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z Minikompendium kanioningowca

Droga
wodna
Tekst Marcin Sikora Zdj´cia Micha∏ Smoter, archiwum Marcina Sikory

Kanion Barranco de Chimiachas, rejon Sierra de Guara
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• Ze wzgl´du na szybkoÊç poruszania i bezpieczeƒstwo najlepiej
wybierz si´ w grupie 3-5-osobowej.
• Im wi´cej informacji o kanionie, tym lepiej: nale˝y mieç szkic techniczny ze sobà, zasi´gnàç informacji u „miejscowych”, wiedzieç,
gdzie mo˝na awaryjnie opuÊciç kanion.
• Stabilne warunki pogodowe = twoje bezpieczeƒstwo, pokonujàc
kanion, obserwuj w miar´ mo˝liwoÊci stan nieba (potencjalne ryzyko burzy), zawsze znaj lokalnà prognoz´ pogody!
• Zwracaj uwag´ na poziom wody i jej kolor. Je˝eli zauwa˝ysz , ˝e poziom si´ podnosi, a woda zmienia barw´ na brunatnà i m´tnà, staraj si´ jak najszybciej opuÊciç kanion; je˝eli to niemo˝liwe, a poziom wody si´ podnosi, szybko znajdê mo˝liwie jak najwy˝ej po∏o˝one miejsce daleko od wody – w jak najszerszym miejscu kanionu!!!
• W wi´kszoÊci kanionów telefony GSM nie majà zasi´gu!
• W krajach alpejskich (najcz´Êciej w Szwajcarii i W∏oszech) cz´sto powy˝ej naszego kanionu znajdujà si´ zapory, zbiorniki retencyjne, które mogà „zrzucaç” wod´ (cz´sto automatycznie
w czasie deszczu), zasi´gnij informacji, zg∏oÊ zamiar przejÊcia
kanionem.
• Rozsàdnie planuj akcj´. Je˝eli droga dochodzàca do kanionu jest
d∏uga i trudna orientacyjnie, wyjdê odpowiednio wczeÊniej, miej
„zapas czasu”, pokonywanie kanionu po ciemku jest w zasadzie
niemo˝liwe.
• O akcji w kanionie poinformuj znajomà, kompetentnà osob´, która w razie potrzeby wezwie pomoc (zna j´zyk obcy), udzieli informacji: czas, miejsce, liczba osób, plany, posiadane wyposa˝enie.
Ustal z nià godzin´ alarmowà.
• W kanionie jesteÊmy grupà, nale˝y dbaç o osoby najs∏absze i najmniej doÊwiadczone – powinny iÊç w Êrodku.
• Pami´taj ˝e nie wszystkie osoby reagujà tak samo na stres, adrenalin´, zimno i wysi∏ek, kontroluj kondycj´ swojà i grupy – ca∏y
czas miej kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami wyprawy.
• Zabierz ze sobà dodatkowe taÊmy, zestaw do spitowania, plakietki.
• Kontroluj sta∏e stanowiska zjazdowe i asekuracyjne, szczególnie
stare spity, taÊmy i p´tle z liny, w razie wàtpliwoÊci „dobij coÊ” lub
do∏ó˝ swojà p´tl´.
• Sprawdzaj skoki i tobogany. W razie wàtpliwoÊci pierwsza osoba
powinna zjechaç na linie, sprawdziç g∏´bokoÊç wody i ewentualnie ukszta∏towanie dna.
• Zwracaj uwag´ na ryzyko utopienia sprz´tu (rzucanie worków przed
skokiem lub toboganem).
• Nie namawiaj innych do skoku, je˝eli si´ bojà i nie sà pewni w∏asnych mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci; najgorszym rozwiàzaniem jest
niepewny i nieprzemyÊlany skok.
• Zje˝d˝ajàc na linie w tradycyjnej ósemce w du˝ej wodzie, wpinaj
jà „na szybko” lub z dodatkowym karabinkiem, nie u˝ywaj do autoasekuracji prusika i podobnych patentów (po zablokowaniu ryzyko utoni´cia).
• Niebezpieczne miejsca typu odwoje, silne pràdy staraj si´ omijaç
(zjazdy kierunkowe itp.), a jeÊli jest to niemo˝liwe, pokonuj je z
maksymalnà pr´dkoÊcià (silne odbicie od ska∏y, skok) i asekuracjà (lina, kajakowa rzutka).
• Miej ze sobà poza sprz´tem alpinistycznym: apteczk´, foli´ NRC,
kaloryczne „szturm˝arcie”, wodoszczelnà czo∏ówk´, nó˝.
• Zak∏adajàc zjazd, uwa˝aj na ryzyko utraty liny lub pozostawienie
„przypadkowego” w´z∏a.
• Âciàgaj lin´ po zjeêdzie w miejscu mo˝liwie jak najbardziej oddalonym od linii zjazdu, aby zminimalizowaç tarcie, nacisk spadajàcej wody i ryzyko zaklinowania liny.
• Podczas skoków lub toboganów staraj si´ utrzymaç zwartà, wyprostowanà sylwetk´ i lekko ugi´te nogi.
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z Na kanioning mo˝emy jechaç wsz´dzie tam, gdzie sà góry, potoki i wodospady, a woda przez
tysiàce lat wydrà˝y∏a w skale „drog´”. Na uroki tego wywodzàcego si´ ze speleologii „sportu” wp∏ywa przygoda i zabawa, której nie brak, dreszcz emocji i adrenalina towarzyszàca
nam przy skokach i zjazdach, a przede wszystkim nieod∏àczne walory krajobrazowe: jeziorka z krystalicznie czystà wodà, grzmiàce wodospady, przyt∏aczajàce swym ogromem wymyte i wcià˝ rzeêbione formacje skalne.
Skala trudnoÊci
Cz´sto we francuskich przewodnikach
ka˝dy kanion oceniany jest wed∏ug pi´ciostopniowej skali trudnoÊci (od 1 do 5)
dotyczàcej czterech zagadnieƒ.
• Difficulte (trudnoÊç) – okreÊla ogólny
stopieƒ trudnoÊci, na który sk∏adajà
si´ wszystkie aspekty zwiàzane z kanioningiem.
• Aqatique/immersion („zanurzenie w
wodzie”) ocenia stopieƒ trudnoÊci kanionu zwiàzany z iloÊcià i d∏ugoÊcià
odcinków wymagajàcych przep∏yni´-

cia wp∏aw, czasem przebywania w zanurzeniu, Êrednià iloÊcià przep∏ywajàcej wody.
• Verticalite (ekspozycja) – precyzuje
trudnoÊci zwiàzane z ekspozycjà, stosowaniem technik linowych.
• Engagement (zaanga˝owanie) – okreÊla d∏ugoÊç i ucià˝liwoÊç kanionu,
czas jego przejÊcia oraz obecnoÊç lub
brak wyjÊç ewakuacyjnych.
Na podstawie tych danych dowiadujemy si´, jakie trudnoÊci w kanionie dominujà, np. liczne zjazdy czy du˝a iloÊç

Kanion Clue du Chaudan, Alpy Nadmorskie

wody itp. Bazujàc na tych informacjach,
mo˝emy wybraç kanion, którego charakter najbardziej nam odpowiada. Dodatkowo czasami zamieszczana jest informacja o stopniu zagro˝enia gwa∏townymi opadami (ryzyko burzy), równie˝
w pi´ciostopniowej skali.

Niebezpieczeƒstwa kanioningu
Chcàc uprawiaç kanioning, trzeba
mieç na uwadze fakt, i˝ stopieƒ trudnoÊci pokonywanych miejsc zale˝y w du˝ym stopniu od masy wody, jej pr´dkoÊci i wzbudzanych form przep∏ywu.
Miejsca, na które nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, to: odwoje, syfony, silne
pràdy. Niebezpieczeƒstwo sytuacji podnosi fakt i˝ kanioning przewa˝nie uprawiany jest w ma∏ych, wàskich, cz´sto
mocno zacienionych gardzielach wàwozów, skàd czasem nie mo˝na wczeÊniej
si´ wycofaç. Nale˝y te˝ zwróciç uwag´
na mo˝liwoÊç nag∏ego przyboru wody,
który najcz´Êciej jest powodem wypadków Êmiertelnych w kanioningu.

Odwoje

Kanion Clue d’AMEN, Alpy Nadmorskie
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W kanionach wyst´pujà w miejscach,
gdzie woda spada z wysokoÊci do wy˝∏obionej misy skalnej wype∏nionej wodà. W miejscu tym mo˝e powstaç strefa silnie napowietrzonej wody, która odp∏ywa na pewnà odleg∏oÊç i nast´pnie
wraca, tworzàc pulsujàcy walec. Tworzy si´ tak zwany odwój o g∏´bokiej cyrkulacji, który jest niebezpieczny, gdy˝
w pulsujàcej, silnie napowietrzonej wodzie cz∏owiek jest pod nià wciàgany, traci si∏y i orientacj´, a powracajàca woda Êciàga go z powrotem, praktycznie
uniemo˝liwiajàc samodzielne wyp∏yni´cie.
W kanionach odwoje tego typu wyst´pujà stosunkowo rzadko, wodospady,

n.p.m. sierpieƒ 2007

u których podnó˝a mog∏yby si´ wytworzyç, sà z regu∏y bardzo dobrze wyposa˝one w stanowiska zjazdowe i stalowe
liny, aby umo˝liwiç bezpieczny zjazd
poza zasi´giem odwoju, tzw. zjazd kierunkowy – t´ samà technik´ stosujemy
równie˝, pokonujàc wodospady, gdy poziom wody jest niebezpiecznie wysoki. Gdy nie ma „stalówki”, nale˝y u˝yç
w∏asnej liny, u∏atwiajà to specjalnie
przygotowane stanowiska znajdujàce
si´ poni˝ej kaskady, w które nale˝y
wpiàç i naciàgnàç lin´, aby umo˝liwiç
bezpieczny zjazd reszty zespo∏u. Zjazd
kierunkowy powinna zak∏adaç doÊwiadczona osoba, asekurowana przez
reszt´ grupy.
Odwoje najcz´Êciej wyst´pujàce w kanionach przypominajà „pulsujàce dziury”, tworzà si´ za wi´kszymi blokami
skalnymi, g∏azami, ma∏ymi progami,
w wi´kszoÊci nie stanowià zagro˝enia,
poniewa˝ masa przep∏ywajàcej wody
jest niewielka (do 80 l/s). W kanionach
o wi´kszym przep∏ywie wody w miejscach tych nale˝y si´ wzajemnie asekurowaç, starajàc si´ omijaç te punkty – je˝eli jednak musimy je przep∏ynàç, nale˝y to zrobiç energicznie i zdecydowanie, np. odbijajàc si´ mocno od ska∏y.
Zdarza si´, ˝e ze wzgl´du na huk spadajàcej wody i wirujàcy w powietrzu
wodny py∏, po zjechaniu skalnego progu (wodospadu) nie mamy kontaktu
wzrokowego i g∏osowego z resztà grupy,
dobrze jest wi´c przewidzieç tego typu
sytuacj´, ustaliç wczeÊniej plan dzia∏ania, dodatkowo warto u˝yç gwizdka.

Kanion Clue du Riolan, Alpy Nadmorskie

Syfony i pràdy
Gdy woda przep∏ywa przez zw´˝one,
zewszàd otoczone bàdê zaklinowanymi
kamieniami, bàdê naturalnymi otworami skalnymi miejsca, tworzy si´ syfon.
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Kanion Clue du Riolan, Alpy Nadmorskie
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Woda z regu∏y p∏ynie tam z du˝à pr´dkoÊcià, dlatego ci´˝ko jest jej si´ przeciwstawiç, a w sytuacji porwania przez
silny nurt, trudno si´ z niego wydostaç.
W niektórych kanionach syfony sà
oznaczone jako nadajàce si´ do przep∏yni´cia (kanion Clue d’ Amen), ale zawsze nale˝y zachowaç ostro˝noÊç i stosowaç asekuracj´. Choç jedna osoba powinna mieç okularki do p∏ywania. Na
trasie mogà si´ równie˝ znajdowaç zwalone pnie drzew tarasujàce przejÊcie,
gdzie konieczne mo˝e si´ okazaç przep∏yni´cie pod przeszkodà.
W miejscach stycznoÊci napierajàcej
wody ze ska∏à (jeÊli ska∏a nie jest podmyta!) woda tworzy charakterystyczne
wybrzuszenie – wa∏ pulsujàcej wody,
nazywany potocznie „poduszkà”. Brak
poduszki zawsze oznacza niebezpieczeƒstwo – mo˝e to byç syfon lub podmyta ska∏a. Wyst´puje tam charakterystyczny silny pràd skierowany pod ska∏´ g∏´boko pod wod´, takich miejsc nale˝y oczywiÊcie unikaç i stosowaç asekuracj´.

Nag∏e przybory wody

Kanion Rasiga, Alpy Walijskie
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Najcz´Êciej spowodowane sà nag∏ymi
lokalnymi opadami deszczu (oberwanie
chmury, burze) lub – w kanionach lodowcowych – intensywnymi roztopami
w okresie letnim. Nale˝y zwróciç te˝
uwag´ na fakt, ˝e w krajach alpejskich
cz´sto powy˝ej kanionu znajdujà si´ zapory, zbiorniki retencyjne, a nawet elektrownie, które mogà „zrzucaç” wod´.
Najcz´Êciej tego typu informacje zawarte sà w przewodniku, cz´sto podawany jest numer telefonu, pod którym
mo˝na uzyskaç informacje. Niektóre
niewielkie zbiorniki podczas silniejszego deszczu wypuszczajà wod´ automatycznie.
W kanionach wezbranie wody jest
szczególnie niebezpieczne ze wzgl´du
na liczne zw´˝enia. Podczas przyboru
wody poziom przep∏ywajàcej wody
podnosi si´ cz´sto kilka- lub kilkunastokrotnie! Napierajàca masa wody niesie
ze sobà kamienie, pnie zwalonych
drzew itp. W przewodnikach kanioningowych d∏ugie, wàskie, pozbawione
mo˝liwoÊci wczeÊniejszego wyjÊcia
(ewakuacji) kaniony sà klasyfikowane
jako du˝o trudniejsze ni˝ wskazywa∏yby na to trudnoÊci techniczne. Jest to
uzasadnione ryzykiem i niebezpieczeƒstwem zwiàzanym z nag∏ym przyborem
wody (np. kanion Clue d’ Raton). Do
d∏ugich i trudnych kanionów nale˝y si´
wi´c wybieraç podczas pewnej i sprawdzonej pogody, a ∏atwiejsze, krótsze i
bardziej dost´pne planowaç na dni z
z
mniej stabilnà pogodà.
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z Na formowanie si´ kanionów wp∏ywa wiele czynników, sà to przede wszystkim: erozja wodna, rodzaj pod∏o˝a, nachylenie terenu, procesy wietrzenia. Trudno wskazaç jednoznacznie kaniony najpi´kniejsze i najbardziej godne polecenia, ka˝dy z nich ma
swój niepowtarzalny urok, du˝o te˝ zale˝y od nastawienia cz∏owieka: czy oczekuje andrenaliny, walki z ˝ywio∏em, czy te˝
przygody po∏àczonej z radoÊcià oglàdania i podziwiania natury na granicy podziemnego Êwiata...

Rejony uprawiania
Tekst Marcin Sikora
Zdj´cia Micha∏ Smoter, archiwum Marcina Sikory

Â

kanioningu

Alpy Nadmorskie
Stanowià grup´ górskà, na której terenie wyodr´bniono dwa parki narodowe: Parc National du Mercantour, znajdujàcy si´ po stronie francuskiej, oraz
w∏oski Parco Naturale Alpi Maritime.
Wi´kszoÊç z licznie tu wyst´pujàcych
kanionów mo˝na pokonywaç od maja
do paêdziernika, a w sezonie pogoda
jest z regu∏y bardzo dobra i stabilna.
Temperatura wody jest równie˝ zach´cajàca, prawie zawsze przekracza 12 °C,
a liczne g∏´bokie oczka z bajkowo
szmaragdowà wodà zach´cajà do skoków i toboganów. Dodatkowà zaletà tego rejonu jest jego ró˝norodnoÊç, ka˝dy kanioningowiec znajdzie coÊ dla siebie: od form ∏atwiejszych, pi´knych
krajobrazowo, z niewielkimi deniwelacjami i przep∏ywami, a˝ do wielogodzinnych, trudnych technicznie, których deniwelacje si´gajà kilkuset metrów. Sà kaniony odcinkami tworzàce jaskinie wype∏nione pi´knymi formami
naciekowymi, przejÊcia, gdzie czekajà
nas d∏ugie zjazdy pi´knie mytymi kaskadami czy piesze w´drówki przeplatane
licznymi skokami i toboganami z wysokoÊci nierzadko przekraczajàcej 10 m.
Kaniony w Alpach Nadmorskich sà najcz´Êciej wyposa˝one w bardzo solidne
stanowiska zjazdowe, sk∏adajàce si´
najcz´Êciej z dwóch batinoksów po∏àczonych ∏aƒcuchem wraz z koluchem
do przek∏adania liny. Dodatkowo w∏adze tego rejonu we wspó∏pracy z zarzàdem parku narodowego corocznie wydajà gratisowy profesjonalny przewodnik kanioningowy, dost´pny na ˝yczenie w punktach informacji turystycznej. Do kanionów szczególnie wartych
odwiedzenia mo˝emy zaliczyç: Clue du
Riolan, Clue de la Maglia, Vallon de Carleva, Clue d’Amen, Vallon de Challandre,
Cascades de Louch.
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Kanion Clue du Riolan, Alpy Nadmorskie
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Alpy Retyckie, po∏o˝one mi´dzy prze∏´czami Splugen i Brenner, rozdzielone
pod∏u˝nà dolinà rzeki Inn, sà zbudowane g∏ównie z gnejsów i dolomitów. Na obszarze tym znajdujà si´ znane zimowe
kurorty, takie jak Davos czy Sankt Moritz.
Kaniony, które si´ tu znajdujà, nie sà
zbyt cz´sto odwiedzane i popularne, co
przek∏ada si´ na jakoÊç stanowisk zjaz-

dowych. Nale˝y wi´c mieç ze sobà odpowiedni zapas dodatkowego sprz´tu.
W zasadzie mo˝na by ten rejon uznaç za
ma∏o ciekawy, gdyby nie dwa wyró˝niajàce si´ kaniony: Val Bodengo i Torrente
Cormor.
Val Bodengo podzielony jest na trzy odcinki o rosnàcych stopniach trudnoÊci:
pierwszy – krótki i ∏atwy, drugi – z wieloma skokami, toboganami, niewysokimi
zjazdami i pasa˝ami pokonywanymi
wp∏aw, trzeci – jest najd∏u˝szy, z oko∏o
30 zjazdami, w tym kaskadà o wysokoÊci
ponad 60 m. PrzejÊcie ca∏oÊci zajmuje
oko∏o 9-11 godzin (deniwelacja 750 m),

ale istnieje mo˝liwoÊç podzielenia go na
dwa jednodniowe etapy. Kanion ten przyt∏acza swojà wielkoÊcià, pi´knem wyrzeêbionych gnejsowych ska∏, cz´sto jest w
nim du˝o wody, co dodatkowo uatrakcyjnia bardzo liczne tobogany, skoki i zjazdy.
Torrente Cormor jest nietypowym kanionem, gdy˝ swoim charakterem bardziej przypomina jaskini´, 5/6 czasu potrzebnego do pokonania ca∏ego kanionu
(oko∏o 6 godzin) poruszamy si´ w kompletnych ciemnoÊciach (konieczne solidne Êwiat∏o). Jest sporo zjazdów i odcinków wymagajàcych wspinania. Znacznà cz´Êç trasy stanowià olbrzymie zawa-

liska, gdzie mi´dzy g∏azami trzeba szukaç
w∏aÊciwej drogi – najcz´Êciej „za wodà”.
Kanion jest bardzo s∏abo wyposa˝ony
w sta∏e stanowiska zjazdowe, mo˝na
mieç problemy orientacyjne, a woda ma
temperatur´ zbli˝onà do temperatury
Êniegu, który zalega na znajdujàcym si´
powy˝ej lodowcu. Ze wzgl´du na bardzo
du˝à liczb´ ciasnych miejsc poziom wody musi byç absolutnie stabilny, a zamiar
przejÊcia najlepiej zg∏osiç na zaporze
znajdujàcej si´ powy˝ej, gdzie jest regulowany przep∏yw wody. PrzejÊcie kanionu dostarcza wielu wra˝eƒ i niewàtpliwie zostaje w pami´ci.

Kanion Rio Bianco, Alpy Walijskie

Â

Â

Alpy Retyckie –
cz´Êç w∏oska,
Lombardia

Alpy Walijskie (Peniƒskie) –
cz´Êç w∏oska Piemont

Najbardziej wynios∏a grupa górska Alp, po∏o˝ona na obszarze kantonu Wallis
w Szwajcarii i regionów Aosty i Piemontu we W∏oszech.
W∏oska cz´Êç nie jest tak wysoka jak szwajcarska i skupiona jest wokó∏ g∏ównych
dolin: Anzasca, Valsesia, Valtournanche i Valpelline. Wi´kszoÊç najbardziej znanych kanionów na tym obszarze ma charakter kaskadowo-meandrowy i poziom
trudnoÊci D i TD (trudny i bardzo trudny). Cz´Êç z nich zasilana jest wodami lodowcowymi, co przek∏ada si´ na temperatur´ wody (kilka stopni) i cz´sto uniemo˝liwia dzia∏alnoÊç w okresie wiosenno-letnim. Najlepszy okres przypada od po∏owy sierpnia do poczàtków paêdziernika. Stanowiska zjazdowe i asekuracyjne
sà w wi´kszoÊci w dobrym stanie, ale w sprz´cie zespo∏owym nie mo˝e zabraknàç
miejsca na zestaw do spitowania i kilku taÊm. Najbardziej godne polecenia
kaniony w pó∏nocnym Piemoncie to Rio Bianco, Rasiga, Rio Mondelli, Ogliana
i Variola, sà w wi´kszoÊci d∏ugie i zimne z niewielkim dost´pem ogrzewajàcych
promieni s∏onecznych, dost´pne dla osób odpowiednio wyekwipowanych i doÊwiadczonych. Cz´Êç kanionów w tych okolicach jest jeszcze w fazie eksploracji
i tworzone sà nowe przewodniki.
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Â

Alpy Julijskie –
cz´Êç s∏oweƒska
Gdy urlop nasz nie jest zbyt d∏ugi
(zawsze jest za krótki), warto pojechaç
do S∏owenii, w urokliwe okolice doliny
rzeki Socy, p∏ynàcej u podnó˝a masywu Kanin. W okolicy jest kilkanaÊcie
kanionów, z których najciekawsze i naprawd´ warte odwiedzenia to: Globoski Potok, Mlinarica, Fratarica, Predelica, a zaczynajàcym swà kanioningowà
przygod´ polecam Kozjaka, Suseka
i Moznic´. Kaniony te nie sà tak dobrze
„obite” jak wi´kszoÊç francuskich, miejscowi te˝ nie potrafià udzieliç zbyt du˝o informacji, choç dzia∏a tam bardzo
du˝o firm komercyjnych. Dzia∏aç mo˝na od mniej wi´cej po∏owy maja do
koƒca wrzeÊnia, temperatura wody to
oko∏o 10 °C. Kanionem wyró˝niajàcym
si´ na tle pozosta∏ych jest Mlinarica,
a w szczególnoÊci jej koƒcowy fragment. Jest on niestety dosyç krótki (kilkaset metrów), ale ju˝ pierwsze spojrzenie w dó∏ na poczàtkowà kaskad´ wysokoÊci 55 m upewnia nas w przekonaniu, ˝e nudziç si´ nie b´dziemy. Stojàc
na górze, s∏yszymy pot´˝ny huk, dobywajàcy si´ jakby spod ziemi, gdy˝ to
w∏aÊnie w tym miejscu kanion zaczyna
przypominaç swym charakterem jaskini´. Stopieƒ trudnoÊci okreÊlony jest jako TD (bardzo trudny) i przy wysokim
poziomie wody kanion jest niebezpieczny. Poni˝ej kilkumetrowego progu
tworzy si´ silny odwój, silny nurt i masa p∏ynàcej wody powodujà k∏opoty
z utrzymaniem równowagi.

Kanion Globoski Potok, Alpy Julijskie

Â

Sierra de Guara

Region ten znajduje si´ w centralnych Pirenejach, w Aragonii, w pobli˝u miasta Huesca. Swoim zasi´giem obejmuje doliny rzek Rio Vero, Rio Isuala, a tak˝e rezerwat Roddelar – zwany krainà wàwozów i ∏uków skalnych.
Kaniony tego masywu to wymarzone miejsce na stacjonarne kanioningowe wakacje, gdy naszym priorytetem sà pi´kne widoki i wygrzanie w hiszpaƒskim s∏oƒcu. Na niewielkim obszarze znajduje si´ oko∏o
20 wàwozów – jeÊli chcemy skutecznie dzia∏aç, przyda si´ nam samochód. Znajdujàce si´ na tym obszarze
kaniony przybierajà fantastyczne i zachwycajàce formy w postaci olbrzymich cz´Êciowo „zadaszonych” sal
lub wàskich mrocznych gardzieli z gdzieniegdzie przedzierajàcymi si´ promieniami s∏oƒca. Znaczna wi´kszoÊç z wyst´pujàcych tu kanionów dost´pna jest od koƒca marca do paêdziernika, nale˝y jednak liczyç si´
z tym, ˝e w okresie letnim cz´Êç mo˝e byç sucha lub przep∏yw wody bardzo niewielki. Zarówno stanowiska zjazdowe, jak i asekuracyjne sà generalnie wystarczajàce i w dobrym stanie, kaniony sà w wi´kszoÊci rozwini´te poziomo, a najd∏u˝sze zjazdy rzadko przekraczajà 30 m. Poziom trudnoÊci jest umiarkowany. Najbardziej godne polecenia sà: Cruciacha, Portiacha, Chimiachas, Mascun, Balces, Otin i Gorgas Negras.
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Kanion Gorgas Negras, Sierra de Guara

