Paklenica
– po³udniowa czêœæ chorwackiego Velebitu
ystartowa³em oko³o pi¹tej rano z Zadaru – dojazd do Parku Narodowego Paklenica zajmuje
mniej ni¿ godzinê, wiêc spokojnie dojecha³em na szóst¹, gdy Park jest otwierany. Moim celem by³ Vaganski Vrh (1757 m), najwy¿szy szczyt gór Velebit. Wjecha³em i zostawi³em samochód na
parkingu przy koñcu asfaltowej drogi w parku – jakieœ 10 m od w¹wozu Velika Paklenica. St¹d drogowskazy wskazuj¹ 2 godz. do schr.
Planinarski Dom Paklenica – a
poniewa¿ by³em tu ju¿ dwa dni
temu z rodzink¹ na zwiedzaniu
w¹wozu i w jaskini Manita Peæ –
dlatego wiedzia³em, ¿e trasa jest
³atwa i da siê przyœpieszyæ. W¹wóz
to prawdziwa mekka wspinaczy –
ciemna i sucha œcie¿ka otoczona
wapiennymi, stromymi œcianami –
teraz panowa³a tu zupe³na cisza, ale
w ci¹gu dnia skalne œciany a¿ roj¹
siê od wspinaczy. Wy¿ej po prawej
stronie wznosi siê Aniæa Kuk (711
m) – kilkusetmetrowa œciana tego
szczytu opada do w¹wozu, dla
chorwackich wspinaczy jest to kultowe miejsce. Do schroniska dotar³em ju¿ po godzinie utrzymuj¹c niez³e tempo (z informacji praktycznych: po drodze s¹ dwa Ÿróde³ka
z wod¹).
Przy schronisku, które oko³o siódmej zaczyna³o budziæ siê do ¿ycia, po krótkiej przerwie œniadaniowej ruszy³em wy¿ej. Jest ono
po³o¿one na wysokoœci 480 m, wiêc zosta³o mi
jeszcze sporo podejœcia. Tak naprawdê, dopiero tutaj siê ono zaczyna. Powy¿ej schroniska
doszed³em do rozejœcia siê dwóch dróg na
szczyt. W prawo Lipa Staza, a w lewo – Bukova Staza. Wczeœniej zaplanowa³em wejœcie t¹
pierwsz¹. Na pocz¹tku jest las i jest cieñ, ale
oko³o godz. 8 wcale nie ma tu upa³u, wiêc z
przyjemnoœci¹ wystawiam siê na przeb³yskuj¹ce miêdzy drzewami s³oñce. Gdzieœ wysoko
w lesie robiê kolejna przerwê – cisza, nikogo
wokó³ – tylko ja i góry! Powy¿ej lasu szlak
wyprowadzi³ mnie na obsypuj¹cy siê piarg –
dwa kroki w górê i jeden w dó³. Oj, dosta³em
tam w koœæ, a do tego do tej pory œwietnie oznakowany szlak nagle znikn¹³. Trudy wspinaczki wynagradza³y widoki, które zapiera³y dech
w piersiach za ka¿dym razem, gdy odwróci³em siê za siebie. Uparcie pi¹³em siê do skalnej
grani i wreszcie dotar³em – porz¹dnie
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wymêczony t¹ „piargow¹” wspinaczk¹. Tutaj zacz¹³em rozgl¹daæ siê za szlakiem – zdecydowanie odbi³em za bardzo w lewo – teraz przedziera³em siê
przez kosówkê w kierunku szlaku. Okaza³o siê, ¿e
by³ ca³kiem niedaleko, ale trochê drogi nad³o¿y³em.
Wy¿ej szlak to wspania³a œcie¿ka wœród kwitn¹cych
³¹k – praktycznie a¿ do Vaganskiego Wierchu, który ukaza³ siê pod sam koniec wspinaczki. Na szczyt
dotar³em w ca³kiem niez³ym tempie oko³o 10:30 –
po oko³o 3.5 godz. wspinaczki. Oczywiœcie widoki
by³y wspania³e i z przyjemnoœci¹ spêdzi³em na
szczycie z pó³ godziny, zaliczaj¹c tak¿e obowi¹zkow¹ sesjê fotograficzn¹!
Zejœcie w dó³ zaplanowa³em oczywiœcie inna
drog¹ – Bukov¹ Staz¹ – pocz¹tkowo schodzê do widocznej grani faluj¹c¹ w górê i w dó³ œcie¿k¹. Przeszed³em j¹ i za jej za³amaniem ukaza³a siê piêkna
dolinka Babin Dolac, pokryta morzem bujnych traw
i kwiatów – uderzy³ mnie jej zapach nagrzanego
powietrza, wype³nionego zio³ami i kwiatami. W
dolinie znajduje siê niewielkie jeziorko Babino – ale bez z³udzeñ, jego woda na pewno nie nadaje siê
do picia. Niemniej jest to wspania³e miejsce. Im ni¿ej, tym roœlinnoœæ jest bujniejsza, a¿ do niewielkiego progu, za którym szlak opada leœn¹ œcie¿k¹ ostro w dó³. Na tej ³¹ce, id¹c w dó³, jeszcze przed
skalnym progiem dostrzeg³em parê wêdrowców. Szybko ich dopêdzi³em i oczywiœcie okaza³o siê, ¿e
to turyœci z Polski – to byli jedyni turyœci, których tego dnia spotka³em powy¿ej schroniska. Ni¿ej las
siê nieco przerzedzi³, a szlak prowadzi³ po skalnych p³ytach pooranych krasow¹ erozj¹, czasami nawet nieco eksponowanych. Ska³y mia³y bardzo ostre krawêdzie – ³atwo by³o poharataæ sobie d³onie i
nogi nawet przez spodnie, a do tego zrobi³o siê naprawdê gor¹co na nagrzanym s³oñcem stoku. Ni¿ej
las siê przerzedzi³, a œcie¿ka szlaku bieg³a ju¿ ³agodnie w dó³ i wkrótce znowu by³em przy schronisku.
Tutaj – ju¿ potê¿nie zmêczony – zrobi³em kolejn¹ przerwê. PóŸniej wraca³em na parking, ¿egnaj¹c siê
z Velik¹ Paklenic¹, gdzie tym razem by³o ju¿ sporo wspinaczy i schodz¹cych spacerowym tempem
turystów. Przy samochodzie by³em o godz. 15 po dziewiêciu godzinach morderczego tempa. Przy
planowaniu tej trasy zdecydowanie nale¿y wzi¹æ pod uwagê podawane na mapie i ju¿ na szlaku czasy
przejœæ – dla tej trasy to 14 godz., czasami zmêczenie upa³em mo¿e wzi¹æ górê i nie zawsze da siê
utrzymaæ tempo. Ta trasa to prawie 1800 m ostrego podejœcia, najczêœciej w upale, a po podejœciu
czeka jeszcze zejœcie – niemniej widoki, jakie mo¿emy podziwiaæ, wynagradzaj¹ trudy wêdrówki.
Adam Kutny
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