DUFOURSPİTZE (MONTE ROSA)

Resim1: Dufourspitze (Monte Rosa) Rota Genel Görünüm (Resim İnternetten Alıntıdır).
12/10/2018 tarihinde hava durumu önümüzdeki iki günün dağda güzel olduğunu gösteriyordu,
bu iki günlük güzel hava Dufourspitze Dağı için yeterli süre olduğunu düşünüp Zermatt’tan
12:30’da yola çıktık.İlk olarak Zermatt’tan tren ile Gornargrat’a geçtik. Yaklaşık yarım saatlik
güzel bir tren yolculuğunun ardından Gornargrat’a vardık.

Resim2: Gronergrat tren istasyonundan Monte Rosa Dağ Evi
Burada biraz mola verip 14:00’te Monte Rosa dağ evine doğru yol aldık. Gornargrat
tren istasyonundan yukarı doğru giden patikayı takip edip 15 dakika sonra sert bir iniş ile
vadi tabanına indik ve vadi tabanından işaretleri takip ederek Monte Rosa dağ evine ulaştık.

Resim3: 5 Katlı Monte Rosa Dağ Evi
Bu bölgedeki dağ evlerini 15 eylülden sonra kış kısmını açık bıraktıklarını
bildiğimizden, hemen kış kısmını bulup yerleştik (Battaniye, yatak, biraz yiyecek ve küçük
birkartuş vardı). Hemen sıvı alımı ve beslenmemizi yapıp saatlerimizi 02:00’ye
kurduk.Telefonun sesi ile uyandık ve hazırlıklarımızı yapıp saat 03:00^de rotaya dağ evinden
başladık. Geçtiğimiz iki gün kar yağışının olması, karanlıkta buzul çatlaklarını geçmek
zorunda olmamız işleri biraz zorlaştırdı ve bu kısımda biraz zaman kaybettik.

Resim4: Karanlıkta geçmek zorunda kaldığımız buzul çatlakları. (Resim dönüş yolundan)
Buzul çatlaklarını geçip, bileklere kadar, yer yer dize kadar batan karda yürümeye
devam ettik. Rotanın eneli hafif eğimde ( 20-30 derece) uzun yürüyüşle devam etmektedir.
Batı zirvesi sırtına bağlayan son kısımda 45-50 derece eğimde, görece olarak rüzgar aldığı
için sert karda 40 dakikalık bir tırmanışla devam edip, batı zirvesine bağlanan kılçığı geçerek
saat 13:00’da batı zirvesine ulaştık.

Resim5: Batı zirvesine giden kılçık

Resim6-7: Dufourspitze (Monte Rosa) zirveden resimler
Zirvede biraz dinlendikten sonra Monte Rosa dağ evine geri dönmeye başladık. Uzun
bir geri dönüşten sonra 18:30 gibi dağ evine ulaşabildik. Geceyi tekrar dağ evinde geçirip
ertesi sabah erkenden kalkıp tren istasyonuna doğru yol aldı. Gelirken kullandığımız
Gornargrat istasyonu yerine Riffelberg istasyonuna geldik. Yürüyüş açısından çok daha rahat
olduğu için bu istasyonu tercih ettik. Belki giderken de bu istasyondan Monte Rosa dağ evine
gitseydik daha rahat bir yürüyüş olabilirdi. 30 Dakikalık tren yolculuğunun ardından tekrar
Zermatt’a ulaştık.

Zermatt- Gornargrat: 1 kişi gidiş geliş tren bileti 98 frank
Ermatt- Riffelberg: 1 Kişi gidiş geliş tren bileti 88 frank

TAVSİYELER:





Giderken Riffelberg istasyonunu kullanın çok daha rahat bir yürüyüş olur.
Buzul çatlaklarında varsa daha önceki izleri, yoksa babaları ve yer yer bulunan kırmızı
renkli işaret direklerini takip edin.
Kırmızı renkli işaret direkleri Dağ evinden sonra da rotada buzul çatlaklarının olduğu
yere kadar mevcuttur. Buzul çatlaklarına girince ve daha sonrasında artık işaret yok.
Rotadaki mesafeler aldatıcı olabilir, resimlerde yakın gözükse de rotaya girince hiç de
öyle olmadığı anlaşılıyor dolayısıyla zamanlamayı iyi yapmak gerekli.
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