XXVI. EKE Vándortábor – 12. túra
Csukás-túra
Túraútvonal: Tábor - Bratocsa-hágó – Bratocsa gerinc - Kis Tigájok - Tigájok nyereg – Csukás csúcs Csukás menedékház - Tigályok nyerge - Babarunka völgy és szoros - Babarunka menedékház - Tábor
Távolság: Busszal 150 km, gyalog: 21 km
Minősítés: közepesen nehéz túra
Menetidő: 9-10 óra
Szintkülönbség: emelkedő 891 m, ereszkedő 1200 m
Jellemzés: A túra általános értékelésénél megjegyezzük, hogy a magashegyi túrák értékskáláján a
közepesen nehéz túrák kategóriájába sorolandó. A túra nem tartalmaz kézhasználatos mászószakaszt.
Túravezető: Tőke Dénes
Fénya József
Bartha Erika
A Csukás hegység, amit joggal a Kárpátkanyar „sziklakapujának” és gyöngyszemének is neveznek egyben,
a Kárpátkanyar legmagasabb hegysége Erdély délkeleti részén. Legmagasabb pontja a Csukás csúcs (1954
m).
Szomszédos hegységek északon a Bodzafordulói hegyek keleten a Szilon havas délen az Előkárpátok,
délnyugaton a Grohotis és a Báj havas, nyugaton a Nagykőhavas.
A XXVI. EKE Vándortábor résztvevőinek egy minden szempontból kecsegtető túrát ajánlunk, amelyikkel
bejárjuk a Csukás hegység központi részét és megcsodáljuk a Csukás hegység jellegzetes
sziklaalakzatainak sokaságát, felejthetetlen élményekkel gazdagodva.
Kiinduló pont az 1263 m-en lévő Bratocsa hágó, ahonnan a piros sáv jelzésen indulva nemsokára
szembesülünk az első emelkedőkkel, hogy a Bratocsa hegy 1600-1700 m magaslataira jussunk. Ennek a
szakasznak már az elején megjelennek a Csukás hegység jellegzetes sziklaalakzatai a Bratocsa
sziklatornyai. A sziklák formaazonosságuk alapján nevet is viselnek mint a Szfinksz, Galamb vagy a
Bratocsa sziklakapuja. A hegygerincre érve a jól kitaposott ösvény észak-északkelet irányba kanyarog,
jórészt rétegvonalon oldalazva a Bratocsa hegygerincet. Nemsokára feltűnnek a Kistigájok sziklás gerince,
ami mögött a Tigájok 1745 m magas nyerge húzódik. Az ösvényből nemsokára láthatóvá válik utunk első
szakaszának célpontja, az 1954 m magas Csukás csúcs és a Nagytigájok sziklaformációkban gazdag
gerince. A csúcsgerinc bal oldali pillérét híven őrzi a „Góliát” emberi alakra emlékeztető sziklatömbje.
Jelentős emelkedővel nemsokára ott állhatunk túránk célpontján, a csúcson és gyönyörködhetünk a
magaslat nyújtotta panorámában. Rövid pihenő és a szokásos emlékfotók elkészítése után megkezdjük az
ereszkedést a Nagytigájok gerincének északi oldalán, hogy túránk második szakaszának főpontjához az
1595 m-en fekvő Csukás menedékházhoz érkezzünk. A magunk mögött hagyott sziklaformációk
legjelentősebbike, a „Pletykáló vénasszonyok”, is megérdemel néhány emlékfotót. A menedékháznál
számításaink szerint egy órát időzünk, hogy az ebédre is lehetőség legyen. A menedékház kínálatában
természetesen étel, ital, kávé is szerepel. A menedékháztól vissza a csúcs irányába még 1,5 km-en a piros
sávot követjük, miután elágazás következik piros kereszt jelzés a Tigájok nyerge irányába. A piros kereszt
jelzést követve most már a Nagytigájok sziklagerinc déli alakzataiban gyönyörködhetünk, majd 1-1,5 óra
menetelés után felérkezünk a Tigájok 1745 m-en lévő nyergébe, ahol túránk második szakasza
(emelkedőkkel) véget ér.
A nyeregből két lehetőség kínálkozik a Babarunka végcél eléréséhez: az eddig követett piros kereszt tovább
a Teszla nyereg majd a Teszla tisztás irányába, ahonnan kitérő piros sáv vezet a Babarunka völgyébe; vagy
a piros háromszög jelzés, amelyik a Babarunka szárazvölgyét követi és mindvégig ezt az irányt tartva
érkezik a Babarunka menedházhoz. Mi az utóbbit választjuk az ereszkedéshez, mivel túránk úgynevezett
lihegtető szakasza lezárult, már csak 840 m ereszkedő vár ránk. Az ösvény váltakozó, meredek terepen,
először borókával benőtt hegyoldalon, majd erdőben kanyarog, jórészt követve a völgy felső száraz
szakaszát. A teknővölgy nemsokára erdei útba torkollik, amelyiket még több mint 5 km-en követünk egészen
Babarunkáig. A szakasz nem jelentéktelen látványossága a Babarunka szoros, egy jellegzetes
sziklakapuval. A völgy bal oldalán impozáns sziklatornyok láthatók. Megérkezve a ránk várakozó
autóbuszokhoz azzal a gondolattal búcsúzunk a Csukástól, hogy ide még rövidesen visszatérünk.
(Tőke Dénes)

