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AMA DABLAM
(6856 m n.p.m.)

Charakterystyczny kształt dymiącej Ama Dablam
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Jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów w okolicy 
Mount Everestu, czasami nazywany Matterhornem Himalajów. 
Jest trzecim himalajskim szczytem pod względem liczby 
wydawanych pozwoleń na wejście. Najbardziej popularną drogą 
na szczyt jest wejście granią południowo-zachodnią. Od 2006 r., 
kiedy to z seraka w partii podszczytowej góry zeszła lawina, 
wspinacze zakładają po drodze dwa, a nie trzy obozy w celu 
zminimalizowania ryzyka.

Pasmo górskie
Himalaje – najwyższy łańcuch górski na Ziemi, leżący 
w południowej Azji, o długości ponad 2500 km i szerokości 
około 250 km. Rozciąga się na obszarze Pakistanu, Indii, Chin 

Więcej zdjęć z Ama Dablam:



HIMALAJE

96

HIMALAJE

96

(Tybetu), Nepalu i Bhutanu. W Himalajach znajduje się dziesięć 
z czternastu ośmiotysięczników świata.

Pierwsi zdobywcy
Mike Gill (Nowa Zelandia), Barry Bishop (USA), Mike Ward 
(Wielka Brytania), Wally Romanes (Nowa Zelandia), 1961.

Pierwsze polskie wejście
Ryszard Pawłowski, 1992.

Czas trwania wyprawy
28 dni.

Przebieg wyprawy
Z Katmandu samolotem dociera się do Lukli, skąd po jedno- 
lub dwudniowym marszu osiąga się miejscowość Namcze 
Bazar, leżącą na wysokości 3440 m n.p.m. w rejonie lodowca 
Khumbu w Parku Narodowym Sagarmatha. Właściwe podejście 
zaczyna się w Pangboche, ostatniej zamieszkałej przez cały rok 
wioski w rejonie Khumbu. Na Drodze normalnej zakłada się dwa 
obozy, zdobywając jednocześnie aklimatyzację. Droga biegnie 
początkowo w czystej, bezpiecznej granitowej skale, z punktem 
kulminacyjnym w postaci Żółtej Ściany (Yellow Tower), 
a potem stromymi odcinkami lodu i po śnieżnym, ostrym 
filarze* wyprowadzającym na wierzchołek. Z niego rozciąga 
się imponujący widok na najwyższe szczyty Himalajów: Mount 
Everest, Lhotse, Makalu i Cho Oyu.

Wymagane doświadczenie i umiejętności
Góra jest trudna technicznie, długie odcinki prowadzą 
w skalnym, stromym terenie o trudnościach dochodzących 
do V+/VI*. Wymagane jest doświadczenie wspinaczkowe, a także 
umiejętność swobodnego poruszania się w skale i korzystania 
z lin poręczowych. Konieczne jest również bardzo dobre 
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przygotowanie kondycyjne. W ramach aklimatyzacji zdobywa się 
stosunkowo łatwe sześciotysięczniki w pobliżu: Island Peak albo 
Mera Peak.

Zagrożenia
Ekspozycja, choroba wysokościowa, oberwanie seraka 
wiszącego w partii podszczytowej. 

Najlepszy okres na wejście
Kwiecień-maj i wrzesień-październik (przed i po monsunie).





PRZYGODA 
Z AMĄ

Jarosław Gawrysiak
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