Falkert, csúcs a Falkertsee felett
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Parádés kilátóhegy, rövid, egyszerû gyalogtúra
A karintiai Nockberge régió egyik jellegzetes hegycsúcsa, a Bad Kleinkirchheim-tõl északra fekvõ
Falkertsee felett magasodó Falkert (Falkertspitz) 2308 méteres orma. A tó menti üdülõteleprõl
kiindulva meredek, füves terepen másszuk meg a fantasztikus körpanorámát nyújtó csúcsot, majd a
Falkert-nyeregbõl egy hegyi patakot követve ereszkedünk vissza a tóhoz.A túra hossza: 4,7 kmA túra
idõtartama: 2,5 óraSzintkülönbség: 420 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont: Falkertsee, Heidi Hotel melletti parkoló. Megközelíthetõ
a 95-ös útról, Falkertsee felé vezetõ mûútról. Bad Kleinkirchheimtõl 15 km.A túra jellege:
Rövid, közepes nehézségû körtúra néhol masszív, fárasztó, de nem túl hosszú kaptatóval, a nyeregbõl lefelé
jövõ, rövid, meredek lejtõn vigyázzunk. A körtúra végig jelzett útvonalon halad, az Ausztriában szokásos
piros-fehér-piros felfestések és a sárga, szabványos útjelzõtáblák segítenek az orientációban.
Térképkivágat: WK 221 Liesertal Maltatal 1:50 000 (freytag & berndt), www.freytagberndt.hu A túra leírása
A Falkertsee-hez vezetõ országút végén, a tó északi partján fekvõ Heidi Hotel melletti parkolótól indulunk a
Falkert csúcsának meghódítására. Az aszfaltút végétõl a 3-as és 159-es sz. turistaúton pár méter után
elágazáshoz érünk, a 159-es út balra tér el, közvetlenül a Falkertspitzre vezet, ez egy rövidebb, de jóval
meredekebb variáció. Mi egyenesen megyünk tovább a 3-as úton a Falkert, Klomnock irányába.
Átmegyünk a Falkertspitzlift síszezonban mûködõ drótkötélpályája alatt, és mérsékelten emelkedõ,
kényelmes gyalogúton jutunk egyre feljebb a széles, tágas, füves hegyoldalban. Keresztezünk egy hegyi
patakot, és nagyjából párhuzamosan egy másik sílifttel a jobb oldalunkon kapaszkodunk egyre feljebb. Az
elõttünk magasodó Falkertköpfl (2197 m) csúcsa alá érve utunk nagy ívben balra kanyarodik, és kissé
meredekebbé válva felér a Hundsfeldscharte nevû nyeregbe (2167 m).
A jelzõtáblás útelágazásnál balra fordulunk a Falkert irányába a 109-es turistaúton, mely egy hosszú kerítés
mellett meredeken vezet fel a csúcsra. Ahogy egyre feljebb érünk a Falkert északi gerincén, úgy tágul a
panoráma a Nockberge jellegzetes hegyeire. A csúcs elõtt még érintjük a Falkertspitzlift sífelvonó felsõ
végét, aztán hamarosan felmászunk a Falkert (Falkertspitz) (2308 m) csúcskereszttel jelzett legmagasabb
pontjára.
A hegytetõn egy panoráma asztalka segítségével közel 40 csúcsot tudunk beazonosítani, a Nockberge
szinte összes hegycsúcsain túl a Hohe Tauern hófedte hegylánca is feltûnik. Különösen érdekes látványt
nyújt a Falkert édestestvére, a közeli Moschelitzen tömbje, mely a földtörténet hajnalán
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