Frauenmauer, látványos gyalogtúra az átjáróbarlangon keresztül
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A Hochschwab csoport egyik legizgalmasabb túrája föld felett és föld alatt
A természeti csodákban bõvelkedõ Magas-Stájerország (Hochsteiermark) egyik lenyûgözõ
látványossága a Hochschwab délnyugati részén magasló, gigantikus sziklatömb, a Frauenmauer,
melyet magasan az erdõhatár felett egy izgalmas barlangtúra keretében tudunk átszelni. Már maga a
barlang sötéten tátongó, messzirõl látható nyílásához vezetõ, a meredek sziklákra tapasztott létrákon,
lépcsõsorokon út is kalandos. A 640 méter hosszú, kivilágítatlan fõ járaton csak hivatalos vezetõvel
keljünk át a hegy túlsó oldalára, semmiképpen ne vállalkozzunk az amúgy elvileg szabadon
látogatható barlang saját szakállra történõ átjárására. A keleti kijárattól igazi magashegyi
környezetben, kõszáli kecskék között vezetõ keskeny ösvényen ereszkedünk vissza egy nyeregbe,
ahonnan az idilli Gsollhütte érintésével megyünk vissza a völgybe.A túra hossza: 10,0 kmA túra
idõtartama: 4,5 óra (beleértve a barlangtúrát is)Szintkülönbség: 820 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett, kitáblázott turistautakon, ösvényeken. A Gsoll Alm felsõ részéig
kellemes, mérsékelten emelkedõ kocsiút, idáig akár babakocsival is fel lehet jönni. A barlang nyugati
bejáratához vezetõ, sziklás, gyökeres ösvény, nagyon meredek, a felsõ részén lépcsõsorok, létrák
segítségével kapaszkodunk fel a barlangig. A barlangban a túrához kapunk lámpát, igény szerint sisakot is,
kövessük a vezetõ utasításait, a keleti kijáratig is kb. 140 méter szintet kell legyõznünk, több helyen
lépcsõkkel, létrákkal. A barlangban állandóan hideg van, 7-8 fok, megfelelõ, meleg öltözéket vigyünk
magunkkal. Hivatásos vezetõ nélkül semmiképpen se próbáljunk átmenni a barlangon, balesetek, sõt
tragédiák is történtek már! A hegyi, barlangi mentés pedig roppant drága és a biztosító sem fizeti! A
túloldalon meredek hegyoldalon harántoló keskeny, sziklás, több helyen drótkötéllel biztosított ösvényen
ereszkedünk, biztos lépés, tériszony mentesség szükségeltetik!Kiindulási pont:
Gsollkehre parkoló (932 m), a 115. sz. fõút mentén, Eisenerz és a Präbichl-hágó között, ahol a hágóról
jövet, a balos hajtûkanyar van, az út jobb oldalán, a völgybe vezetõ kocsiút elején van a szabadon
használható parkoló. Buszmegálló is van itt, buszok viszonylag sûrûn közlekednek.Barlangi vezetés:
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