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OJOS DEL SALADO
MAGAS, SZÁRAZ, HIDEG, SZELES, LAKATLAN
Bolygónk egyik legextrémebb terepén,
a Chile és Argentína határvidékén
húzódó magasföldön, a Puna de
Atacamán járunk. A sivatagos
környezet lapszintje 4500 méter,
föléje óriásvulkánok tornyosulnak. Itt
emelkedik a Föld legmagasabb vulkánja,
a 6891 méteres Ojos del Salado

Laguna Verde
Az Ojos del Salado környékének digitális domborzatmodellje – bár a térség vulkánjai közül
több is meghaladja a 6000 méteres magasságot, látszólag alig emelkednek ki
a Puna de Atacama 4500 méteren fekvô felföldjébôl
A magasságkülönbségek és távolságok a helyszínen is alig érzékelhetôk – elôttünk 15 km-re,
fölöttünk 2300 m-rel az Ojos de Salado (balra), közelebb, a 6067 m-es Cerro Vicuñas csúcsai (jobbra)
frissen, elôzô éjszaka esett hóval
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AJON MIÉRT ITT SORAKOZNAK A LEGHATALMASABB

TÛZHÁNYÓK?

És miért száraz, kôsivatagos ez a
magashegyi terep? Hogyan kerülnek színes, sós
tavak és sósivatagok a vulkánok lábaihoz?
Egyáltalán: vajon megközelíthetô, bejárható, élhetô-e ez a táj?
A FöldgömbTerepjáró 2008. februári útjának
egyik kiemelt célpontja volt ez a távoli, vad,
zord, kevéssé járt Andok-rész.
A terület erôsebb jármûvekkel megközelíthetô, sôt 2007-ben nehezen túlszárnyalható
autós magassági rekordok helyszíne is e hegyi
terep volt. Elôbb egy gazdagabb költségvetésû
német expedíció terepjárói kapaszkodtak fel
6646 m-re az Ojos del Salado lejtôin, ám a
chileiek nem nézhették tétlenül az országuk legmagasabb hegyén a külföldi címbitorlást: egy
nagy kerekû, ám apró terepjáróval azonnal nekilendültek, és ugyanott 42 m-rel megjavították a
frissen elért világcsúcsot.
De miért csak itt lehet a Földön ilyen magasra hajtani autóval? Mivel itt húzódik legmagasabban az örök hó határa: az éghajlati, elméleti
hóhatár kb. 7000 m-en található. Az óriástûzhányók legalább 6000 méteresek, viszonylag
lankás oldalakkal, 1500-2000 méterrel emelkednek a magasföld fölé. Lejtôik törmelékbe
temetkeznek, szárazak, a gleccsernyelvek és
jégsapkák hiányoznak. Itt magasodik a Halálhegye (Cerro El Muerto), a Döglött öszvérekhegye (Cerro Mulas Muertas), de itt ôrködnek a
Sóvidék Szemei is, az Ojos del Salado hegy-

tömegének csúcsai. És sem a szélsôségesen
száraz, Csendes-óceán menti Atacama-sivatag,
sem pedig az Argentínában húzódó, forró,
száraz Chaco-vidék felôl nem kapnak számottevô csapadékot.
Bár e hegyeket nem fedi örök hó, a szélvédettebb helyeken elôfordulnak holtjégfoltok
(a korábbi eljegesedés maradványaiként), a hirtelen hóvihar pedig a legszárazabb nyári hónapokban, decembertôl márciusig is szinte mindennapos. Az éjszakai hó azonban a száraz, viharos szélben nappal – a hideg ellenére is –
elpárolog, így ma nem jellemzô a gleccserjégképzôdés, de felszíni vízfolyások sincsenek, sôt
a növények megélhetéséhez szükséges minimális nedvességmennyiség is hiányzik. Az Ojos
del Salado környékén töltött 6 napra 16 ember
teljes ivó- és fôzôvízszükségletét kellett magunkkal vinni…
E lakhatatlan terepen (a legközelebbi település 250 km-re található) azonban mégis van
nyílt vízfelület. Kék, zöld és opálosan fehér sós
tavak húzódnak a tûzhányók által körülvett, elgátolt medencékben. Sôt, a vulkáni lejtôkön is!
Az Ojos del Salado keleti oldalán 6390 m-en
található a Föld legmagasabban fekvô, állandó
állóvize. Az évi 170 mm-nyi csapadék és kb.
1000 mm-nyi párolgás mellett a gyakran meleg
és már sós források által táplált tavak vize betöményedik, sôt teljesen be is párlódhat, így sós
mocsarak, majd magashegyi sósivatagok keletkeznek.

Száraz, hideg körülmények között a lebontószervezetek aktivitása gyengébb, az elhullott állatok
mumifikálódnak

A 4350 m-en fekvô Laguna Verde, vulkánok övezte, sós tó – a csapadékosabb éghajlatú
idôszakokban a tó mélyebb, vízfelülete nagyobb kiterjedésû volt, errôl tanúskodnak a part menti
hullámmarta teraszok. A tómeder sókiválásos szegélyén meleg források fakadnak, és bár a hidegben
kifejezetten kellemes a sekély, 38 °C-os medencékben üldögélni, a legközelebbi ivóvízbeszerzô hely
250 km-re található!

A szunnyadó Ojos del Salado friss hó borította
hegytömege 6000 m-rôl, a Cerro Vicuñasról –
az 5000 m-ig ereszkedô, szélesen terpeszkedô lejtôkön
az elmúlt évezredek lávafolyásai rajzolódnak ki

A világos, vulkáni törmelékbe temetkezô
hegylábon, homok, salak és aprózódott sziklák
alkotta, 5000 m-en fekvô sivatagban – balra az
El Muerto, jobbra az Ojos del Salado

Terepjáró
A Puna de Atacama magasföldje az Andok
felgyûrôdésekor, kiemelkedésekor széles, hegyláncokkal tagolt háttá alakult. A magas tetôszinten azonban ma már nem a hosszú, láncos
vonulatok a meghatározók (azok a 4-5000 méteres Elô-Andok jellemzôi), hanem a magasföldön
emelkedô, szélesen terpeszkedô vulkánok.
Az uralkodó, az Ojos del Salado középen
szunnyad. Bár lávaárjai jól kirajzolódnak, frissnek tûnnek, a nagy rétegvulkán utolsó kitörése
1000-1600 évvel ezelôtt történt. A legmagasabb,
aktívnak tekinthetô tûzhányó így az utoljára
1877-ben mûködött, 6739 m magas Llullaillaco,
az argentin oldalon.
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