FAALİYET RAPORU
Faaliyet

DEMİRKAZIK-HODGKİN/PECK KULVARI ÇIKIŞ

Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kullanılan Kamp Mlz.
Kullanılan Teknik Mlz.
Kullanılan Kişisel Mlz.
Yiyecek

Rota Bilgisi

23/06/2015

Aladağlar/Niğde

Süresi

Türü

Kar-buz kulvar çıkışı

Gelincik kaya kamp alanı-Narpuz Vaadisinden peck kulvar dibi bivak alanı-zirve –klasik rotadan iniş-kızıl çarşak-narpuz
Bivak- tulum-jetboil-mat
Çeşitli sikkeler-60 metre yarım ip-kilitli karabin (6-7 adet)
Çekiç kafa Kazma- krampon-kafa feneri-kask
Peynir- salam-ekmek-çerez
Kamp Alanı Kulvar dibi bivak alanı
Su kaynağı

Yok - fakat mevsime göre kar eritilebilir

Tehlikeler

Bivak alanında kar kalmayabilir dolayısıyla suyunuzu sokullupınardan getirin-Rota uzun olduğu için
mümkün olduğunca hafif gitmekte fayda var
Kar +buz+kaya
Zorluk Derecesi
III-III+ , AD

Zemin

ÇIKIŞ

Harita

Yeri

Bivak
alanından
zirve 5 saat
–iniş 5,5
saat

İNİŞ
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Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

Bivak alanından 11 saat

Harcanan Zaman

10,5 saat

Faaliyet Programı
2.gün

Hava
Durumu

02:30

kalk

20:00

Gelincikkaya kamp alanından
hareket
Kulvar dibi bivak alanına varış

04:45

Kulvar giriş

21:15

Yatış

09:40

zirve

15:00

Gelincikkaya kamp alanı

1.gün
17:30

Hava
Durumu

Açık güneşli

Açık güneşli

İstanbuldan Çeşitli otobüs firmaları( aydoğanlar-ulusoy-kamilkoç-inan) Aydoğanlar firmasında 2+1 rahat hat var

ULAŞIM
BİLGİLERİ Faaliyet bildirimi için jandarma :0388 711 24 66

AYRINTILAR
TIRMANIŞ:
Bir gün önce saat 17:00 da Gelincikkaya kamp alanından başlayıp Narpuz vaadisine girdik ve vaadide çok
gitmeden hemen kulvarın dibine yükselen çarşaktan yırtına yırtına çıkmaya başladık yaklaşık iki buçuk saat
sonra bivak alanına geldik.

Bivaklarımızı açıp , birşeyler atıştırdıktan sonra 21:00 da yattık , saat 02:30 da kalktıktan sonra 03:30a
kadar hazırlığımızı yaptık ve bivak alanından harekete başladık15 dakika sonra 50 metre yukarıda sağ tarafta kar
kulvarının dibindeydik.Atilla,ben ve Haydar gayet güzel bir havada kulvarın dibinde kramponlarımızı takarken
Haydar’ın kramponunda sorun çıkması bizi olumsuz etkiledi ve Haydar dönüş kararı almak zorunda kaldı
.Devamında 04:45 de Atilla ve ben kramponları takarak kulvara girdik. Kulvar bu mevsimde hafif yumşak kar ve
45 derece eğim ile başladı, eğim hafif hafif artarak karda hafiften sertleşiyordu ilk Y ayrımına kadar 1 saat 15
dakikada geldik ve ilk molamızı verdik.Burada biraz atıştırdıktan sonra Y ayrımının sağında kalan kulvardan
tırmanışa devam ettik.
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Kulvar girişi

Kulvar girişinden kulvarın devamı ve ilk Y ayrım

İlk Y ayrımından sonra kulvar biraz daralıyor ve kar sertleşiyor , devamında daralan kulvar bitiyor ve anfi tiyatro
denen geniş bir alan ve ikinci Y ayrımına ulaşılıyor.Burada sağa doğru açılan kulvarlara aldanmayıp geldiğiniz
kulvarın devamı olan direk yuarı doğru devam edin.Burayı geçtikten sonra artık yukarı doğru baktığınızda V çentiği
görebilirsiniz.

Amfi tiyatro ,V çentik ve ikinci Y ayrımı resimleri
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V Çentiğe gelince 10-20 metre altından sağa doğru giden buz+kaya ( mevsimine göre sadece buz veya sadece
kaya) mix etabına giriliyor.Bu etaplar kulvarın kilit etapları ve 2 şer 3 er metre 2-3 adet mix tırmanış var ( III-III+).(
Bu etaplarda biz ip açmadık fakat buz şelalesi olduğu dönemlerde ip açılabilir.Kilit etaplarda buz ve kaya
düşüşlerine dikkat ).

V çentikten sonra sağ taraftan devam edip geçtiğimiz mix kilit etaplar.Kilit etaplarda eğim 70-80 derece
civarı 2-3 metre yüksekliğinde kaya+buz mix tırmanış var.
Bu tırmanışlar bittikten sonra sırt hattı görünüyor , sırttan sola doğru 15-20 dakika devam ettiğinizde zirveye
ulaşılıyor.

İNİŞ:
BDK Doğu sırtından ( külah) 6 defa ip inişi yaptık( 60m ip ile ) devamında bele ulaştık ve kızıl çarşaktan Narpuz
vaadisine indik buradan da kamp yerimiz olan Gelincik kaya ya ulaştık ( 5 saat )

Külahtan iniş
Herkese iyi faaliyetler
Can Güner

FAALİYET RAPORU

