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GÓRY JELENIE
RIWIERA TURECKA

lanowany rodzinny wyjazd na Riwierê Tureck¹ w rejonie Alanya sk³oni³ mnie do rozejrzenia siê
za jakimiœ górami w tej okolicy. Perspektywa spêdzenia tygodnia na le¿aku nie wydawa³a mi siê

szczególnie atrakcyjna – sytuacjê tylko nieco poprawia³y wycieczki fakultatywne, które tak¿e mieli-
œmy w planie. Pewnie tak jak ka¿dy siêgn¹³em do Internetu i okaza³o siê, ¿e nie tylko ja wpad³em na
pomys³ wyrwania siê z hotelowego wybrze¿a. Celem internautów by³y po³o¿one na pó³noc od Ala-
nya, w Taurusie, pasmo Geyik Daglari, czyli Góry Jelenie. Na forach umawiano siê na wspólne wy-
jazdy – uda³o mi siê tak¿e znaleŸæ jedn¹ relacjê zdjêciow¹ z wejœcia na najwy¿szy Gór Jelenich –
Geyik Dagi (2877 m). Oczywiœcie skontaktowa³em siê z autorem i uzyska³em cenne wskazówki na
temat dojazdu i wejœcia na szczyt. O samych Geyik Daglari w Internecie dowiedzia³em siê niewiele –
zdawkowe informacje, ¿e nawet latem na pó³nocnych stokach le¿y œnieg, ró¿ne informacje na temat
wysokoœci Geyik Dagi (w niektórych Ÿród³ach przekracza on 3000 m), namierzy³em jakieœ angielsko-
jêzyczne opracowanie o jego lodowcach i niestety ¿adnych map. Natrafi³em tak¿e na relacjê z polskiej
eksploracji jaskiñ w Geyik Daglari. Jak ³atwo siê domyœliæ, jako swój cel wybra³em oczywiœcie Geyik
Dagi, najwy¿szy szczyt pasma, i tu nieocenionym Ÿród³em okaza³o siê Google Earth. Naby³em mapê
samochodow¹ i porówna³em jego po³o¿enie wzglêdem wskazanej mi jako punkt orientacyjny miej-
scowoœci Pembelik i ustali³em dok³adn¹ trasê dojazdu na Google Earth, a tak¿e widoki samej góry i
potencjaln¹ trasê wejœcia. Tak to siê zaczê³o.

Uzbrojony w informacje i wydruki ju¿ w Turcji po hotelowej „aklimatyzacji” poprzez obserwa-
cjê oœnie¿onych szczytów Taurusu, któregoœ popo³udnia wynaj¹³em samochód, aby wyruszyæ nastêp-
nego dnia wczesnym rankiem. Pani wypo¿yczaj¹ca wóz by³a mocno zdziwiona moim pomys³em – co
jest w tych górach – przecie¿ nikt tam nie jeŸdzi. Mia³em do pokonania oko³o 70 km z miejscowoœci
Konakli, po³o¿onej na wybrze¿u, do miasta Gündoðmuþ, a stamt¹d w okolice Pembelik i dalej Geyik
Dagi. Jako ¿e za³o¿y³em, ¿e wyjazd bêdzie jednodniowy, wystartowa³em sporo przed œwitem – na
pocz¹tkowym odcinku droga by³a w remoncie, a dalsza jej czêœæ to prawdziwe górskie serpentyny ze
wspania³ymi widokami – by³o co podziwiaæ, a po drodze napotka³em mo¿e ze trzy samochody! W
Gündoðmuþ by³em nieco po godz. 6 – pojecha³em dalej i drogowskaz do Pembelik znalaz³em bez
wiêkszego trudu – st¹d jecha³em ju¿ wyznaczon¹ na Google Earth tras¹ (omija³a ona Pembelik) i, jak
siê okaza³o, wyznaczy³em j¹ bezb³êdnie! Droga by³a w¹ska, gdzieniegdzie pozarywana, wzd³u¿ niej
le¿a³y gêsto pozwalane s³upy energetyczne – zima musia³a byæ tutaj konkretna. W pewnym momen-
cie dojecha³em do p³yn¹cego weso³o przez drogê potoczku – nie wygl¹da³ groŸnie, wiêc za³o¿y³em,
¿e moja osobówka go pokona –
daliœmy radê. Min¹³em jakieœ
domy, wci¹¿ trasa zgadza³a mi siê
z wyznaczon¹ i wyjecha³em do
wielkiej doliny otoczonej górami.
Tutaj mina mi siê wyd³u¿y³a, po
obu stronach drogi zalega³y ponad
metrowe zwa³y œniegu! W maju
spodziewa³em siê œniegu grubo po-
wy¿ej 2000 m., a tu niespodzian-
ka! Dojecha³em do rozdro¿a i da-
lej zgodnie z tras¹ (niech ¿yje Go-
ogle Earth!) zacz¹³em siê wspinaæ
kolejn¹ serpentyn¹ i tutaj pora¿ka
– po pierwszym „zygzaku” droga
po prostu nie by³a odœnie¿ana i na
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drodze zalega³ œnieg na co najmniej
50 cm – tutaj nawet samochód te-
renowy nie da³by rady! Do celu
pozosta³o mi oko³o 8 km, co przy
za³o¿eniu utrzymania „jedniodnio-
woœci” wypadu bez denerwowania
rodzinki by³o nie do zrobienia.

Zawróci³em samochód do
ostatniej krzy¿ówki, wysiad³em i
rozejrza³em siê. Nie mo¿na wracaæ
z niczym – mo¿e do najwy¿szego
Geyik Dagi nie dojadê, ale woko³o
tyle piêknych gór. Zaparkowa³em,
przebra³em siê i ruszy³em na
„swój” szczyt. W porannym s³oñ-
cu wszystko wygl¹da³o przepiêk-
nie! I kolor ska³, i œwierki w ostrym powietrzu, i te oœnie¿one szczyty. Pocz¹tkowo wspina³em siê
skalnym ¿lebem, ska³y by³y twarde i niezwykle ostre, ale ciê¿kie buty spisywa³y siê dobrze – bez nich
mia³bym nie tylko poskrêcane kostki, ale i pociête nogi. Teren by³ zupe³nie dziewiczy – by³o widaæ,
¿e pani wypo¿yczaj¹ca samochód mia³a racjê – nikt tu nie jeŸdzi, a ju¿ na pewno nie próbuje chodziæ
i wspinaæ siê. Po drodze napotyka³em sporo ptaków, wœród pojedynczych drzew i ani œladu bytnoœci
cz³owieka (w zasadzie jedynym, jaki do tej pory spotka³em, by³y puste sza³asy pasterskie na dnie

doliny). PóŸniej wyszed³em na
ma³¹ grañ pomiêdzy œnie¿nym ko-
t³em z jednej strony a ¿lebem z dru-
giej i poniewa¿ w skale by³o na-
prawdê ciê¿ko, strawersowa³em do
¿lebu i odt¹d rozpocz¹³em wspi-
naczkê po œniegu. Z ty³u za pleca-
mi ukaza³ mi siê mój nieosi¹gniêty
cel – Geyik Dagi. Tutaj gratulowa-
³em sobie wziêcia kijów trekingo-
wych, które w zasadzie pojecha³y
ze mn¹ dlatego, ¿e mia³y pomóc
przy ewentualnym spotkaniu z psa-
mi pasterskimi. ¯lebem doszed³em
do ska³ tworz¹cych szczytow¹
grañ, i po niej wspina³em siê dalej.

Okaza³y Mühür Dagi
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Oczywiœcie musia³em od
czasu do czasu pokonywaæ
œnie¿ne pola i ze wzglêdu
na du¿¹ ekspozycjê czu³-
bym siê zdecydowanie le-
piej maj¹c czekan. Wy¿ej
jednak grañ siê wyp³asz-
czy³a – z jednej strony by³a
dosyæ eksponowana, zaœ z
drugiej styka³a siê z kilku-
metrowym zalegaj¹cym
œniegiem, co by³o widaæ w
wytopionych przy ska³ach
miejscach.

Na swoim szczycie
stan¹³em ok. godz. 10 i nie
myœlê, aby komuœ jeszcze
wczeœniej przysz³o do g³o-

wy, aby na niego wejœæ. Nada³em mu swoj¹ robocz¹ nazwê Mühür Dagi (czyli w t³umaczeniu Foczy
Szczyt), zbudowa³em swoj¹ kamienn¹ piramidkê i wybaczcie mi, pierwszy raz w ¿yciu zostawi³em w
górach plastikow¹ butelkê ze swoimi namiarami w œrodku – ale oczywiœcie wewn¹trz piramidki.
Obowi¹zkowa sesja fotograficzna i czas w dó³. Wêdrowcu – mam proœbê – jeœli trafisz kiedyœ na
Mühür Dagi, dorzuæ kamieñ do mojej piramidki. Zejœcie skaln¹ grani¹ nie by³o ³atwe, tak¿e pokona-
nie œnie¿nych pól sprawi³o trochê k³opotów – parê razy mocno siê zapad³em. Za to na œniegu w ¿lebie,
gdzie by³o ju¿ mniej stromo, to ju¿ zwyczajnie zje¿d¿a³em na butach, a na dole – tu schodzi³em nim na
sam dó³, powita³y mnie strumyki i kwiaty. Na koñcu zosta³ do pokonania skalny próg i by³em na dnie
doliny.

Ca³oœæ wejœcia i zejœcia na Mühür Dagi  zajê³a mi oko³o szeœciu godzin, wed³ug informacji z
Google Earth szczyt jest na wysokoœci 2013 m. Podczas wspinaczki obserwowa³em dolinê – przez
ca³y czas nie pojawi³ siê tam inny samochód czy jakikolwiek cz³owiek. Tak¿e na szczycie z widokiem
na morze gór by³em sam – gdzieœ tam daleko majaczy³y zielone doliny. Tak siê skoñczy³a moja przy-
goda z Taurusem, która tak naprawdê wywo³a³a we mnie taki niedosyt tych gór, ¿e chcia³bym tu
wróciæ! To góry nieodkryte! Co do przygód, to na koñcu czeka³a mnie jeszcze ma³a niespodzianka –
otó¿ ów weso³y potoczek zamieni³ siê w ci¹gu paru godzin w jeszcze bardziej weso³y, ale potok.
Przeje¿d¿a³em go z dusz¹ na ramieniu, ale siê uda³o. Zmêczony, ale szczêœliwy wróci³em do „hotelo-
wej” rzeczywistoœci.

PS. Ka¿demu, kto bêdzie chcia³ siê udaæ w Geyik Daglari, chêtnie udostêpniê informacje i swoje
materia³y opracowane na Googel Earth.

Adam Kutny
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