
Naar de Versettla.



1 2-09-'1 8. Naar de Versettla.
Om 9:1 5 lopen we samen naar de kabelbaan van Gaschurn: de
Versettlabahn. Via het middenstation gaat het naar het
bergstation, waar we beginnen aan de klim naar de bergtop
Versettla (2372 m).

B: Versettlabahn.
M: Panorama bij het bergstation.





Het wolvarken of mangalitsa is een varken met een
stugge vacht die l i jkt op wol.
Het wolvarken vindt zi jn oorsprong in Hongari je. In dat land
vindt ook het jaarl i jkse wolvarkenfestival plaats, van 6 tot en
met 8 februari. In Nederland is het houden van wolvarkens
toegestaan, maar desondanks zijn er tot dusver weinig
wolvarkenfokkers in Nederland gevestigd, terwij l het
opvallend donkere vlees sterk doorregen en mals en
smakeli jk is. Wikipedia.

LB: Wolvarken ofmangalitsa (Hongaars ras).
RB: Bergtop Burg.
LO: Terugblik op het Illtal.
RO: Waterreservoir bij Ausserbofa.



We klimmen gestaag langs bergflanken over smalle
paadjes. Enkele keren moeten we de weg zoeken tussen
grote steenblokken. Dat pad staat overigens met rode
strepen aangegeven.

Deze pagina: Op de flanken van de Burg.
RO: Foto Lan.



Uiteraard hebben we steeds weer geweldige panorama's:
Het dal beneden met Gaschurn en Partenen met de vele
pieken daarachter en kale toppen ten westen van dit pad.

LB: Flank van de Burg.
RB, LM: Illtal, Partenen.
MM: Plas fluoriserend groen water.
LO: Erica sp.
MO: Schassnergrat (andere kant van het dal).



Her en der zien we apart gevormde rotsparti jen.

LB: Een infobord hoog boven ons.
MB, RB: Klauteren.
RM, MO: Bergen ten westen van de Versettla.
RO: Het dal van de Garnerabach.



Het lastige stuk tussen die grote rotsblokken door van zo-even heeft een
aantal van ons doen besluiten de laatste kl im naar de Versettla-top niet
aan te gaan. Je moet niet te vermoeid aan de terugweg beginnen.

LB: Plateau net voor en onder de Versettla, foto Lan.
RB: Vesettla.
O: (Links) Partenen en de Kops-Stausee, links Schafbodenkopf.



Dan zien ze de dapperen onder ons in korte ti jd die top
bereiken en kri jgt menigeen spijt dat ze niet zi jn mee
gegaan.
Om 1 2:40 na de lunchpauze stapt de hele club weer op en
lopen we terug.

RB: Op de top van de Versettla.
LM: Terug voor de lunch.
MM: Geocache?
RM, LO, RO: Afdaling van de Versettla.
MO: Partenen onder in het dal.



Het passeren van die blokkenvelden is opeens helemaal
niet lastig meer! Wel oppassen voor wiebelende stenen en
overmoed.
Om 1 3:50 komen we bij het bergstation aan en splitst de
groep zich in 3-en. Sommigen gaan met de kabelbaan
direct terug naar beneden. Een tweede groep stapt bi j het
middenstation uit en loopt dan via de Lammhütte naar
Gaschurn terug.
Het 3e groepje loopt door naar het middenstation om daar
de kabelbaan op te pikken.

LB, RB: Volg de rode strepen.
MO: Het bergstation van de Versettlabahn.



Dit verslag volgt het 3e groepje: In lange sl ingers daalt
het brede pad lastig stei l . Je moet steeds bedacht zi jn
op uitschuivers.

LB, RB, LO: Onderweg naar het middenstation.
LO: Foto Tet.
MO: Hoge zilverdistel, Carlina acaulis subsp. simplex.



Om goed 1 5 uur brengt de kabelbaan dit clubje naar
Gaschurn. Daar wordt de barokke Michaelkirche even
bekeken.

's Avonds verrast het hotel ons met een gri l lavond. Buiten
dus, hetgeen bij deze temperatuur goed te hebben is. Na
afloop daarvan wordt de avond kaartend afgesloten.

RB, MO: Middenstation Versettlabahn.
LO: Moerasvaren, Thelypteris palustris.
RO: Terug in Gaschurn.

Volgende pagina: Michaelskirche, Gaschurn.






