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Trešais kāpiens uzkāpiens uz virsotni Zortaša (6121m, N38 31.173 E73 

14.835) pa rietumu kores ziemeļu piegāzi un rietumu kori 

 

 

 

 

 
Zortaša – virsotne, kas atrodas Muzkolas kalnu grēdā. Pirmo mēģinājumu 
uzkāpt Zortašas virsotnē pa ziemeļu piegāzi veica Giles Cornah un Ulf Carlsson 
1999.gadā. Aptuveni 100 metru attālumā no virsotnes viņi griezušies atpakaļ, 
kur pa ceļu norāvās un gājis bojā Ulf Carlsson. Pirmais kāpiens uz virsotni tika 
paveikts 2009.gada 24.augustā amerikāņu ekspedīcijas ietvaros A.Thomas’u 
vadībā. 2012.gadā atkārtoto uzkāpšanu virsotnē paveica tūrisma kluba MAI 
(Maskavas Aviācijas institūts) dalībnieki Sergeja Romaņenkova vadībā. 
 
 
 
 

 
 

Pa kreisi Zortašas virsotne (6121), nedaudz pa labi – Baltā Piramīda (6038) 
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1. Maršruta pase. 

 
 1. Kalnu rajons, valsts. 

Muzkolas kalnu grēda, Austrumu Pamira, Tadžikistāna Badahšanas kalnu autonomais 

apgabals (ГБАО). 

 2.Kalna nosaukums, augstums, maršruta nosaukums. 

Zortaša, 6121 m, pa rietumu kores ziemeļu piegāzi un rietumu kori 

 3. Grūtības pakāpe - 4B (RUS). 

 4.Maršruta tips - kombinētais. 

 5. Maršruta augstumu kritums - 818 m. 

 6. Maršruta garums - 1980. 

 7. Nogāzes slīpums - vidējais 24 grādi, maršruta pamatdaļā 34 grādi. 

 8. Maršrutā atstāti „āķi”: kopā - 0 (ledusskrūves); stiprinājuma āķi - 0. 

 9. Maršrutā izmantoti „āķi”: ledusskrūves - 13, stiprinājuma āķi, stacionārie - 3, t.sk. 

MAP - 0. 

 10. Kāpiens veikts 18 st. 20 min. 

 11. Komandas vadītājs: Oļegs Silins.  

 Dalībnieki: Anastāsija Bosiha, Anna Kozorovicka, Andrejs Antonovs, Eduards Skuķis. 

 12. Laiks: 

 izeja uz maršrutu: 09.00 - 09.08.2014. 

 izeja uz virsotni: 13.15 - 10.08.2014. 

 iziešanas laiks no bāzes nometnes: 09.00. - 09.08.2014. 

 atgriešanās bāzes nometnē: 12.20. - 11.08.2014. 

 13. Laika apstākļi - lieliski. 
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2.Kāpšanas rajona apraksts. 
Muzkola – Austrumu Pamirtas kalnu grēda Tadžikistānas teritorijā. 

Sniedzas 136 km platumā no upju Kudara un Murgaba satekas rietumos līdz meridionālajai upes 

Dienvidu Akbaitala ielejas daļai austrumos. Augstākā virsotne – Padomju Oficieru smaile (6233 

m). Muzkolas kalnu grēdā atrodas ap 440 ledājiem ar kopējo platību 328,7 kv.km. 

Muzkolas kalnu grēdas austrumu daļā no tās ūdensšķirtnes uz ziemeļiem aiziet divas lielas 

atradzes – kalnu grēdas Zortaškola ar augstumu līdz 6148 m (smaile Dvuhglavaja) un Ziemeļu 

Zortaškola ar augstumu līdz 6128 m (smaile Ziemeļu Muzkola). Muzkolas kalnu grēdas austrumu 

daļā atrodas 267 ledāji ar kopējo laukumu 272,8 kv.km. Upes Bozbaitala baseinā, kur satiekas 

kalnu grēda Muzkola un Zortaškola, atrodas vislielākais Muzkolas kalnu grēdas ledājs – Padomju 

Oficieru ledājs ar garumu 7,8 km un platību 13,4 kv.km. Ledājam ir plats ūdens barošanas 

apgabals un īsa tīra mēle. 

Kalnu grēdas Muzkola sniega robeža atrodas 5200-5300 m augstumā, bet ledāju mēlu nobeigumi, 

kā likums, paiet uz leju līdz 4400-4800 m. 

Muzkolas kalnu grēdas ģeoloģiskais sastāvs ir metamorfie slānekļi, kaļķakmens ieži un 

smilšakmens ieži. Kalnu grēdas visaugstākajām daļām ir izteikts kalnu ledāju reljefs. Dominē 

augstkalnu akmeņainas ainavas ar klintīm un nobirām uz stāvajām piegāzēm. Piekājē auksts 

augstkalnu tuksnesis ar ļoti nabadzīgu veģetāciju. 

 2.1 Piegājiens pie virsotnes. 

Uzkāpšana Zortašas virsotnei bija mūsu kalnu pārgājiena fināla notikums. Maršruta sākums bija 

upes Akbaitala ielejā, kur, pārvarot pāreju Baitala (5261 m, 1A), mēs nokļuvām Muzkolas rajonā. 

Tad pārvarot pāreju Murkala (5493 m, 2A), mēs nokļuvām upes Murkalla rajonā. Nokāpjot no 

pārejas Tadžikskie Vertoļotčiki (5401 m, 2B), mēs nonācām uz ledāju Zartoša, kur arī 

organizējām bāzes nometni. 
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2.2 Rajona karte. 
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2.4 Maršruta profils. 
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4. Maršruta apraksts. 
 

Posms R0-R1: sniegs, vietām ledus, ziemeļu piegāze, foto №3, foto №4, foto №5 

Posms R1-R2: sniegs, rietumu kore, foto №6. 

Uz pārejas R2 punktā organizējām pirmo nometni 5935 m augstumā 5935м foto №6. 

Posms R2-R3: sniegs, rietumu piegāze foto №2, foto №7 

Posms R3-R4: ledus, rietumu piegāzes kuluārs, foto №2. 

Posms R4-R5: klintis, rietumu kore, foto №2, foto №8. 

Posms R5-R6: sniegota pirmsvirsotnes kore, foto №9. 

Noeja pa uzkāpšanas ceļu. 
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5. Secinājumi un rekomendācijas. 
 

Virsotne laba. Īpaši tiem, kas mīl attālus rajonus, kur praktiski nevar sastapt cilvēkus. 

Maršruts atbilst piešķirtajai kategorijai. No virsotnes labos laika apstākļos vienlaicīgi redzamas 

Ļeņina, Koržeņevskas un Somoni (Komunisma) smailes. Apkārt ir daudz virsotņu ar augstumu ap 

5500 m, kurās vēl neviens nav bijis. 

Kalnu tūrisma cienītājiem rekomendējam. 
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6. Fotogrāfiskie materiāli  

 
F.1   Skats uz Zortašu no bāzes nometnes. 
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F.2   Skats uz maršrutu uz Zortašas smaili no kāpuma uz Balto Piramīdu. 
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F.3   Skats uz Ziemeļu piegāzi.
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F.4   Ziemeļu piegāzes vidējais posms.
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F.5    Ziemeļu piegāzes augšējā daļa.
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F.6   Skats uz pāreju starp Zortašu un Balto Piramīdu (nakšņošanas vieta).
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F.7   Rietumu piegāz
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F.8   Rietumu piegāze. 



 19 

 
F.9   Zortašas smailes kore 
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F.10    Virsotnē. 


