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VIRSOTNE
Virsotne: Mandala (Puncak Mandala) – 4769 m.
Atrašanās vieta: Bintanga kalni, Papua–Jaungvinejas sala, Indonēzija

Pieteiktā klase: Tehniskā A klase

Maršruts: Latvian Route. 11,9 km no bāzes nometnes līdz virsotnei un atpakaļ.

Pirmgājiens vai atkārtojums: Visticamāk – pirmgājiens. Internetā nav atrodama informācija par 
kāpieniem virsotnē no kalna Z traversējot ZR kori.

Grūtību kategorija: AD+ / 3B (RUS)

Piezīme:
Atsevišķu maršruta klinšu posmu kategorija pēc sarežģītības atbilda – 5a/5b (Fr), kas pēc salīdzinošās 
tabulas atbilstu 5A (RUS) vai TD (European Alpine). Šie posmi bija īsi (līdz 5 m), mūsu sagatavotība ļāva 
veikt tos brīvi kāpjot. Bet palika iespaids, ka patērējot vairāk laika būtu iespējams atrast arī vieglākus 
apkārtceļu variantus, iekļaujoties RUS 3B kategorijas rāmjos. Kalna lielākais grūtību faktors – tikt līdz pašam 
kalnam.

Kāpiena laiks: Virsotne tika sasniegta 20. martā, ap pulksten 13.
Maršrutā pavadītais laiks – 11 stundas 38 minūtes.
Ekspedīcija uz Mandalu ilga no 11. līdz 27. martam.

Uzkāpšanas stils: Brīvais stils, bez alpīnisma ekipējuma izmantošanas.

Komandas dalībnieki: Normunds Lisovskis, Gatis Kalniņš

Karte: Google Earth attēls ar GPS treku (skat. attēlu)
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Maršruta raksturojums

Augstuma starpība: Kopējā augstuma starpība – 954 m.
Bāzes nometne uz pārejas – 3815 m. Virsotne – 4769 m

Reālā savāktā auguma metru summa pēc GPS datiem – 1300 m, jo 
traversējot kalna nogāzi bija jāšķērso 7 kanjoni (lejā – augšā).

Maršruta garums: No nometnes līdz virsotnei – 6,0 km. Tikpat atpakaļ.

Vidējais slīpums: 15–20%, izņēmums – traversējamo kanjonu sienas, kas veido stāvas un 
pat vertikālas klintis.

Reljefs, maršruta stāvoklis:

Vienmērīgi lēzenas klintis, ko saposmojuši stāvi kanjoni un kritenes. Mandalas masīvā katru dienu ir 
ievērojams nokrišņu daudzums – lietus vai sniegs, taču visi nokrišņi filtrējas zemē, kas ir pakļauta izteiktam 
karsta procesam. Uz nogāzēm nav neviena strauta. Visapkārt ir lielākas vai mazākas bedres, nenosakāma 
dziļuma plaisas zemē. Jāpārvietojas ārkārtīgi uzmanīgi. Maršruta lejasdaļa (aptuveni līdz 4000 m 
augstumam) vēl raksturīga ar kalnu džungļu beidzamajiem puduriem.
Kāpiena dienas rītā maršruts bija sauss, bez sniega (mēdz būt apsnidzis – skat. foto zemāk). Ap plkst. 11 
kalnu pilnībā ieskāva mākoņi – sāka līt lietus. Virsotnes tuvumā lietus pārtapa vētrā ar sniegu un krusu. Pēc 
iepriekšējo dienu pieredzes varējām droši prognozē, ka nokrišņi mūs pavadīs arī visu pēcpusdienu, tāpēc 
noejai izvēlējāmies atšķirīgu variantu – pa kanjona gultni. Mērķis bija izvairīties traversēt nogāzes kanjonu 
stāvās sienas slapjā stāvoklī. Taču arī kanjona gultni pamatā veidoja dažādi klinšu formējumi. Turklāt tas, 
tāpat kā citi nogāzes kanjoni, izveda milzīgas karsta piltuves dibenā, kas atradās zemāk par mūsu bāzes 
nometni. Dienas beigās nācās vēl kāpt uz augšu, uz nometni, laužoties cauri kalnu džungļiem.

Iekārtojums maršrutā: Nav.

Virsotnes foto: Skats no DA puses, ekspedīcijas 14. dienas rītā.
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Mandalas kāpienu vēsture

Okeānijas augstākā virsotne ir Karstena piramīda, 4884 m. Bet par otro augstāko ilgu laiku tika uzskatīta 
Trikora – 4745 m. Tomēr vairāki beidzamās desmitgades mērījumi liecina, ka Mandala ir augstāka – 4769 m.
Katrs no šiem trim kalniem veido savu prominentu masīvu. Taču, teorētiski, par otru augstāko var saukt arī 
Sumantri (4870 m), kas ir priekšvirsotne Karstena korē, to no galvenās virsotnes nošķir 350 m zemāka 
sedliene. Būdama starp Okeānijas augstākajām virsotnēm, Mandala joprojām ir viens no visretāk 
apmeklētajiem kalniem pasaulē. Tas atrodas grūti pieejamā  džungļu reģionā. Atrodamā informācija par 
līdzšinējiem kāpieniem:

1959. gads Virsotnē kā pirmie uzkāpj kādas holandiešu Papua izpētes ekspedīcijas dalībnieki: Herman 
Verstappen, Arthur Escher, Max Tissing, Jan de Wijn & Piet ter Laag. Maršruts – no A, Oksibilas puses.

1990. gads Nekonkrētas ziņas, ka virsotnē bijusi kāda Wumandri komanda (Indonēzija), cik nojaušams – 
no Oksibilas (A) puses.

1996. gads Austrāliešu ekspedīcija no Bimes puses nesasniedz kalnu, griežas atpakaļ.

2000. gads Briti Bruce Parry un Mark Anstice 77 dienās veic ceļu no piekrastes līdz virsotnei, uzkāpjot no D
puses. Pēc kāpiena klajā nāk leģendāra filma un grāmata – Cannibals and Crampons (2002). Pasākums, ko 
daudzi joprojām uzskata par īstena piedzīvojuma etalonu un zināmā mērā iedvesmoja arī mūsu ekspedīciju.

2010. gads Skots Ricky Munday netiek tālāk par Bime, jo nespēj vienoties ar vietvalžiem. Par atļauju 
šķērsot vietējās cilts zemes un gidu/nesēju komandu tiek pieprasīti 5000 USD.

2013. gads Austrietis Christian Stangl uzkāpj virsotnē, no Bime puses. Vēlāk kļūst par pirmo alpīnistu, kas 
iekarojis visu kontinentu (pasaules daļu) augstākās trīs virsotnes.

2013. gads Dīvaina ekspedīcija no International Mountain Guides: Anthony Nightingale, Dan Zokaites un 
indonēziešu kalnu gids Steven Drive Liwe pēc kāpiena Trikorā, atlido ar helikopteru un izsēžas 3500 m 
augstumā, mazliet virs ezera Mandalas A pusē. Nākamajā dienā uzkāpj, dienu vēlāk tāpat evakuējas.

Pastāv varbūtība, ka bez minētajiem Mandalā bijušas arī vēl kādas plašāk nezināmas vietējās indonēziešu 
ekspedīcijas. Zemāk – mūsu maršruts piezīmēts Stangl apkopotajā kartē uz holandiešu 1959. gada kartes 
bāzes.
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PĀRGĀJIENS
Pārgājiena rajons: Bintanga kalni, Papua–Jaungvinejas sala, Indonēzija

Pieteiktā klase: Pārgājienu

Maršruts: Bintanga kalnu augstākās virsotnes – Mandalas (4769 m) – masīva 
traverss no ZR uz DA.

Maršruta garums: 151,5 km. 

Dienu skaits: 17 dienas. Tīrais pārgājiena laiks – 145:29 h. Vidējais ātrums – 1,04 km/h.

Pārgājiena stils: Divu cilvēku ekspedīcija.
Pavadoņi (nesēji netika izmantoti) no Vudimo ciemata palīdzēja piegājiena 
3. un 4. dienā atrast ceļu džungļos. Pēc šķiršanās no tiem līdz pat 17. 
dienai nesatikām nevienu cilvēku.

Pārejas maršrutā: Izteiktas pārejas maršrutā bija 6. Visas – bez nosaukuma:
1) 2566 m – 2. diena. No Eipomekas uz Vudimo ieleju.
2) 3958 m – 6. diena. Pārejam galveno grēdu, lai traversētu to pa D pusi.
3) 4076 m – 6. diena. Šķērsojam galveno grēdu, atgriežoties Z pusē.
4) 3893 m – 7. diena. Neliels galvenās grēdas Z atzars. Dubultpāreja.
5) 3907 m – 7. diena. Lielāks galvenās grēdas Z atzars.
6) 3843 m – 8. diena. Liela ūdenšķirtne grēdas Z pusē.

Reāla taka bija tikai uz pirmās pārejas starp apdzīvotām ielejām.
Taču arī uz citām pārejām bija samanāmas cilvēku klātbūtnes pazīmes, 
kas apliecina, ka mēs nebijām pirmie. Vietējie mednieki tik augstu nemedī, 
bet Oksibilā  stāstīja, ka kalnus apmeklē militāras, ģeologu ekspedīcijas.

Pārgājiena maršruts: Eipomeka – Vudimo – Mandala (4769 m) – Sape – Oksibila (ceļa gals).
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Pārgājiena statistika
Datums Min Max

11.03.2014. 1600 2372 1600 2372 800 50 8.0 05:00

12.03.2014. 2469 1912 1418 2566 608 1168 10.0 10:47

13.03.2014. 1900 2931 1765 2931 1284 252 8.8 09:49

14.03.2014. 2971 3088 2959 3248 437 320 5.1 10:19

15.03.2014. 3163 3720 3162 3720 721 164 5.0 07:43 Džungļi paliek retāki. Parādās purvaini klajumi.
16.03.2014. 3729 3857 3592 4076 617 488 9.9 09:38

17.03.2014. 3859 3663 3599 3906 551 747 7.2 08:46

18.03.2014. 3604 3590 3463 3843 512 524 10.0 07:43

19.03.2014. 3589 3847 3527 3847 363 104 3.7 03:23

20.03.2014. 3815 3818 3783 4700 1291 1288 11.9 11:38 Virsotne.
21.03.2014. 3854 3180 3180 3854 53 730 7.4 07:45
22.03.2014. 3095 2810 2809 3098 100 386 7.3 07:11

23.03.2014. 2861 2857 2732 2857 258 262 7.0 08:05 Atraduši nokvēpušu alu (papuasi!) un taku, kāpjam uz kori.
24.03.2014. 2800 3264 2587 3273 804 136 4.8 10:16

25.03.2014. 3320 2521 2520 3325 146 945 9.2 09:20

26.03.2014. 2440 2286 2204 2450 426 578 11.9 08:30

27.03.2014. 2306 1712 1506 2306 1017 1610 24.3 09:36

TOTAL 9988 9752 151.5 145:29

Sākuma
augstums

Beigu
augstums

Kāpumi,
summa m

Kritumi,
summa m

Veiktais
attālums

Laiks,
gājiena

Vairāki papuasu ciemati. Satiekam medniekus ar kalašņikova
automātu. Teltsvieta uz takas.
Pirmā pāreja. Nakts Vudimo ciemā. Sarunājam pavadoņus,
lai ierāda taku džungļos augšpus ciemata.
Pavadoņi rāda ceļu. Takas vietām aizaugušas, tiek izcirstas
jaunas. Nakts alā.
Ap pusdienlaiku šķiramies no pavadoņiem, jo neviens
augstāk neesot bijis. Uzreiz iekuļamies smagā džungļu

Dominē purvaini klajumi. Divas pārejas, šķērsojam galveno
Bintang grēdu. Naktī – pamatīga lietusgāze. Ūdenslīmenis
strautā pie telts uzkāpj par metru.
Divas pārejas. Pirmā – ar sarežģītas klinšu pieres
pārvarēšanu (10 m, Fr 5c). No kores aiz otrās pārejas ilgi
nevaram atrast noeju – džungļiem noaugušas stāvas klintis.
Ievērojama pāreja – lielā ūdensšķirtne atzarā uz Z no
galvenās grēdas.
Piegājiens līdz BC uz Mandalas sānu kores sedlienes. Visu
dienu līst.

Neatrodam 1959. gada kartē zīmēto taku. Ejam pa upes
gultni, vieglāk nekā cauri džungļiem.

Uz kores taka izšķīst – laužamies uz Sapes pusi cauri
džungļiem. Temps – 200-300 m/h.
Ilgs nokāpiens cauri džungļiem – atgriežamies pie upes, kur
uzduramies takai. Pēcpusdienā temps strauji pieaug.
Ļoti sarežģīta taka, kas nepārtraukti pazūd upes kanjona
sāngravu zemes noslīdeņos, koku izcirtumos vai upes gultnē.
Ap 10 sasniedzam Sape ciematu. Stunda atpūtai.
Pēcpusdienā kopā ar pavadoņiem 5 h veicam aptuveni 20 km
pa labām takām līdz Oksibilas lielceļam.

Piezīme: tā kā GPS iekārta augstuma noteikšanai izmanto barometriskos datus, nometņu vakara un rīta augstums mēdza atšķirties, atkarībā no laika apstākļiem.



Gatavošanās ekspedīcijai

Ideja par kāpšanu Papua kalnos bija jau sen, un tolaik interese bija pamatā par Trikoru. Bet pirms pāris 
gadiem, pēc filmas Cannibals and Crampons noskatīšanās, tapa skaidrs, ka krietni lielāks izaicinājums ir 
tieši Mandala, un sākām plānot ekspedīciju. Publiski pieejamā informācija par kalnu un reģionu ir ļoti skopa. 
Īss kopsavilkums: kāpšanai vajag speciālu valdības atļauju; jāalgo vietējā gidu kompāniju (5000+ eiro no 
cilvēka); reģions ir slēgts ārzemniekiem; kalnos darbojas Papua neatkarības kustības kaujinieki; vienīgais 
transports – misionāru lidmašīnas, kas jārunā uz vietas; detalizētas kartes neeksistē; kanibālisms papuasu 
vidū tika izskausts 1980. gados utt.

Uzreiz atmetām domu par legālu ekspedīciju, t.i. izmantojot indonēziešu gidu kompāniju pakalpojumus. Tas 
ir dārgi, turklāt atrast gidus, kas patiešām bijuši Mandalā ir praktiski neiespējami. Plānojām savu ekspedīciju 
Parry/Anstice stilā, kas tāpat ceļoja bez oficiālām atļaujām, gidiem, ar notecējušiem vīzu termiņiem. Vērtīgas 
konsultācijas par kalnu džungļu vidi, piemērotāko ekipējumu sniedza Latvijas biologs Dmitrijs Telnovs, kas 
apmeklējis Papua vairāku zinātnisku ekspedīciju ietvaros, taču nav bijis tieši Bintanga kalnos. 

Aptuveni nojautām, ka Eipomeka ir tālākais A punkts, kur policija izsniedz ārzemniekiem ceļošanas 
(trekinga) atļaujas. Un radās plāns – uzkāpt Mandalā traversējot garenvirzienā ZR–DA visu Mandalas 
masīvu. Starta punkts – Eipomeka, bet kā izeju plānojām Oksibilu – stratēģiskas nozīmes zelta raktuvju un 
pierobežas pilsētu. Turklāt labi apzinājāmies, ka pastāv liela varbūtība šeit tikt aizturētiem. Bet tas jau pēc.

Kartes. Topo kartes nav. Salādējām GPS Google Earth aerobildes ar aptuveni nospraustiem maršruta 
punktiem, izdrukājām 3D attēlus, lai atvieglotu orientēšanos starp kalnu korēm. Taču attēlu kvalitāte, 
izšķirtspēja bija ļoti trūcīga – tajos nebija iespējams, piemēram, saskatīt, kur atrodas kalnu ciemati, skrejceļi. 
Google ģenerētais reljefs 3D izdrukās realitātei atbilda nosacīti. Bet tas piedeva ekspedīcijai papildus 
piedzīvojuma devu: terra incognita!

Valoda. Pirms ekspedīcijas Normunds pašmācības ceļā sāka intensīvi apgūt indonēziešu valodu. Divu 
mēnešu laikā tika sasniegts līmenis, kas Papua ļāva komunicēt ar papuasiem, kārtot lietas ar varasiestādēm,
risināt transporta, apmešanās un citas lietas. Angļu valodā vietējie nerunā.

Aklimatizācija Papua

Nokļuvuši Papua galvaspilsētā Džajapurā vispirms nokārtojām policijas atļauju, kur, kā jau prognozējām, 
Eipomeka bija atļauta kā tālākais punkts A virzienā. Bime un Oksibila mūsu pieteikumā tika svītrotas kā 
aizliegtas. Oficiālais komentārs: “Conflict!”

Pirmais galamērķis – Vamena – pilsēta ar regulāru aviosatiksmi Papua vidienē blakus Trikoras masīvam. 
Nolēmām iziet aklimatizācijas pārgājienu tuvējos kalnos (kopsavilkums: 5 dienas, 50 km, 1800–2300 m 
augstumā). Vienlaikus tas bija rezerves plāns – kāpsim Trikorā, ja neizdodas sarunāt transportu uz 
Eipomeku. Bet vienojāmies ar misionāriem no AMA, ka mūs nogādās līdz Eipomekai par 1,5 miljoniem rūpiju
(90 eiro) no personas. PS. Atceļa lidojums ar AMA kravas lidmašīnu no Oksibilas maksājas 60 eiro personai.

Plāni – ideālais un reālais

Balstoties uz aklimatizācijas pārgājiena un līdzšinējo pieredzi citos kalnos, rēķinājām, ka Mandalas 
ekspedīcija ideālā grafikā prasītu 10 dienas. Esam mazliet aklimatizējušies, plānotais maršruts gaisa līnijā uz
kartes – aptuveni 80 km. Pievienojām divas dienas rezervei, bet pārtiku paņēmām uz 14 dienām. 
Ēdienreizes tika plānotas no rīta un vakarā. Tomēr kalnu džungļi nomaļajā Mandalas masīvā izrādījās krietni 
mežonīgāki, nekā Vamenas apkaimē. Takas faktiski visur – grūti pārvaramas dubļainas šķēršļu joslas. Bet 
posmos, kas tika veikti bez takām, pārvietošanās ātrums bija aptuveni 200 metri stundā. Jau ar pirmo dienu 
sākām atpalikt no nospraustā ideālā grafika. Problēmas sagādāja orientēšanās taku labirintos ielejās, kur 
ciemati visās malās. Šķērsojuši pirmo pāreju, Vudimo ciematā sarunājām papuasus, kas mums ierādīs takas
vismaz šī ciemata ielejā. Viņi mūs pavadīja pusotru dienu. Vietām arī pavadoņi zaudēja taku un ar mačetēm 
(parangiem) cirta jaunu.
Kalnu džungļi plešas līdz aptuveni 4000 metru augstumam, bet virs 3500 metriem jau parādās klajumi. Ar 
zāli noaugušie klajumi ir tikpat grūti izbrienami kā džungļi: asa zāle kukuržņos līdz pat jostasvietai, zem 
kājām bedrains purvs. Salīdzinoši brīva pārvietošanās bija tikai posmos ar augsto purvu. Te dominējošās 
sūnas, lai arī piesūkušās ar ūdeni, tomēr sniedz diezgan stabilu atbalstu kājai.
Rezultātā ekspedīcijas 10. dienā mēs tikām tikai līdz Mandalas virsotnei, un vēl septiņas dienas prasīja 
noeja līdz civilizācijai. Maršrutā pieļāvām arī vairākas kļūdas, izvēloties neveiksmīgus ceļus, kas, pēc mūsu 
subjektīvā novērtējuma, iekavēja par aptuveni pusotru dienu.
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Pārgājiena sadalījums pa dienām

11.03.2014. – 1.diena

Attēlā pirmās dienas GPS treka ieraksts – dzeltens, otrās – lillā, tālāk – pamīšus.
Uzreiz pēc izkāpšanas no lidmašīnas aizmirsām ieslēgt GPS aparātu, tapēc treka ieraksts sākas ar nobīdi.
Pirmās dienas notikums – sastapām divus papuasus ar kalašņikova automātu. Pirmā doma – OPM (Papua 
neatkarības kustība) kaujinieki, taču izrādījās – mednieki. 

12.03.2014. – 2. diena

Šķērsojam pāreju no Eipomekas uz Vudimo ciemata ieleju. Papuasi Eipomekā mums pastāstīja, ka ielejā aiz
grēdas atrodas Tanime. Nonākuši lejā pie upes sastapām papuasietes un vaicājām, kura taka uz Tanime? 
Bet ciems izrādījās – pa ieleju uz leju. Noskaidrojām, ka uz augšu atrodas Vudimo un devāmies turp.
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13.03.2014. – 3. diena

Vudimo sarunājām, ka daži papuasi nāks un rādīs takas pa ieleju uz augšu. Bez gidu palīdzības, iespējams, 
zaudētu kādu dienu, jo ciematu apkaimē ir ļoti daudz mednieku, koku cirtēju, sakņu vācēju taku. Paši noteikti
neiedomātos meklēt taku tik augstu ielejas A nogāzē (attēlā – pa kreisi).

14.03.2014. – 4. diena

Ap 10 šķīrāmies no pavadoņiem, jo neviens no tiem augstāk nebija bijis un ceļu nezināja. Praktiski uzreiz 
iekūlāmies necaurejamos džungļos. Pārvietošanās ātrums nokrita līdz 200–300 metriem stundā. Piecās 
stundās veicām 1,3 km! Beigās nolēmām traversēt ieslīpi uz leju, uz upes ielejas pusi. Ātrums nedaudz 
pieauga, bet jau teltī, pētot Google Earth attēlus, sapratām, ka upe ir dziļā kanjonā. GPS ekrānā 
dienasgaismā tas nebija nolasāms.
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15.03.2014. – 5. diena

No paša rīta mainījām virzienu un lauzāmies cauri džungļiem uz augšu. Bet veiksmīgi jau pēc stundas 
uzgājām uz vecas takas, kas atviegloja pārvietošanos. Pēcpusdienā parādījās arī pirmie pārpurvotie klajumi.

16.03.2014. – 6. diena

Divas reizes šķērsojām galveno masīva grēdu. Aptuveni 5 km traversējām pa D pusi, pašā vakarā 
atgriežoties Z pusē. Otrās pārejas atrašana bija apgrūtināta, kalnus visu pēcpusdienu ieskāva biezi mākoņi –
migla, lietus. Grēdas pazeminājumā iepriekš pēc Google Earth attēla bijām nosprauduši maršruta punktu 
(waypoint). Nonākot tiešā tuvumā, mākoņi uz brīdi pašķīrās, ļaujot kāpumā noskatīt optimālo ceļa variantu, 
kas uz vietas izrādījās veca, vārgi iemīta taka.

10. lpp.



17.03.2014. – 7. diena

Viena no sarežģītākajām pārgājiena dienām. Traverss gar galvenās grēdas Z pusi izrādījās ļoti saposmots. 
Tajā var izdalīt divas pārejas. Uzkāpšana pirmajā – pāri apaugušai klints pierei (10 m, Fr 5c). Nelielas kores 
mijās ar milzīgām karsta muldām. Sarežģītākais posms – beidzamā dienas noeja (grafikā – 7,6 km atzīme). 
Gandrīz stundu meklējām iespēju tikt lejā pa džungļiem noaugušām stāvām klintīm.

11. lpp.



18.03.2014. – 8. diena

Un viena no skaistākajām dienām ar izteiktu pāreju dienas otrajā pusē. Šķērsojām galveno ūdensšķirtni 
Mandalas masīva Z pusē. Gaišie pleķi attēlā – augstie purvi, kas sniedz labāko pārvietošanās iespēju šajos 
kalnos. Kāpjot uz pāreju netrāpījām uzreiz uz mums nepieciešamo ielejas galu otrā ūdensšķirtnes pusē – 
veicām nelielu traversu pa kori, D virzienā.

19.03.2014. – 9. diena

Īss pārgājiens – 3,7 km, lai piekāptu virsotnes maršrutam, atrastu vietu bāzes nometnei. Taču temps – 
aptuveni 1 km/stundā, jo pieeju kalnam aizšķērsoja grūti caurejama džungļu josla.

20.03.2014. – 10. diena – VIRSOTNE

Kāpām ar vienu mugursomu uz diviem. Startējām ap 6, līdz ar ausmu. Tumsā kāpt būtu ļoti bīstami, jo zeme 
visapkārt sacaurumota ar karsta procesa veidotiem caurumiem un plaisām, kuru dziļums ir nenosakāms. 
Augšupceļā nācās šķērsot septiņus kanjonus, kuru sienas (lejā–augšā) veidoja sarežģītāko klinšu kāpšanas 
daļu. Taču visus posmus veicām brīvā stilā.
Lejupceļā kalns bija nosnidzis (augšā), zemāk – slapjš, tāpēc, lai izvairītos no klinšu kāpšanas pa kanjonu 
sienām, devāmies pa pirmo lielo kanjonu uz leju. Nokāpām milzīgā karsta kritenē – muldā, kurā saiet visi 
iepriekš minētie kanjoni. Tās dibens atradās pat zem mūsu BC augstuma, beigās kāpām uz augšu jau cauri 
biezam pamežam. Attēlā tumšais pleķis pa kreisi no nokāpšanas treka – ar džungļiem apaugusi muldas A 
krauja. Muldas pretējā krauja – 50–60 m augstas vertikālas klintis.

12. lpp.



21.03.2014. – 11. diena

Dodamies lejup uz Sapes, Oksibilas pusi. Pēc aerobildes izskatās vienkārši – viena ieleja un aptuveni 20 km
cauri džungļu zonai gaisa līnijā. Skan neticami – šī noeja mums prasīja 7 dienas!

22.03.2014. – 12. diena

Smags lauziens cauri upes kanjonam. Dienas nepatīkamā ziņa – holandiešu 1959. gada kartē (skat 4. lpp.) 
iezīmētā taka raksturīgajā upes līkumā netika atrasta. Vienmērigi taisnā līkne nokāpiena grafikā nozīmē, ka 
brienam pa upes gultni. Jo tā izrādījās vieglāk, nekā lauzties cauri džungļiem pa saposmotajām sānu 
gravām, traversēt noslīdeņu dubļu mēles utt. Upes jauda pamazām pieaug, jo ik pēc 50–100 metriem to 
papildina kāda sānu gravas pieteka.

23.03.2014. – 13. diena

Turpinām brist pa upes gultni. Grafikā pašā dienas sākumā – GPS gļuks, tur nebija nekāda kāpuma.
Taču pēcpusdienā pamanījām upes krastā nokvēpušus alas griestus, kas liecināja par papuasu klātbūtni. 
Pie alas uzietā taka veda vienā virzienā – uz kores augšu, turp arī devāmies ar cerību, ka tā pa kori vedīs uz
ciematu. Šis bija kļūdains lēmums, kura rezultātā zaudējām veselu dienu.

13. lpp.



24.03.2014. – 14. diena

Uz kores taka uzreiz izšķīda, pazuda. Lauzāmies cauri džungļiem pa kori, cerot, ka tā atjaunosies. Taču pa 
visu dienu gaisa līnijā pavirzījāmies uz ciemata pusi par pāris kilometriem.

25.03.2014. – 15. diena

Pieveikuši vēl aptuveni puskilometru pa kori nolemjam doties atpakaļ uz upi, jo pa to gāja ātrāk uz priekšu. 
Tikpat smags nokāpiens cauri džungļiem. Bet lejā pie upes uzejam uz takas! Acīmredzot tā no alas gāja gar 
upi, tikai mēs to nespējām atrast.

26.03.2014. – 16. diena

Taka izrādās vissmagākā no visām līdz šim pieredzētajām. Nepārtraukta šķēršļu josla. Pa laikam tā pazūd 
koku izcirtumos (papuasi!), zemes nogruvumos, noslīdeņos vai vienkārši upes gultnē. Brien uz leju un vēro 
džungļus, kur taka varētu atkal izlīst ārā no upes. Uzejam vairākas papuasu būdiņas, taču tās ir 
neapdzīvotas. Līdz vakaram tā arī nepagūstam sasniegt Sapes ciematu, nakšņojam takas malā, pāris 
kilometrus no ciema. Takas raksturs izslēdz jebkādu iespēju mēģināt sasniegt ciematu tumsā, ejot ar 
lukturiem.

14. lpp.



27.03.2014. – 17. diena

Pēc pāris stundu gājiena sasniedzam ciematu. Augstāk turpat virs Sapes bija vēl viens ciems. Noskaidrojam,
ka nākamā misionāru lidmašīna Sapi (te ir skrejceļš) apmeklēs pēc pāris dienām. Tāpēc nolemjam turpināt 
ceļu uz Oksibilu. Bet tālāk jau iet pamatīgi iemītas kalnu takas cauri klajām, biezi apdzīvotām ielejas 
nogāzēm – ciems aiz ciema. Ātrums – pieklājīgi 4 km/stundā. Orientēties palīdz pavadoņi no Sapes. 
Sasniedzam ceļa galu no Oksibilas pilsētas, noīrējam divus ojekus (taksis–motocikls) un vakarā iebraucam 
Oksibilā.

15. lpp.



Daži foto

Cirks ieradies! Jeb naktsmītne Vudimo ciemā. Vietējie apgalvo, ka līdz šim redzējuši tikai vienu (!) balto 
cilvēku: kāds vācu dakteris–misionārs regulāri apstaigā ielejas ciematus.

Džungļu bezceļi. Pārvietošanās ātrums – 200 metri stundā.

16. lpp.



Augstkalnu pļavas bija tikpat smagi ejamas kā džungļi.

17. lpp.



Bāzes nometne Mandalas pakājē. Tents palīdzēja izdzīvot lietū, kas gāza katru pēcpusdienu līdz pat nakts 
vidum.

Klinšu kanjonu sienas ceļā uz Mandalu. Gatis kāpj.

18. lpp.



Mandalas klinšu labirintos ceļu uz virsotni meklējot.

Šādi izskatās Mandalas nogāzes izvagojušie kanjoni. Tuvojoties virsotnei sāk apmākties un līņāt.

19. lpp.



Virsotnē!

Noejā pusotru dienu bridām pa upes gultni. Auksts un slapjš, bet mazliet ātrāk, nekā cauri džungļiem.

20. lpp.


