Sziklaerdı, alpesi rétek, legelészı tehenek és lenyőgözı panoráma,
avagy kalandtúra a Dolomitokban
A II. Jakucs László Földrajzverseny győzteseiként (Szuda
Ágnes, Szkalisity Ábel, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium) hatalmas élményben volt részünk a Szegedi
Tudományegyetem
Természeti
Földrajzi
és
Geoinformatikai Tanszéke és az Eupolisz Utazási Iroda
jóvoltából; a verseny fődíjaként ugyanis részt vehettünk
egy ötnapos gyalogtúrán a Dolomitokban. A jutalomútra
természetesen felkészítő tanáraink: Drevenka István és
Szöllősy László is meghívást kaptak, de a túrára sajnos
Szöllősy tanár úr nem tudott bennünket elkísérni.
Kalandunk egy tízórás buszúttal kezdődött, de még az
éjszakai zötykölődés sem vette el a kedvünket a
kirándulástól. Szállásunk a Cortina melletti Olympia
Campingben volt, melyet egy türkizkék patakocska
szegélyezett. Felállítottuk sátrainkat a kemping legtávolabb
eső szegletében és felkerekedtünk, hogy „lezuhanyozzunk”
a Fanes-vízesések függönye alatt. Túravezetőink: Ági és Peti
hihetetlen kedvességgel kalauzolták a kissé még álmos, de
annál lelkesebb csapatot a Col Rosa hatalmas sziklatömbje
körül. Valóban bemásztunk a dübörgő vízesések
kristálytiszta vízfüggönye mögé, majd folytattuk utunkat a Posporcora-hágó meredek sziklafalainak
tövében. Este tiszteletünket tettük az ismerkedési esten, majd felavattuk sátrainkat.

Hajnalban a dermesztő hideg ébresztett. Némi
didergés után azonban elindulunk a Dolomitok
békéjét őrző „Három Nővérhez” (Drei Zinnen, Tre
Cime
di
Lavaredo).
Vakító
napsütésben
bandukoltunk a kanyargó ösvényen és néhány igazi
alpesi marhacsorda keresztezte utunkat. A jámbor
tehenek láttán a reklámcégeknek köszönhetően
mindenki a csokoládéra asszociált, így lelkesen
nyammogtuk el a Tanár Úr által osztott egészségügyi okokból diabetikus-„csúcscsokikat”.

A
Lavaredo-menedékháznál
két
azúrkék
tengerszem tárult elénk, majd bemásztunk a Monte
Paterno gyomrában húzódó első világháborús
alagutakba, hogy lerójuk kegyeletünket a valaha itt
harcoló magyar katonák emléke előtt.

Este ellátogattunk a Dolomitok gyöngyszemeként számon tartott
Cortinába, ahol saját szemünkkel is megbizonyosodhattunk arról, miért
is vált számos film forgatási helyszínévé a település. A városkában
minden az 1956-ban ott rendezett téli olimpia körül forog ma is, így
nem csoda, hogy a kempingünket is Olympia névre keresztelték. Mivel
egy
olaszországi
kirándulás nem lehet
teljes
pizzakóstolás
nélkül,
ezért
egy
hangulatos étterem
tornácán múlattuk az
időt. Ábel legnagyobb örömére Cortinában éppen
zenekari napokat tartottak, így ő ott maradt egy kis
éjszakai zenehallgatásra.

Másnapi körtúránk kiindulópontja a Bai di Dones
aprócska hegyi tava volt, ahonnan a Cinque Torri
csipkés gerince mellett haladtunk a Nuvolau
csúcsa felé. Lélegzetelállító körpanoráma tárult a
szemünk elé, de mivel nem fáradtunk el eléggé,
így 2574 méteres magasságban néhány ív-és
mérlegállás végrehajtásával szórakoztattunk
magunkat. Kirándulásunk természetesen nem
telhetett el némi földrajzos „elmélkedés” nélkül,
mivel mindannyian érdeklődve fejtegettük, hol is
húzódhattak egykor a kárfülkéket formáló
gleccserek. Ösvényünk egy apró virágokkal
tarkított alpesi réten vágott át, ahol „fotósvénánk” néhány makro
felvétel készítésére sarkallt minket. Hamarosan elérkeztünk a
Limides-tengerszemhez,
ahonnan
ismét
Cortinába
„zarándokoltunk”. Itt némi bóklászás és tétovázás után
kifundáltuk, melyik képeslapot küldjük haza Szöllősy tanár úrnak.
Aznapi túránk fáradalmait egy
cukrászda teraszán pihentük ki,
ahol ki-ki kedvére válogatott a
mennyei olasz fagylaltok közül.
Hazafelé menet egy kissé talán
őrültnek
tűnő
ötlettől
vezérelve jógáztunk az utat
kísérő réten, majd sajnos
elkapott
bennünket
egy
hatalmas vihar. Szerencsére az égszakadás pont egy
buszmegállónál ért bennünket, ahonnan néhány perc múlva a
kemping kapujához „repített” az éppen arra járó busz, ami egy
alapos megfázástól kímélt meg minket.

Reggel az előző napi megázástól még kissé elgyötörten és vacogva ébredtünk. Sátorbontás után a
Faloria felvonót vettük célba, ahonnan az előző napok során meghódított hegycsúcsok meredtek
elénk. Az egyik tetején még egy nőstény zergét is megpillantottunk a kicsinyével együtt, ami lelket
öntött az átfázott társaságba. Hazafelé menet, a Wörthi-tó partján tudatosult bennünk, milyen
hatalmas élményben volt részünk. Az ilyen kirándulások is megerősítik az emberben azt, hogy
érdemes a földrajzot választani, hiszen amellett, hogy gyönyörű tájakat barangolhatunk be,
földrajzosként többet foghatunk fel a bennünket körülvevő világból és kísérletet tehetünk a
megfejtésére. Ezért nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik hozzásegítettek ahhoz, hogy ez így
legyen. Köszönjük!

