Lakóca 2
Útvonal: busszal tábor – Kovászna – Kommandó – Ölves – Lakóca – Szélkapu – Koróbérc – Zernye – Jakab
havasa – Pálfej pusztája – Zabola – busszal tábor;
Minősítés: nehéz túra;
Jellemzés: túránk meredek kapaszkodóval indul, majd a gerincen folytatódik a Lakóca csúcsig, ahol
gyönyörű kilátás fogad. Az út további része változatos terepen halad, több helyen kilátással a
Háromszéki medencére, majd egy meredekebb ereszkedővel ér véget. Útközben ipartörténeti emlékek
maradványait is láthatjuk;
Menetidő: 11 – 12 óra;
Távolság: gyalog 31 km, busszal 76 km;
Szintkülönbség: +1031 m/–1596 m;
Túravezetők: Péter Levente, Dóczé Levente, Beke Tivadar.

A Lakóca túra a Kárpátkanyar legészakibb részéből ad ízelítőt. A Lakóca-csúcs Kovászna megye
legmagasabb pontja, a Kovászna-Buzău-Vrancea hármas megyehatárhoz közel.
A túra a Nagy-Bászka völgyéből indul, Komandó községtől 10 km-re, az Ölvesből.
Innen a Kövesorr útján indulunk fel a csúcsra, a kék kör turistajelzést követve. Az első szakasz
meredekebb, 6 km távolságon 600 métert emelkedünk. Ennek a szakasznak a felénél lesz rálátás a
csúcsra, amikor megpillanthatjuk a Lakóca tetői meteorológiai állomás kék épületét. A gerincre felérve
találkozunk a piros sáv jelzéssel, és bal felé indulva folytatjuk tovább az utunkat. Az első pihenő a
csúcson lenne, ahonnan szép idő esetén gyönyörű kilátásban lehet részünk: egészen közel található a
Gór havas a 1783 méter magasságával, keleti irányba láthatóak a Vrancea-i hegyek, a Tişiţa-i rezervátum
egy része, nyugati irányba látható a Zernye-csúcs, valamint Háromszéki medence egy része; déli irányba
rálátás nyílik a Brassói-hegyekre. És ami bátorítás lehet a túrázóknak, innen rálátás nyílik a túraútvonal
további kétharmadára.
A pihenő után a piros sáv jelzésen, a főgerincen haladunk tovább északi irányba. Előbb a Szélkapuhoz
érünk, ami egy kisebb nyereg Lakóca és Kóróbérc között. Kóróbérc után a Zernye hátsó pusztájához
érünk, ahol egy ipartörténeti emléket szemlélhetünk meg. A 19. század végén a zabolai Mikes család az
erdőkitermelés megkönnyítésére erdei vasutakat, sodronypályákat és vizes csatornákat épített. Itt a
Zernye hátsó pusztáján látható az egykori sodronypálya gépházának maradványa. Innen továbbindulva
az egykori erdei vasút nyomvonalát követjük egy kisebb szakaszon. A vasút nyomvonalát elhagyva
felkapaszkodunk a Zernye csúcsra (1602 m). Innen visszanézve látható az eddigi megtett szakasz, és

látható utunk további része is. A Zernyéről kilátás nyílik Felső-Háromszékre is. Innen továbbindulva,
amennyiben az időbe belefér, lehetőség adódik esztenalátogatásra is. Zernye térségét elhagyva a KisGelence völgye fölött Jakab-havasára érünk. Itt kilátás nyílik Alsó-Háromszékre. Jakab havasa után utunk
további részén lefelé megyünk, nem lesz több kapaszkodó. Tisztabikk nevű helyen újból elérkezünk az
egykori kisvasút nyomvonalához. Ezt követve érkezünk a Pálfej-pusztájára, ahonnan gyönyőrű kilátás
nyílik a Kovászna városára és a Háromszéki-medencére. Továbbindulva meredekebb ereszkedő
következik. 500 méter ereszkedés után megérkezünk Zabola határába, a Cigánydombra. Itt mai napig
láthatóak a II. világháborús lövészárkok. Ezeket elhagyva beérünk a faluba, ahol buszra szállva
visszaindulhatunk a táborhelyre.

