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Silberkarklamm

D112/T39 Ferrata Hias-Klettersteig
D113/T39 Ferrata Rosina-Klettersteig
D114/T39 Ferrata Siega-Klettersteig
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Wąwóz Silberkarklamm, położony w nieco odosobnionym rejonie, po południowej stronie masywu Dachstein, jest niczym lśniący klejnot. Znajdują
się tu trzy umiejętnie poprowadzone ferraty o średnim stopniu trudności,
chętnie odwiedzane i podziwiane. Dobry dojazd, nieduży całościowy wysiłek,
obecność schroniska i jego przepiękne skalne otoczenie; możliwość marszu
w porannym lub popołudniowym słońcu, w zależności od upodobań – to
wszystko sprawia, że wycieczka do wąwozu Silberkarklamm jest czystą
przyjemnością i na długo pozostaje w pamięci. Jeśli chcemy wspinać się
przez cały czas w słońcu, trasy należy pokonywać w kolejności: Rosina,
Siega, Hias. Nazwy ferrat pochodzą od imion. Hias (Matthias) jest budowniczym ferrat w wąwozie, Siega (Sigmund) – właścicielem hali Stangalm,
Rosina – ciotką Herwiga Erlbachera, który w czasie powstawania ferrat
prowadził schr. Silberkarhütte i zarządzał ruchem turystycznym w wąwozie.

Podejście do ferraty Hias-Klettersteig: Z parkingu idziemy ścieżką
do pobliskiego wejścia do wąwozu (nieduża opłata za wstęp, tablica
informująca o ferratach). Przechodzimy po robiących duże wrażenie
kładkach, mijając kilka szumiących wodospadów, do początku ferraty
przy pierwszej ławce (1070 m). Czas przejścia: ¼ godz.
Ferrata: Obchodzimy dookoła skalny blok i docieramy do pierwszego, łatwego mostu linowego. Następnie pniemy się eksponowanym
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trawersem do zakrętu trasy na skalnej krawędzi, po czym wspinamy
się dłuższą, gładką ścianą na tarcie (C). Docieramy do krawędzi skały
i podchodzimy do drugiego, nieco dłuższego, ale równie łatwego
mostu linowego (B). Dalej czeka nas ziemisty fragment prowadzący
stromym, porośniętym drzewami grzbietem. Za nim wspinamy się
na stromą ściankę z białym wyłomem (miejsce kluczowe, narastająca
ekspozycja, wyczerpująca końcówka, C–D). Łatwo trawersujemy do
następnej stromej krawędzi. Wygląda ona na trudniejszą, niż jest
w istocie (na dole C–D, później C). Za ścianką trawersujemy w prawo
przez las do następnej ścianki (C). Za nią podchodzimy przez las, idziemy
w prawo do małej niszy, w ekspozycji wspinamy się do zalesionego
grzbietu i wkrótce docieramy do końca ferraty obok słupa kolejki
zaopatrzeniowej (ok. 1200 m). Czas przejścia: ¾ godz.
Zejście: Podchodzimy jeszcze kawałek oznakowaną na czerwono
ścieżką do miejsca z widokiem na kotlinę Silberkar i schr. Silberkarhütte. Stąd trawersujemy w nastrojowym lesie do rozwidlenia. Tu
kierujemy się w lewo w dół i wkrótce wracamy na dno wąwozu (tam,
po prawej stronie, znajduje się drabina obok wodospadu Schleierwasserfall; patrz poniżej). Wąwozem wracamy do punktu wyjścia. Czas
przejścia: ½ godz.
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Lata powstania: Hias 2006, Siega 2008, Rosina
2014
Utrzymanie drogi: towarzystwo turystyczne
TVB Ramsau
Położenie/informacje: Ramsau am Dachstein
(1135 m). Tel. 03687/8183, info@ramsau.com,
www.ramsau.com
Miejsce startu: Ramsau, parking Silberkarklamm
(980 m)
Dojazd samochodem: drogą krajową B146 przez
dol. Ennstal na wsch. od Haus im Ennstal skręcamy do Weißenbach, dalej w kierunku Ramsau do
Stroma wspinaczka po prętach
manufaktury odzieży Lodenwalker . Alternatywnie
ze Schladming do Ramsau, między Ramsau-Kulm
a Ramsau-Ort zjeżdżamy w kierunku Weißenbach i dalej jw. Za manufakturą krótkim, stromym podjazdem do parkingu Silberkarklamm.
Dojazd pociągiem/autobusem: koleją do Schladming i autobusem przez Ramsau do
Lodenwalker
Czasy przejść: Hias-Klettersteig – podejście ¼ godz., ferrata ¾ godz., zejście ½ godz.;
Rosina-Klettersteig – podejście ¼ godz., ferrata ¾ godz., zejście ¾ godz.; Siega-Klettersteig
– podejście 1 godz., ferrata ¾ godz., zejście 1 godz.
Przewyższenie: Hias-Klettersteig – podejście 130 m, ferrata 140 m; Rosina-Klettersteig –
podejście 130 m, ferrata 100 m, zejście 60 m; Siega-Klettersteig – podejście 350 m, ferrata
160 m
Mapy: AV 1:25 000, ark. 14; ÖK 1:50 000, ark. 3218; f&b, ark. WK 281 (1:50 000) lub
5281 (1:35 000)
Trudność/charakter/wymagania: Hias-Klettersteig C–D. Bardzo fajna ferrata o sportowym
charakterze w pięknym otoczeniu i dobrej skale. Liczne ciekawe i mocno eksponowane odcinki,
cała trasa prowadzi przez stromą ścianę. Rosina-Klettersteig: jednostajnie stroma, wysiłkowa
ferrata sprtowa bez większych trudności. W dolnej części gęsto umocowane kotwy; wyżej
kotwy są rzadsze, mniej też jest klamer – dlatego warto umieć dobrze wybierać stopnie.
Siega-Klettersteig: wymagająca trasa poprowadzona blisko skały, w porównaniu z dwiema
pozostałymi trasami ma znacznie mniej sztucznych stopni. Lepiej wspinać się, gdy jest sucho.
Przydatne jest doświadczenie wspinaczkowe i opanowanie techniki wspinaczki tarciowej.
Sztuczne ułatwienia: stalowa lina, klamry, pręty, mosty linowe (oprócz Siega-Klettersteig)
Możliwość wcześniejszego opuszczenia ferraty: nie
Najlepsza pora roku: maj – październik Rodzaj skały: wapień
Wystawa drogi: Hias-Klettersteig: pd.-zach., Rosina-Klettersteig: wsch., Siega-Klettersteig:
wsch.
Sprzęt: zestaw asekuracyjny, kask, rękawiczki ferratowe
Obuwie: średnio sztywne buty górskie albo specjalne na ferraty
Młodzież: od 12. roku życia
Panorama: wąwóz Silberkarklamm, kocioł Silberkar, grupa Schladminger Tauern (Hochwildstelle, Höchstein)
Orientacja: łatwa Znaki: czerwone
Możliwość zejścia ferratą: tak, choć nie to ma sensu
Baza turystyczna: schr. Silberkarhütte, 1223 m, tel. 03687/81377, czynne od poł. maja
do 26 października
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Podejście do ferraty Rosina-Klettersteig: Od miejsca, gdzie zaczyna
się ferrata Hias (patrz powyżej) idziemy dalej w górę wąwozu przez
następny próg, do oznaczającej początek ferraty tablicy przy moście
linowym nad wąwozem (1090 m). Czas przejścia: ¼ godz.
Ferrata: Przechodzimy przez most linowy (B) i wspinamy się stromym
filarem (stałe trudności C, klamry). Łatwym trawersem idziemy w lewo
i znowu prosto w górę przez ścianę (C). Następnie trasa prowadzi nieco
w prawo do eksponowanej krawędzi z modrzewiem i widokiem na
kocioł Silberkar. Tu znajduje się eksponowane miejsce kluczowe (C),
a za nim końcowy skalny próg. Przez nieco kruchy i ziemisty teren
idziemy wśród kosodrzewiny do końca ferraty (1200 m). Stromą ścieżką
przez las (czerwone kropki) wkrótce docieramy do oznakowanego na
czerwono szlaku (1260 m). Czas przejścia: ¾ godz.
Zejście: Idziemy w prawo szlakiem do ubezpieczonego odcinka powyżej wodospadu (poręcz). Następnie przez zagrożony spadającymi
kamieniami teren (należy włożyć kask!) dochodzimy do zalesionego
zbocza, które przecinamy opadającym trawersem. Widać stąd ścianę
Barwand z ferratą Siega-Klettersteig. Przekraczamy piarżysko i wkrótce
docieramy do przepięknie usytuowanego schr. Silberkarhütte z ocienionym ogródkiem restauracyjnym (1223 m). Czas przejścia: ¼ godz.
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Cały czas stromo
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Szlakiem idziemy przez porośniętą kosodrzewiną halę Silberkaralm
(dwa warianty drogi) do górnego końca wąwozu i wąwozem wracamy
do punktu wyjścia. Czas przejścia: ½ godz.
Podejście do ferraty Siega-Klettersteig: Pokonujemy cały wąwóz
Silberkarklamm (patrz: dojście do ferraty Hias-Klettersteig, droga D112),
mijając pod koniec wodospad Schleierwasserfall (patrz: wskazówki).
Przez porośniętą kosodrzewiną halę Silberkaralm łagodnie podchodzimy
do schr. Silberkarhütte (1223 m). Czas przejścia: ¾ godz.
Dalej idziemy za żółtym drogowskazem w kierunku WA Percht, mijamy
lądowisko dla helikopterów i przy tabliczce schodzimy w prawo do
ferraty Siega (czerwone znaki). Przez stożek piargowy podchodzimy
do charakterystycznego, samotnego świerka u stóp rozczłonkowanej
ściany Barwand (1320 m). Tu zakładamy uprząż. Czas przejścia: ¼ godz.
Ferrata: Od samotnego świerka idziemy krótko na pn. do początku
ferraty u stóp stromego filara. Wspinamy się nim (stałe trudności C,
nieliczne pręty), po czym w ekspozycji pniemy się w lewo do góry (C–D).
Dalej zygzakiem (C). Pokonujemy nieco kruchy odcinek i wychodzimy na
łatwą, ubezpieczoną platformę. Następnie wspinamy się przez drugie,
krótsze skalne spiętrzenie, z początku łatwo, później przez miejsce
kluczowe (stromo do góry po przekątnej w lewo, trudna przepinka,
C–D). Wkrótce dochodzimy do najwyższego punktu. Krótkie, ziemiste
i śliskie zejście doprowadza nas do książki wejść przy świerku (1480
m). Czas przejścia: ¾ godz.
Zejście: Krótko podchodzimy leśną ścieżką (czerwone znaki) i dalej
idziemy eksponowanym, ale nieubezpieczonym trawersem przez zbocze. Docieramy do charakterystycznego żlebu, którym spływa woda.
Przecinamy go (możliwość wpięcia w stalową linę), po czym idziemy
w dół i w lewo do połączenia z czerwono oznakowanym szlakiem.
Schodzimy do podstawy imponujących ścian i zakosami docieramy
do schr. Silberkarhütte. Czas przejścia: ½ godz. Dalej idziemy drogą
podejściową przez wąwóz i wracamy do punktu wyjścia. Czas przejścia: ½ godz.

WSKAZÓWKI
hhDrabina przy wodospadzie Schleierwasserfall (C): u górnego wylotu wąwozu, przy ładnym wodospadzie,

znajduje się spektakularna, pionowa, a miejscami przewieszona drabina z dwoma miejscami na odpoczynek.
Ubezpieczone, krótkie dojście prowadzi od głównego szlaku w wąwozie. Wspinaczka drabiną, mimo że
technicznie łatwa, z powodu skrajnej ekspozycji stanowi niemałe wyzwanie dla psychiki. Jest to raczej droga
o walorach sportowych i pozwala na podziwianie ciekawych widoków w głąb wąwozu. Od końca drabiny
idziemy krótko ścieżką (poręczówka) do górnego wyjścia z wąwozu. Przewyższenie 30 m, czas 10 min.
hhPo przejściu ferraty Hias-Klettersteig warto zajrzeć do pobliskiego schr. Silberkarhütte.
hhMożliwość połączenia z innymi ferratami po płd. stronie Dachsteinu: Anna-, Johann-, Skywalk-, Irg-,
Ramsauer-, Sinabell-, i Eselstein-Klettersteig.

