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Atenção!!! O Portal AltaMontanha.com alerta que as atividades de montanhismo são adrenantes e viciam logo

ao seu primeiro uso. Os perigos existem, principalmente quando os limites não são respeitados, porém é uma

atividade muito segura se praticada com moderação, consciência e respeito à natureza!
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Trabalho de mapeamento de Maximo Kausch revela 138
montanhas virgens nos Andes

15/11/2013 - 12:59

TweetTweet 0

O longo e exaustivo trabalho não terminou mas os dados preliminares do trabalho
de mapeamento de Maximo Kausch revelam pelo menos 138 montanhas virgens
superiores a 5000 metros de altitude nos Andes

Fonte: Redação

O alpinista argentino radicado no Brasil já passou da metade do seu ambicioso

projeto de escalada à todas as montanhas com mais de 6000 metros nos Andes.

Até agora ele soma 59 montanhas com mais de 6000 metros e várias dezenas

superiores a 5000. Além das complicadas e difíceis escaladas que um projeto dessa

magnitude requer, Maximo também está realizando o trabalho de mapeamento

sozinho. Ele afirma que começou a coletar dados de GPS em 2003 e hoje junta o

maior acervo de rotas de GPS para montanhismo de altitude. Maximo, que

recentemente se tornou recordista mundial de montanhas de altitude contou que:

"Quanto mais cumes de 6000 metros eu chego mais montanhas novas aparecem no

horizonte, muitas deles parecem não ter nem nome, decidi contar quantas são".

 

A contagem preliminar de montanhas passa dos 3600 cumes entre 5999 e 5000

metros. Destes, Maximo acredita que pelo menos 1250 são montanhas

independentes. Ao que parece 35% deles não tem nem nome e pelo menos 20%

ainda não foi escalado.

 

Segundo o alpinista a maior dificuldade é a informação: "Em alguns casos achei 6

nomes para a mesma montanha e boa parte não tem nem nome. São montanhas

imensas, algumas com altitudes superiores a 5700 metros e não se sabe

absolutamente nada sobre elas". Maximo afirma que os clubes locais deveriam ser

responsáveis em divulgar os nomes e escaladas prévias de seus cumes mas isso

não está acontecendo.

 

Todos os dados coletados pelo alpinista são publicados de forma gratuíta. Maximo

Kausch prometeu uma lista completa de montanhas virgens de 5000 metros em

breve.

 

Leia Mais:

 

Maximo Kausch torna-se recordista mundial de montanhas de altitude

Maximo Kausch publica 50 rotas de GPS no wikiloc, trabalho que durou 4 anos

Maximo Kausch faz achado arqueológico a mais de 6000m nos Andes

Novo 6000 encontrado por Maximo Kausch na Bolívia

Maximo Kausch escala 30 montanhas de 6000 em 2 meses

Projeto de Maximo Kausch coloca montanhismo brasileiro em evidência no mundo
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Cena do mapeamento seletivo realizado por Maximo -

Fonte: Google Earth - Autor: Maximo Kausch

Maximo Kaush na NatGeo - Fonte: Reprodução revista

NatGeo
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Braga! Os Fãs Estão
Totalmente Chocados.
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