Näkymä Bujaruelon laakson pohjoispuolelta, josta "La Ruta de los Perdidos" korkean vuoriston vaellusreitin voi aloittaa.
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Saavuttaessa Pyreneiden vuoristoon Espanjan ja
Ranskan rajalla unohtuu muu maailma nopeasti.
Idyllinen maalaismaisema muuttuu kiemurtelevien
vuoristoteiden myötä vehreäksi metsien ja
vuoristopurojen peittämäksi loputtomaksi
vuorijonoksi.
Teksti: JUTTA JOKINEN
Kuvat: MIGUEL ANGEL GOMEZ ja JUTTA JOKINEN
Kauempana siintävät jylhät ja lumihuippuiset Monte Perdido sekä
Vignemalen huiput, joiden ympärille rakentuu La Ruta de los
Perdidos -niminen korkean vuoriston vaellusreitti. Reitti on valmiiksi
suunniteltu majoituksia ja ruokailuja myöten patikointia harrastaville
vuoristohenkisille seikkailijoille. Se näyttää kulkijalleen Pyreneiden
vuoriston monet kasvot.
Pyreneiden vuoristoon pääsee kätevästi lentämällä ensin
Barcelonaan, josta voi vuokrata auton noin neljä tuntia kestävälle
ajomatkalle. Barcelonasta voi myös nousta bussiin, jolla pääsee
Torla-nimiseen kylään asti. Torlasta taksimatka Bujaruelon laaksoon,
josta vuoristoreitin voi aloittaa, maksaa noin 30 euroa. Saapua voi
tietysti myös Madridin lentokentältä vuokra-autolla, jolloin ajomatkaa
tulee noin viisi tuntia, tai hyppäämällä bussiin tai junaan Madridissa.
Julkisilla liikennevälineillä tai autolla saavuttaessa tullaan Brotonimisen kylän kautta, lähin juna-asema on Sabiñanigon asema.

La Ruta de los Perdidos, eli "eksyneiden reitti" on Jose Luis
Gomezin ideoima korkean vuoriston reitti, joka käsittää kolme tai
viisi etappia kiertäen Monte Perdidon ja Vignemalen vuorten huiput.
Niitä ympäröivät Pyreneiden kuuluisimmat laaksot: Ordesa, Pineta,
Anisclo, Bujaruelo sekä Valle de Ossue. Reitin kokonaispituus on
100 kilometriä ja se käsittää 7000 metriä nousua ja 7000 metriä
laskua. Se tarkoittaa kahdeksan tunnin päivittäistä patikointia, mikäli
reitti toteutetaan viidessä vuorokaudessa. Reitin voi toki tehdä
nopeammin tai hitaamminkin, vaihtoehtoja löytyy yhdestä
vuorokaudesta seitsemään vuorokauteen.
- Reitin voi myös tehdä juosten, kertoo reitin organisoija Miguel
Angel Gomez.
Tämänhetkinen ennätysaika on 20 tuntia ja 15 minuuttia, jota pitää
hallussaan ikänsä vuoristossa asunut nuori paimenpoika. Täytyy
kuitenkin pitää mielessä, että reitti on fyysisesti haastava. Sitä
suositellaan ainoastaan henkilöille, joilla on jo aikaisempaa
patikointikokemusta vuoristosta sekä tarpeeksi fyysistä kuntoa
nousuihin ja laskuihin. Juosten reitin suorittavat ovatkin
ammattilaisia, maratoonareita tai vuoristokiipeilijöitä.

Vaeltajia tunnin matkan päässä La Brèchen vuoristotuvasta.

Reitti on suunniteltu siten, että sillä kulkijat saisivat mahdollisimman
monipuolisen ja kattavan kuvan Pyreneiden vuoristomaisemasta,
joka on henkeäsalpaavan kaunis. Bujaruelon laaksosta katsottuna
ovat ympäröivät vuoret kuin seiniä, joista osaa peittää vihreä,
tuhansien puiden muodostama tilkkutäkki.
Monte Perdidon huippu on 3 355 metriä korkea, ja sitä ympäröivät
kiviset rinteet ja jylhät metsät. Saavuttaessa Valle de Piñetan
laaksoon Ranskan puolella muuttuu maisema vehreäksi kuin
sademetsässä, ja ympärillä voi kuulla vuoristopurojen solinaa.
Halutessaan voi vaikka pulahtaa pienissä vesiputouksissa
virkistäytymässä matkan rasituksista. Ylhäällä vuorilla on myös
muinainen jäätikkö sekä kristallinkirkkaita vuoristojärviä.
Vuoristoreitin majoitus järjestetään vuoristotuvissa eli refugioissa,
joiden varauksista huolehtivat reitin järjestäjät. Reitin hintaan sisältyy
buffet-aamiainen sekä kolmen ruokalajin illallinen viinin tai oluen
kera. Ruokailut järjestetään majoitusten yhteydessä. Vuoristotuvista
voi tilata myös lounasta omakustanteisesti tai ostaa eväitä mukaan
päivän patikkaetapille nautittavaksi luonnon helmassa.
Reitin järjestäjät toivovat lisää ulkomaalaisia patikoijia. Toistaiseksi
tietoa reitistä on välitetty lähinnä siten, että reitin jo kulkeneet ovat
kertoneet siitä ystävilleen. Ihanteellisinta olisi koota oma 4-8
henkilön ryhmä. Haluttaessa mukaan saa Pyreneiden vuoristoon
perehtyneen oppaan. Tähän mennessä nuorin reitin kulkenut henkilö
on ollut 12-vuotias ja vanhin 65-vuotias eläkeläinen.
Reitin organisoijat painottavat, että tärkeintä on aikaisempi kokemus
vuoristossa patikoimisesta ja hyvä kunto.
Vaeltaminen reitillä on mahdollista 15. kesäkuuta ja 30. syyskuuta
välisenä aikana sääolosuhteista johtuen. Reitin kokonaishinta
henkeä kohden majoituksineen ja ruokineen on keskimäärin 200
euroa, tarkemmat hintatiedot saa järjestäjien internetsivuilta. Lisäksi
kaikille reitin suorittaneet saavat "La Alta Ruta" -t-paidan.
Lähistöllä sijaitsee myös Espanjan vanhin kansallispuisto Ordesa,
jossa voi ihailla tuhatvuotisia, hidaskasvuisia haya-puita.
Päiväretken voi tehdä myös Ainsa-nimiseen keskiaikaiseen kylään.
Broton alue on kuuluisa huippulaatuisesta lihastaan, joka on taatusti
luomua. Asian voi jokainen lähialueilla patikoiva todeta lehmänkellon
kilkatuksesta eläinten käyskennellessä vapaina pitkin vuorten
rinteitä. Suussasulavien pihvien kanssa kannattaa myös kokeilla
edullisia viinejä tai alueen omaa luomuolutta, Pirineos Bieriä.
Alueella on runsaasti aktiviteetteja patikoimisen lisäksi. Aluetta
halkova joki tarjoaa kirkkaan ja virkistävän uimaveden lisäksi
mahdollisuuksia muun muassa kajakkiretkeilyyn, koskenlaskuun ja
canyoning-seikkailuihin. Bujarueloa ympärövissä kylissä on hevosia,
ja maastoratsastus onkin suosittua kesäisin ja syksyisin. Luolissa
voi harrastaa luolien tutkimista eli speleologiaa. Vuoristossa voi
myös kiipeillä, alppikiipeillä sekä talvisin harrastaa vaarallista
jääkiipeilyä, ski touringia ja hiihtoa.
Majoitusta löytyy neljän tähden hotelleista leirintäalueisiin.
Elokuussa San Lorenzo -nimisen pyhimyksen päivän tienoilla
mikään ei kuitenkaan vedä vertoja taivaalta tippuvien tähtien eli
Lorenzon kyynelten tuijottelulle, pää hiukan teltan oviaukon
ulkopuolella, unen tuloa odotellessa.
Varustesuositukset La Ruta de los Perdidos -reitille

Macizo del Vignemale vuorten pohjoispuoli Oulletes de Gauven vuoristotuvalta kuvattuna
(42°47'31.77" N 0°08'27.31" W).

o Kevyt reppu tai rinkka, joka saa maksimissaan painaa 10-12 kg.
o Vaelluskengät
o Reitin hintaan sisältyy lakanasetti ja vuoristotuvissa on peittoja,
mutta makuupussin voi myös ottaa mukaan
o Sauva(t)
o Fleece tai tuulitakki
o Hattu ja hansikkaat, sillä korkealla vuoristossa tuulee
o Pientä naposteltavaa
o Vettä aina riittävästi
www.laaltarutadelosperdidos.com
FAKTAT PYRENEIDEN VUORISTO
Pyreneiden korkein kohta on Aneto-vuorenhuippu, 3404
metriä.
Vuoristossa on Euroopan korkein vesiputous, jolla on yli 400
metrin pystysuora pudotus.
Monte Perdido -vuoren pohjoispuolella voi vielä nähdä
jäätikön.

Pyreneillä vaeltavat voivat pysähtyä ihailemaan vesiputouksia ja vuoristopurojen
raikkalla vedellä voi sammuttaa myös janon.

Vapaana käyskenteleviin lehmiin törmää tämän tästä Pyreneiden vuorten rinteillä

La Ruta de los Perdidos kulkee pienen Gavarnien kunnan lävitse, joka sijaitsee
Pyreneiden vuoriston kätkössä.

Jos suunnittelet La Ruta de los Perdidokselle lähtemistä, ihanteellisinta olisi koota
valmiiksi oma 4-8 henkilön vaellusporukka.

