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      Darius Styra 
 

Maršruto informacija 
 

Maršrutas: Kombinuotas: pirma maršruto dalis klasikiniu maršrutu link El Puro, 
v÷liau traversas iki El Pison maršruto „Seron-Millan“ ir juo pabaigtas 
kopimas į viršūnę.  

 

Sud÷tingumas:   VI+ (UIAA)  (6a France) 
 

Vertikalaus aukščio skirtumas: 300 m. 
 

Įkopimo eiga:  6:30 pajud÷jome link maršruto. Prisitraukimas aiškiu taku. 
Techninį maršrutą prad÷jome lipt 7:30.  Visas maršrutas lipamas laisvu 
laipiojimu, lyderio keitimas kas antroje stotyje. Etapų sud÷tingumas 
svyruoja nuo II iki VI+. Kas ~30 metrų įrengtos stotys, tarp stočių 
įrengti saugos taškai d÷l to tarp daugumos stočių Hex‘ai ir Frend‘ai 
buvo nenaudoti. Viršūne pasiek÷me 16:15.  Įkopimas truko 8val. ir 
45min. 

 

Nusileidimo eiga:  Nusileidimą prad÷jome 16:40.  Nusileidimui yra atskira 
„nusileidimo trasa“, stotys joje įrengtos kas ~30 metrų, d÷l neigiamų 
kampų – ne viso pasiekiamos.  Nusileidome 19:30.  Nusileidimas truko 
2 val. ir 50 min. 

 

Panaudota įranga:  Virv÷s 2 po 60 metru 10.2mm dinamines;  kilpos įvairių dydžių; 6 
karabinai; nusileidimo/saugojimo įrenginiai BD ATC Guide; 20 
atotampų; Friend‘ų komplektas; Hex‘ų komplektas; Magnezija;  
laipiojimo bateliai; šalmai; Kuprin÷s su 2ltr gertuv÷m. 

 

Meteorologin÷s sąlygos: Be lietaus, giedras dangus;  Kopimo pradžioje temperatūra apie 
10°C, dieną saul÷ įkaitina virš 30°C.  Didesn÷ įkopimo dalis pietin÷je 
uolos pus÷je, d÷l ko vargina kaitri ispaniška saul÷. Kremas ar kitos nuo 
saul÷s saugančios priemon÷s būtinos. 



Įkopimo schema ir nuotraukos 
 

  Įkopimo akimirkos 

 
 

 



  El Pison‘o viršuje 

 
 

 



  Nusileidimo akimirkos 

 
 

 
 
 



  Įkopimo schema 

 
 
Įkopimui pasirinktas kombinuotas maršrutas: maršruto pradžia klasikiniu maršrutu link El Pison 
piršto vadinamo El Puro, per÷jus tarpeklį tarp El Puro ir El Pison – traversavimas link El Pison 
maršruto Seron-Millan – šiuo maršrutu pasiekiamas tikslas – viršūn÷ El Pison. Tokio 
pasirinkimo priežastis – maršruto pradžia yra šiaurin÷je uolos dalyje, d÷l ko pradžioje ne taip 
nuvargina kaitri ispaniška saul÷.  Įkopimo trasa paveiksl÷liuose pažym÷ta raudona linija, tarpin÷s 
stotys pažym÷tos raudona raide R ir tarpin÷s stoties numeriu, pabrauktu ir pasvirusiu šriftu (R1).  



  Įkopimo schema, pirma dalis: klasikinis maršrutas į El Puro 
 

 

 
 



  Įkopimo schema, antra dalis: maršrutas Seron Millan į El Pison 
 

 



 
Lentel÷.   

Virves numeris Sudetingumas   

Nr. pagal trasą* trasos pavadinimas UIAA France ilgis, m 

1 1 El Puro, Entrada directa al Puro VI 5c 35 
2 2 El Puro, klasikinis V+ 5a 20 
3 3 El Puro, klasikinis V 4c 20 
4 4 El Puro, klasikinis VI+ 6a 25 
5 5 El Puro, klasikinis IV+ 4a 25 
6 6 El Puro, klasikinis II M 15 
7  Traversas i El Pison trasa Seron-Millan IV+ 4a 10 
8 7 El Pison, Seron-Millan V+ 5a 20 
9 8 El Pison, Seron-Millan IV+ 4a 30 
10 9 El Pison, Seron-Millan IV+ 4a 30 
11 10 El Pison, Seron-Millan V 4c 30 
12 12 El Pison, Seron-Millan VI+ 6a 30 

13 12 El Pison, Seron-Millan III+ M 10 
*pagal trasą – virv÷s numerio atitikmuo pagal standartinę trasą. 
 
Didžiausią maršruto dalį sudaro lipimas vertikaliu plyšiu. Didel÷ dalis „kybių“ atrodo tvirti 
akmenys – tačiau dauguma jų juda – patartina prieš imant kiekvieną kybį jį patikrinti.  
Sud÷tingiausia trasos dalis yra neigiamas pilvas, kuris prasid÷jo iškart po 3-čios stoties. Taip pat 
neigiamas pilvas yra pirmoje trasos dalyje, iškart prad÷jus lipti – jį galima apeiti traversuojant iš 
kair÷s (ortografiškai), kaip nurodyta klasikiniame maršrute į El Puro. Sekanti pagal sud÷tingumą 
trasos dalis buvo traversas 12-toje maršruto dalyje, kur daugumą saugos taškų reik÷jo darytis 
patiems. 
Iš šiaurin÷s pus÷s per÷jus į pietinę pusę, t.y. per÷jus į Seron-Millan maršrutą išeinama iš šeš÷lio 
ir likusi dalis lipama kepinant karštai ispaniškai saulei, kas apsunkina įkopimą. 
Visame maršrute būtina d÷v÷ti šalmus d÷l byrančių akmenų.  Būtina pasiimti gertuvę, patartina 2 
litrų ar net didesnę. Labai patogu naudotis „Camel-Back“ – kuprinę su g÷rimui skirta talpa bei 
žarnele g÷rimui, kuprin÷ tur÷tų būti kuo labiau prigludus, kitu atveju ji klius lipant plyšiu. Būtina 
tur÷ti ciklopus ar bent jau prožektorius jei įkopimas ir/ar nusileidimas užtruktų. 
 



  Nusileidimo schema 
 

  
 
Nusileidimas paprastas: didesn÷ nusileidimo dalis atlikta diulferiuojant; vietomis reik÷jo 
traversuoti ar leistis be papildomos saugos. Paskutiniame nusileidimo etape patartina tur÷ti 60m 
ilgio diulferio virvę, nes tarpinę stotį R5 problematiška pasiekti d÷l neigiamo uolos kampo. 
Šalmus d÷v÷ti būtina d÷l byrančių akmenų. 

 
 
 



Kita informacija 
 

Įžanga 
Ispanija – puiki vieta uolų laipiojimui.  Daug laipiojimo regionų vienas netoli kito, su skirtingo 
tipo ir sud÷tingumo uolomis. Riglos regione yra aukštų uolų, trasų ilgiai siekia nuo 25 iki 300 
metrų o vidurkis apie 150 metrų;  Sud÷tingumas svyruoja nuo 4c (V UIAA) iki 7b+ (IX UIAA). 
Šis regioną vilioja aukštomis ir mažo sud÷tingumo uolomis, viso yra 164 maršrutai. Netoliese 
yra Rodellar – fantastiško grožio vieta uolų laipiojimui: tekančios up÷s abu krantai apsupti uolų, 
trasos „prakaltos“ saugos taškais. 
 

Kelion÷ 
Į vietą nuvykome automobiliu, kelion÷ be pertraukos apie ~30 val. nuo Kauno.  Apsistojom 
miestelio Ayerbe kempinge (netoli Huesca miestelio), keliasdešimt kilometrų nuo Riglos. 
 

Treniruot÷s 
Dvi dienas prieš įkopima treniravom÷s ant Riglos uolų.  Antros dienos pabaigoje įveikus 6a trasą  
nusprend÷m sekančią diena lipt į El Pison‘ą.  Prieš tai balandžio 10d. laipiojom Lenkijoj, Juros 
parke netoli Olsztyn esančiuose uolose. Diena pieš įkopima sulipom uolą Los Valaos klasikiniu 
maršrutu „Chimennea de los Cachorros“, sud÷tingumas 5a (V+ UIAA), 160m aukščio. 
Vytautas Mažeika uolomis laipioti prad÷jo 2006 metais KTU žygeivių klubo Ąžuolas sporto 
sal÷je, pirma išvyka į „tikras uolas“ buvo 2007 metais, į Lenkijos Juros parke esančias uolas. 
Darius Styra uolomis laipioti prad÷jo 2005 metų pabaigoje KTU žygeivių klubo Ąžuolas sporto 
sal÷je, pirma išvyka į „tikras uolas“ buvo 2006 vasarą, į Čekijos šiaur÷s-vakarų uolų laipiojimo 
regionus. 
 

Įkopimo metu filmuota video medžiaga:  
http://www.youtube.com/view_play_list?p=CF733592E6AC6BF1 
 

Patarimai 
Nusigaut į šias vietas galima l÷ktuvu – už kelių šimtų kilometrų Barselonos, tačiau vietoje 
išsiverst be automobilio sunku, ypatingai jei yra noras aplankyt daugiau nei vieną uolų 
laipiojimo regioną. 
D÷l kelion÷s laiko – patartina važiuot ankstų pavasarį arba v÷lyvą rudenį, kai saul÷ dar stipriai 
nekaitina. Taip pat patartina pasirinkti kelionę pagal orą – lietui lyjant laipiojimas sud÷tingas. 
Netoli Riglos yra kitų laipiojimų regionų, o regioną Rodellar aplankyt tiesiog būtina: Rodellar - 
rojaus kampelis - kanjonas: tekančią upę iš abiejų pusių supa uolos: 

 
Rodellar regione taip pat galima išbandyti Kanjoningą. 
Netoli Pir÷nų kalnai – juose galima padaryt pertrauką nuo uolu laipiojimo (rankų poilsiui ir odos 
ant pirštų atauginimui), patartina tur÷t rimtus kalninius batus, kates ir kitą įrangą, nes net 
balandžio pabaigoje nepasiekus kilometro aukščio galima sutikti daug sniego. 
 

Kontaktin÷ informacija 
 

Vytautas Mažeika  mob. 865244472 ;  e-paštas v.mazeika@gmail.com   
 

Darius Styra   mob. 867688982;   e-paštas DariusStyra@gmail.com 


