Szárkı-hegység – “a Bánság teteje”
A Szárkı név az ómagyar “szár” szóból származik, aminek jelentése kopasz kı. A sípályái révén
jóval ismertebb Kishavast is magában foglaló Szárkı hegység a Déli-Kárpátok északnyugati részén
helyezkedik el, Hunyad és Krassó-Szörény megyék területén.
A hegység nyugati határát – amely a Szırényi-Érchegységtıl választja el – a Temes folyó képezi ;
északon – a Pojána-Ruszka hegység irányában – a Bisztra folyó határolja ; délkeletrıl pedig a Hideg, a
Sík és a Sebes – patakok völgye választja el a Cserna-, a Godján-, és a Retyezát-hegységektıl.
A Szárkı-hegységet könyen meglehet közelíteni, hiszen Temesvártól csupán 130 kilométerre
található. Lugos és Karánsebes érintésével, Borlón (Borlova) keresztül végig mőút vezet egészen a
Kishavasra (Muntele Mic) induló libegı alsó állomásáig. 2007 nyarán átadtak a forgalomnak egy 11
kilométer hosszú, kitünı álapotba lévı aszfaltcsíkot, amely felvisz az 1.800 méteres Kishvasra. Sajnos ezt
az utat télen lezárják.
A Szárkı-hegység, szépsége és impozáns alakja miatt, a Bánsági Kárpát Egyesület tagjai számára
az izgalmas és mindig új kalandott rejtı “nagy hegy”, ahová évközben töbször is elzarándokolnak, fıleg
télvíz idején.
A Kishavasra induló libegı alsó állomásánál létesített parkolóban, gond nélkül ott lehet hagyni az
autókat. Innen már csak gyalogosan lehet tovább haladni. Az 1.456 méter magasban fekvı Kuntu
meteorológiai állomásig, télidıben kb. 4 – 5 órás út vezet, a sárga kereszt, illetve a kék kereszt és piros
sáv jellzéseket követve, de volt eset mikor a nagy hó miatt 11 órát is eltartott a feljutás.
Ahogy véget ér a fenyıerdı, elıbukik a Szárkı fıgerincének fenséges nagysága. Ennek lábánál
fekszik a Kuntu meteorológiai állomás, melyet az 1960-as években építettek. Egy háromszintes épület,
labirintusszerően elhelyezett szobákkal, ezért nem ritka, hogy az elıször ott járó turista eltéved a
kanyargó folyosókon, mindig más-más szobákba nyitogatva.

Az a bizonyos 4 – 5 órás út ...

és a Kuntu meteo-állomás környéke

A Kuntutól – követve kezdetben a vascölöpös útjelzıket majd a kırakásokat – körülbelül 4 óra
alatt érhetı el a 2.190 méter magasan fekvı Szárkı (łarcu) meterológiai állomás. Jó idıben nem lehet
eltévedni, de ködben vagy sőrő havazásban jól jön a helyismeret és esetleg egy GPS készülék.
Másfélórás kapaszkodás után elérhetı a fıgerinc ahonan csodálatos a kilátás nyílik a környékre.
Láthatóak a Szırényi-Érchegység vonulata, a Kishavas – melynek tetején jól kivehetı a fémszerekezető
kereszt –, megcsodálható a Szárkı-hegység “U” alakú gleccserkatlanja, amelyben számos esztena
található, ám ezek télvíz idején teljesen néptelenek.
A 2.000 méteres szintet a Sadovanu-nak nevezett térségben érjük el, ez az út legnehezebb és
legveszélyesebb szakasza, rosz idı esetén. A Sadovanu térségébıl egyre jobban látszik a cúcs közvetlen
közelében létesített kétszintes meteorológiai állomás épülete. Ez Dél-kelet Európa egyik legelszigeteltebb
ilyen obiektuma. Általában havonta, vagy akár kéthavonta váltják egymást az ott dolgozók. Késı nyáron
traktor vontatású pótkocsival hozzák fel, a sokszor hat hónapig is eltartó téli idıszakra szükséges
élelmiszert, ásványvizet, tőzifát, az áramfejlesztı mőkıdéséhez nélkülözhetetlen gázolajat. 2006-ban az
állomást szinte teljesen felújították: mindenütt padlócsempe, új bútorzat, mosdó, kulturált WC ... ,
korábban ilyen nem volt.

Élet a Szárkı csúcson
Az épülettıl körülbelül 150 méter távolságra található a táblával jelölt csúcs. Innen is gyönyörő a
kilátás, hiszen láthatóak a Cserna-, a Retyezát-, valamint a Godján-hegység, impozáns bércei, sıt a
távolba elıbukkan haloványan a Páring vonulata is. Tovább haladva a szintén 2100 méternél magasabb
Căleanu csúcs felé, végig a gerincen 2.000 méter fölött, tovább csodálható a Retyezát és Godján
fenségesen csillogó gerince.

Távolban a Godján hegyvonulata ...

és a hullámzó Mehádiai hegyek ellenfényben

A Căleanu csúcsot egy jó óra alatt lehet elérni, egy nagyon könyü terepen. Ez az útszakasz
nincsen jelezve, ezért csak szép idıben ajánlott. Valamikor erre járt Bem apó is, hiszen a Szárkıhegységen keresztül hagyta el az országot, a levert szabadságharc után.
A Kuntu meterológiai állomásra körülbelül 3 óra alatt lehet visszatérni, ugyanazon utat követve.
Minden túratársamnak bátran ajánlom, hogy legalább egyszer túrázzon velünk, vagy akár
nélkülünk a Bánság legmagasabb hegységében. Nem fog csalódni !
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