Mallorka 2017
Šī gada aprīļa beigās LACAs pārstāvji 16 cilvēku sastāvā devās kārtējā pavasara klinšu kāpšanas - izzinošajā
ceļojumā. Šogad par mūsu galamērķi tika izvēlēta Maljorka – Spānijai piederoša sala Vidusjūrā.
Izvēle par labu Maljorkai tika vairāku iemeslu dēļ:
1. Pavasarī mēs visi ilgojamies pēc saules un siltuma un Maljorkā to šai laikā jau var baudīt gandrīz garantēti.
2. Sala ir ērti, ātri un salīdzinoši demokrātiski (izmaksu ziņā) sasniedzama .
3. Tur ir daudz interesantu vēstures un dabas objektu, jūra, kalni, gleznainas ainavas, senas pilsētas ar
bagātu vēsturi, protams arī aktīva masu tūrisma zona, kas šoreiz gan palika neizpētīta.
4. Un pats galvenais – Maljorka ir vieno no Eiropas labākajām sporta klinšu kāpšanas un “Deep water
soloing” (individuālā kāpšana klintīs bez drošināšanas virs ūdens, kad kritiena rezultātā kāpējs iekrīt
ūdenī) vietām. Tā savu popularitāti ir ieguvusi dēļ lielās klinšu daudzveidības, pieejamības, ļoti daudz labi
aprīkotiem sporta maršrutiem dažada līmeņa kāpējiem, kā arī tāpēc, ka, pateicoties klimatiskajiem laika
apstākļiem, klinšu kāpšana šeit ir iespējama visu gadu.
Tātad mūsu galvenais mērķis bija klinšu kāpšana!
Un to mēs realizējām pilnībā. Jau laikus tika
iegādāta Rockfax izdota grāmata ”Spain: Mallorca
- Sport Climbing and Deep Water Soloing” /
autori: Alan James, Mark Glaister, Daimon Beail/
Šādas grāmatas iegāde praktiski ir obligāta, jo tā
ļoti precīzi un detalizēti atspoguļo visus kāpšanas
reģionus, maršrutus, to aprakstus un klasifikāciju,
atrašanās vietas un precīzas piebraukšanas
koordinātes. Līdz ar to, jau pirms došanās
ceļojumā, tika veikta detalizēta kāpšanas vietu
izzināšana un analīze, lai mūsu “ kuplajai” kāpēju
komandai katru dienu būtu iespēja izmēģināt
spēkus dažādās, savam līmenim atbilstošās
kāpšanas vietās.

Dzīvošanai stratēģiski tika izvēlēta vēsturiska pilsēta salas vidienē, Tramuntana kalnu grēdas pakājē –
Selva.

Grupa mitinājās divos pilnībā aprīkotos, ērtos apartamentos, ko īrējām no vietējiem salas iedzīvotājiem,
kas ļāva mums izbaudīt arī salas iedzīvotāju ikdienu un sadzīvi, nesteidzīgo dienas ritumu, mums ne tik
viegli saprotamo atkritumu šķirošanu... un daudz ko citu.

Mūsu dienas bija ļoti garas, bieži vien izbraucām jau ar
pirmajiem saules stariem, lai būtu pie klintīm pirms iestājas
dienas karstais laiks, kā arī, lai apsteigtu citus klinšu kāpējus,
jo daudzas no kāpšanas vietām ir ļoti populāras☺
9 dienu garumā mēs apceļojām praktiski visu salu,
izbraukājām to krustu šķērsu un izmēģinājām kāpšanu tādās
populārās vietā kā Sa Gubia, S’estret, Caimari, La Creveta,
Puig St. Marti, Sa Mola de Felanitx, Cala Magraner un Tijuana.
Par vienu no mūsu favorītiem varētu nominēt Felanitx –
pateicoties gan lielajai maršrutu daudzveidībai, gan arī tam,
ka VISI maršruti bija mūsu rīcībā, acīmredzot šī vieta nav
pārāk populāra – bet nepelnīti, vai arī mums vienkārši
paveicās!

Ar gleznainiem skatiem izcēlās La Crevete, kas atrodas
Formentora pussalā, toties salīdzinoši maz ir vidējas grūtības
maršrutu, bet vietas popularitātes dēļ tā ir ļoti apmeklēta un
var nākties dalīt maršrutus ar citiem kāpējiem, gaidīt savu
kārtu, vai izmēģināt ko sarežģītāku – arī izaicinājums☺ Ja
vēlaties pavadīt dienu pludmalē, bet gribas arī pakāpt, tad
viennozīmīgi labākais mūsu atklājums ir Cala Magraner. Tā ir
bagāta ar neskaitāmiem klinšu maršrutiem, sākot no 5a līdz
pat 8a, jūra skalojās tur pat pie kājām, daži maršruti pat sākas
“zem ūdens”,
var sastapt
bruņurupučus

un baudīt dienu
par visiem
100%! Raksta,
ka šī esot viena
no labākajām kāpšanas vietām pat janvārī! Ja prāts nesas uz
ko skarbāku, bet skatienam ļoti tīkamu, tad noteikti iesakām
Tijuana, kas arī atrodas pie jūras, ir samēra asas klintis, vēja
un ūdens izgrauztas, bet noteikti sniedz milzu gandarījumu
par paveikto. Šeit pieejami maršruti sākot no 5a, līdz pat
8c...

Savai atpūtas dienai bijām izvēlējušies izpētīk kanjonu Torrent de Parreis – kas tiešām arī attaisnoja savas
cerības.

Kanjons ir ļoti interesants, ar garu, stāvu pieeju, intersantu gultni, stāvām klinšu sienām, alām, šaurām spraugām,
nepieciešamību izmantot līdzpaņemtās virves drošināšanai, iespēju ielūkoties vēl vienā kanjonā Torrent de Gorg
Blau un fantastisku noslēgumu pie jūras!

Un kā punktiņš uz “i” pēdējās dienas kāpiens populārajā Sa Gubia sektorā. Multi pich (garāks, vairāku posmu
kāpiens). Tika izvēlēti divi maršruti, viens “Quan es fa fosc” 5a (160m – 4 posmi), ko dalībnieki veica apmēram
2.5h

un otrs – 5c “La ley de deseo” (160m – 6 posmi + virsotnes kore + noeja), kas kopā ar uzkāpšanu virsotnē
un garo noeju prasīja tur pat 9h un draudzīgu sadarbību, iecietību un pacietību vienam pret otru! Galu
galā visi laimīgi un patīkami noguruši, gatavi baudīt pēdējo vakaru un atvadas no šīs saules mīlētās salas.
Neskatoties uz intensīvo kāpšanas grafiku, apskatījām gan pārsteidzošo Kaktusu dārzu “Botanicactus” ,

gan guvām baudījumu acīm un ausīm Pūķa alās “Cuevas del drach”,

kas pārsteidza ne tikai ar saviem stalaktītu un stalagmītu veidojumiem, bet arī ar dzīvās mūzikas koncertu
un braucienu ar laivām pa pazemes ezeru, iejutāmies vietējos tirdziņos, guvām ieskatu Arābu laika
Alfabijas dārzos, sajutām Palmas katedrāles majestātisko pārākumu, izbaudījām vietējo virtuvi, izbraucām
mūsuprāt gleznainākos kalnu ceļus no Andratx līdz Formentora raga galam un vēl daudz ko citu.
Nu esam gatavi arī vasarai Latvijā, vēl mazliet saules, mazliet kalnu un iedvesmas jauniem ceļojumiem!
Paldies!
Rakstu sagatavoja Ieva.

