Adam Kutny

MULHACEN 3479 m
– najwy¿szy europejski szczyt Hiszpanii
ajwy¿szy wierzcho³ek Hiszpanii (czêœci europejskiej) nie znajduje siê, jakby siê mog³o wydawaæ, w Pirenejach ale w Górach Betyckich w paœmie Sierra Nevada na po³udniu kraju w okolicach Granady. To Pico del Mulhacen o
wysokoœci 3479 m. Szczyt ten jest w³aœciwie drugim wierzcho³kiem Hiszpanii,
wy¿szy jest bowiem Pico del Teide na
Teneryfie – jednak wyspy kanaryjskie to
ju¿ kontynent afrykañski. Mulhacen le¿y
na obszarze rezerwatu biosfery, który
obejmuje 171,6 ha, jego nazwa wywodzi
siê od imienia muzu³mañskiego piêtnastowiecznego króla Granady Muleja Abdula Hassana, który ponoæ pochowany
jest na wierzcho³ku.
Nasza wyprawa na szczyt rozpoczê³a siê z miejscowoœci Trevelez po³oLaguna Hondera
¿onej na wysokoœci 1550 m – st¹d na
szczyt prowadz¹ dwie drogi: Ruta de las
Siete Lagunas i Ruta al Horcajo. Jako
drogê wejœcia wybraliœmy tê pierwsz¹
wzd³u¿ rzeki Rio Culo de Perro do Laguna Hondera. Szlak jest oznakowany praktycznie tylko w najbli¿szej okolicy Trevelez, wy¿ej nie ma jakichkolwiek oznaczeñ. Nale¿y kierowaæ siê œcie¿k¹ w górê
i nie przekraczaæ rzeki (idziemy w górê
lewym brzegiem), a w zasadzie strumienia – a jest tu mnóstwo œcie¿ek stworzoSzczyt Mulhacenu
nych przez byd³o i pasterzy. Trasa w górê
zajmuje ok. 5,5 godz. – po drodze jest
mnóstwo strumieni i strumyczków, a nawet stawów, ale ze wzglêdu na wypasane byd³o jej spo¿ycie jest mo¿liwe raczej
po przegotowaniu (warto ewentualnie
zabraæ tabletki do uzdatniania wody).
Kulminacj¹ podejœcia jest wodospad, który wyp³ywa z Laguna Hondera, w strumieniu poni¿ej wodospadu mo¿na zaobserwowaæ kamienie pokryte czarnym
nalotem – jak twierdzi³ towarzysz¹cy
nam Antonio Cervera, st¹d nazwa
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Chorreras Negras. Podejœcie do Laguna Hondera daje ostro „w koœæ”,
szczególnie w upale (warto startowaæ wczeœnie rano – co w naszym
przypadku nie by³o mo¿liwe ze
wzglêdu na dojazd). Na terenie
Parku Sierra Nevada obozowanie
jest zabronione, zaplanowaliœmy
wiêc nocleg w Refugio natural Siete Lagunas. Na miejscu okaza³o siê,
¿e to niewielka koleba, w której od
biedy zmieszcz¹ siê dwie osoby (je¿eli trafiliœmy – ale teren zosta³
spenetrowany i nie uda³o nam siê
stwierdziæ ¿adnej innej koleby),
wiêc ze wzglêdu na sprzyjaj¹ce at-
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mosferyczne warunki za³o¿yliœmy obóz „pod chmurk¹” – to
by³a piêkna noc. Rano od Laguna Hondera ruszyliœmy w górê i
weszliœmy na szczytow¹ drogê,
na której ludzi widzieliœmy ju¿
poprzedniego popo³udnia. Wejœcie to pokonywanie kolejnych
kulminacji, z których ka¿da wydaje siê ju¿ szczytem... Droga na
wierzcho³ek zajê³a nam 1,5 godz.
i 11. lipca stanêli na nim Micha³
Chy³a i Adam Kutny. Jest tam
niewielki kamienny schron (niestety, bez dachu) i ma³a kapliczka. Pocz¹tkowo chcieliœmy zejœæ
przez Refugio de la Caldera, ale
Trevelez z lotu ptaka
ostatecznie wybraliœmy trasê do
Ruta al Horacjo i tamtêdy od Canada de la Iglesia ostrymi zakosami w dó³ do Trevelez. Na Canada
dela Iglesia sporo by³o kamiennych
niezadaszonych schronów, w których mo¿na siê schowaæ przed wiatrem. Uczêszczana droga wejœciowa
na szczyt nie pokrywa siê z map¹ i
prowadzi ³agodnym podejœciem
przez Mulhacen II – prawdopodobnie oznakowane na mapie drogi istniej¹ tak¿e (chocia¿ szlaku od Laguna Hondera nie stwierdziliœmy),
jacyœ wspinacze pojawili siê tras¹ od
Refugio de la Caldera. Trasa Ruta
al Horacjo, któr¹ schodziliœmy, jest
czêœciej uczêszczana i dobrze oznakowana – to najpopularniejsza droga na szczyt.
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