24.74055&l=O
 https://www.alltrails.com/explore/map/new
 https://muntii-nostri.ro/ro/routeinfo/piatra-pranzului-strunga-ciobanuluicreasta-principala
Звіти:
 http://uchebilka.ru/other/24096/index.html
 https://www.tkg.org.ua/node/3300
Використані програми:
 Microsoft OfficeWord 2010
 Paint.net4.0.6
 Viber
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