XXVI. EKE Vándortábor – 4. túra
Lakóca 1
Útvonal: Busszal tábor - Gelence - Zernye - Lakóca (1777 m) - Gelence - busszal tábor;
Minősítés: nehéz túra;
Jellemzés: vadregényes tájakon, meredek emelkedőkön a megye legmagasabb csúcsára vezető túra,
csodálatos kilátással a Lakócáról.
Menetidő: 12-13 óra;
Távolság: gyalog 35 km, busszal 86 km;
Szintkülönbség: +1200 m/–1200 m;
Túravezetők: Gáspár László, Kertész Csaba
E kirándulás alkalmával megyénk legmagasabb pontjára kalauzoljuk el az erre vállalkozókat. A
vadregényes táj, a kismértékű turistaforgalom, a hatalmas fenyvesek és nem utolsó sorban a csodálatos
kilátással rendelkező Lakóca lesznek a túránk fénypontjai.
Gelence község végéből, a Nagy-és Kis-Gelence patakok összefolyásánál kezdődik a gyaloglásunk, 700 m
tengerszintfeletti magasságon. Az utóbbi völgy erdőkitermelő útját követjük 6 km-en keresztül. Meredek
hegyoldalak, lent a szűk völgyben sebesen csobogó patak jellemzi a tájat. Jóformán szükség is van erre a
bemelegítőre, hiszen hamarosan elhagyjuk a völgyet és egy nagyon meredek, szinte 500 m-es szintet kell
kimásznunk a Zernye-havas oldalában. Pontosan az emelkedő alsó szakasza a legmegerőltetőbb, minél
fennebb érve egyre enyhül a meredeksége. Közben a gyérebb fenyveserdőből máris megpillanthatjuk a
Háromszéki-havasok főgerincét. A túránk legnehezebb szakasza egy gyönyörű tisztáson ér véget,
pontosan a Zernye-havas csúcsa alatt, 1430 m magasságban. Itt megtaláljuk a kék pont jelzést amely
Zaboláról vezet fel a Lakócára.
Egy jól megérdemelt pihenő után kelet irányba folytatjuk utunkat a Kóróbérc felé. Eleinte szép
fenyvesben enyhén emelkedve haladunk, majd a Kóróbérc előtt ismét egy szép tisztásra érkezünk. Ezt a
tisztást hosszában végiggyalogoljuk és ennek a végében rátalálunk a Kárpátok főgerincének jelzésére, a
piros sávra. Innen délnek megyünk a Lakóca felé. Folyamatos emelkedőben van részünk az utolsó 5 kmen a csúcs előtt. A fenyveserdőben széles ösvény vezet a célunk felé. Ezen a szakaszon csak a Szélkapu
tisztásán van némi kilátás a Vráncsai-havasok irányába. A Szélkaputól már csak rövid távolságra vagyunk
a csúcstól, egyre alacsonyabb növényzet vesz körül, míg az jóformán teljesen eltűnik a Lakóca tetején.
Háromszék legmagasabb pontján állunk, 1777 m-en, 17,5 km gyaloglás után.
Szép idő esetén csodálatos kilátásban lesz részünk a szélrózsa minden irányába. Észak felé a Zernyehavast és a Háromszéki-havas többi csúcsát csodálhatjuk, keletre a Vráncsai-hegység emelkedik a
magasba. Délre és délnyugatra a Kárpátkanyar minden hegyét beláthatjuk egészen a Fogarasihavasokig. Nyugatra a Háromszéki medence terül el. Végül a csúcson egy meteorológiai állomás is
található.
Miután jól kipihentük magunkat visszaindulunk ugyanazon az úton amelyen feljöttünk. Tehát a
Szélkapun keresztül leereszkedünk a Kóróbérc felé, majd búcsút veszünk a főgerinctől és a Zernye-havas
felé igyekszünk. Onnan következik a meredek ereszkedő, amely bevezet a Kis Gelence völgyébe, majd az
utolsó 6 km-t erdőkitermelő úton gyalogoljuk le.
Ez volna a Lakócára vezető legrövidebb út, amely így is 35 km-t jelent és több mint 1000 m
szintkülönbséget mind fel mind le. Ne feledjük, csakis jó fizikai állapotban vállakozzunk a túrára!

