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Maršruta pase: 
 

Virsotne, tās augstums: PRESANELLA,  3558 m 
 
Kalnu rajons: Itālija, Alpi, Adamello- Presanella masīvs 
 
B klase 
 
Maršruts: Presanella pa DA kori 
 
Maršruta atkārtojums. Pirmais dokumentētais uzkāpiens tika veikts 1864. 

gada 25.augustā, to veica Duglass V. Frešfīlds ar pavadoņiem. 3 nedēļas 

vēlāk, 17. septembrī virsotni sasniedza slavenais austriešu pētnieks Juliuss 

Peijers (Payer). 

Grūtību kategorija: Facile (viegls) 
 
Maršruta veikšanas laiks:  2016. gada 2.augustā, 6.05 - 10.26. Kāpiens 
virsotnē: 4 stundas 21 minūte. Atgriešanās: 2 stundas 59 minūtes. 
 
 Dalībnieki 
1. Inese Baumane 
2. Zane Kronberga 
3. Baiba Puriņa 
4. Mikus Puriņš 
5. Jānis Šauša 
6. Jānis Busenbergs(vadītājs) 
7. Juris Livšāns 
8. Rihards Jerums 
9. Vēsma Krēsliņa 
10. Uldis Anže 
11. Laimons Pujāts 
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Maršruta raksturojums. 

Augstuma starpība: 1187m, Segantini  2371 m - Presanella 3558 m 

Kāpšanas laiks: Segantini – Presanella - Segantini 7 h 20 min. Attālums 9,25 

km. 

Maršruta apraksts.  

Pieeja maršrutam veikta 01.08.2016. Plkst 9.40 izejam no kempinga Fae, lai 

dotos uz Segantini būdu 2371 m. Stāvs kāpiens, brīžiem līst lietus. Pēdējā 

posmā jau līst stipri. Pēc piecām stundām esam Segantini būdā. Veiktais 

attālums 10,1 km, augstuma starpība1600 m. Ļoti jauka būda, ir apsildāma 

drēbju žāvētava. Izžāvējam slapjos zābakus un apģērbu, lai nākamajā rītā 

varētu doties uz virsotni.  

Kombinētais maršruts: sniegs, ledājs, klintis, via ferrata. No Segantini būdas 

maršruts ved pa marķētu taku, kas veidota no klinšainiem akmeņiem, līdz 

nelielam ledājam. Pēc ledāja šķērsošanas sākas ferrata, kas ved uz 

dienvidiem no Boccheta di Monte Nero, pāri jaunam maršrutam, kas ir pa 

kreisi no vecā maršruta. Via ferrata ļauj uzkāpt klinšainā sienā un pāriet tai, 

sasniedzot  kori 3170 m augstumā. No šejienes maršruts nokāpj lejā pretējā 

pusē, sasniedzot Vendretta Orientale di Nardis. Sasniedzot to, kas raksturojas 

ar lieliem granīta akmeņiem, mēs turpinājām virzīties uz ziemeļrietumiem, 

turot Monte Nero labajā pusē. Tika uzlikta viena 30 m gara virves marga. 

Sasniedzot ielejas galu, maršruts sāk stāvi kāpt augšup, lai sasniegtu 

virsotnes plato un Bivacco Orobica 3382 m. No bivaka virsotne ir skaidri 

redzama un mēs to sasniedzām pa klinšaini sniegotu ribu plkst. 10.26. 

Atgriešanās no virsotnes plkst 11.07. Atceļā uznāk migla un stipri samazinās 

redzamība. Vairs nav redzamas norādes un viegli novirzīties no takas. 14.06 

esam Segantini būdā. Pēc atpūtas un nelielām pusdienām apmēram ap plkst. 

15.00 sākam iet lejā uz kempingu. Veiktais attālums 9,95 km, laiks 3 h 15 

min., augstuma starpība 1600 m. 

Virsotnes raksturojums 

Cima Presanella 3558m ir Trentino augstākā virsotne. Tā pieder Adamello-

Presanella kalnu grupai. Adamello masīvam ir maigs reljefs, ar plašiem 

ledājiem, bet Presanella ir klinšaināka, ar mazākiem ledājiem un torņveida 

klintīm. 

 

Virsotne ir piramīda ar 3 malām. Ziemeļu puse ir vērsta pret Val Stavel. Tā ir 

iespaidīga 550 m augsta Ziemeļu siena no ledus un sniega, kur ir arī nokareni 

ledāji. Šai skaistajā sienā ir klasiskais maršruts  55 grādu slīpumā, ziemeļu 

nogāzes vidū. Kalna trīsstūrveida siena, kas vērsta pret austrumiem, pret Val 
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d'Amola, arī ir majestātiska, izskatās mežonīga un arī ir ap 500 m augsta. Šai 

sienā nav vieglu maršrutu.  

Trešā piramīdas puse pret dienvidiem  rāda maigākas nogāzes, kas daļēji 

klātas ar ledājiem, kas vērsti pret Val di Genova, Val di Nardis un Val di 

Nambrone. 

Ir 3 vienkāršākie maršruti, lai uzkāptu Cima Presanella - 1 sākas no Val di 

Sole puses, 2 pārējie no Val Nambrone un Val Genova. Val Genova maršruts 

ir ļoti garš, ar lielu augstumu starpību (vairāk nekā 2600 m), tāpēc tas ir 

mazāk populārs. 

Populārākie maršruti ir austrumu - dienvidaustrumu maršruts  no Val 

Nambrone un Rietumu nogāze no Val di Sole. Tās abas ir atbalstītas ar 

pajumtēm Refuge Segantini un Refuge Denza. Visi maršruti ir domāti 

pieredzējušiem kāpējiem un prasa augstkalnu ekipējumu. 

 No Segantini būdas kāpiens ved uz Presanella dienvidu - austrumu kori un 

pa to līdz virsotnei (4 - 5 stundas). 

Secinājumi 

Maršruts atrodas skaistā kalnu rajonā, ko īpaši interesantu dara īpatnēju 

formu klinšu torņi. Ļoti patīkams atbalsts kāpējiem ir Segantini būda. 

Pašu maršrutu interesantu dara tā dažādība. Lai veiktu maršrutu, jāprot 

pārvietoties gan pa klintīm, gan sniegu, ledāju un via ferratām. Jābūt 

uzmanīgiem sliktos laika apstākļos, jo pazūd redzamība, un grūti atrast 

maršruta apzīmējumus. 

Būtu interesanti veikt arī otru no populārākajiem maršrutiem (no rietumu 

nogāzes), kas ļautu virsotni ieraudzīt arī no otras puses. 

Maršruta  karte 
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Maršruta fotogrāfijas 

 

Maršruta kopskats no Segantini būdas līdz virsotnei Presanella 

 

Piegājiens 1. augustā no kempinga Fae uz Segantini būdu. 
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Via ferrata sākums – skats pa gabalu... 

 

... un tuvplānā. 
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Via ferrata uzved korē un šķērso to... 

 

 

... atpakaļceļu viegli iegaumēt pēc neparastas formas klinšu torņiem. 
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Šajā vietā tika uzlikta 30 m gara virves marga. 
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Maršrutu interesantu dara reljefa un apstākļu dažādība: klintis, akmeņi, sniegs, ledus. 

 

Kreisajā pusē īsi pirms virsotnes pavisam neliels bivaks Orobica, kas var sniegt patvērumu 

sliktos laika apstākļos ~ 6 kāpējiem.  
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Redzams virsotnes krusts – pa gabalu... 

 

Un jau sasniegts! 
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Un šādi no virsotnes izskatās mājupceļš un Brentas grēda mākoņos!  

 


