Garnitzenklamm, Karintia legkalandosabb szurdoka
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Természetközeli, izgalmas szurdoktúra
Karintia déli részén, Hermagortól nem messze, a Karni-Alpokban található a 4,5 km hosszú látványos,
izgalmas Garnitzenklamm szurdok, mely elõkelõ helyet foglal el a természeti csodákban nem
szûkölködõ tartomány turisztikai látnivalóinak hosszú sorában. A négy, különbözõ nehézségû
szakaszból álló útvonal, mely egyben geológiai tanösvény is, végigvezet a számtalan vízeséssel
tarkított, gigantikus, függõleges sziklafalak által határolt szoroson. A Garnitzenklamm egyedisége és
szépsége fõleg abban áll, hogy a megszokottól eltérõen itt nem találunk annyi mûtárgyat, járdát,
pallót, mint a többi híres, kiépített szurdokban, jóval természetközelibb az élmény, az utolsó szakasz
pedig már igazi kihívás a túrázók számára drótkötéllel biztosított, sziklafalba vágott szédítõ
ösvényeivel.A túra hossza: 10,7 kmA túra idõtartama: 4,5 óra
Az elsõ szakasz végéig kb. 40 perc, a másodikig kb. 1,5 óra, a harmadikig 2 óra 15 perc, a szurdok végéig
kb. 2 óra 45 perc.Szintkülönbség: 900 méter fel, ugyanannyi leKiindulópont:
Garnitzenklamm, a bejáratnál lévõ nagy parkoló. Megközelíthetõ Hermagorból az Eggeralmstrassén át,
Möderndorfon keresztül. A falut elhagyva, a híd után, ahol az út élesen balra felfelé kanyarodik, közvetlenül
a Klammwirt vendéglõ után találjuk, jobbra letérve, a szurdok bejáratánál kialakított, szabadon használható
parkolót.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
A teljes útvonal, azaz mind a négy szakasz végigjárása nehéz túrának számít, fõleg a negyedik rész fárasztó,
ezt csak gyakorlott, biztos lépésû, nem szédülõs túrázóknak ajánljuk. A végig a zúgó patak feletti sziklafalba
vágott út csak drótkötéllel biztosított, a sziklák mindig nedvesek és csúszósak, folyamatosan figyelni és
koncentrálni kell, ráadásul ugyanott kell visszajönni is. Az elsõ szakasz gyerekekkel is biztonságosan
teljesíthetõ, a második és a harmadik rész már hamisítatlan alpesi terep, kevés korláttal, sok drótkötéllel,
sziklába vájt, meredek lépcsõsorokkal, rengeteg híddal. Az útvonal végig jól jelzett, kitáblázott, a jelzett
ösvényrõl életveszélyes letérni! Csapadékos, nedves idõben a veszélyek megsokszorozódhatnak, ilyenkor
inkább más programot válasszunk. Magashegységi terepnek megfelelõ lábbeliben, túracipõben, bakancsban
menjünk. Térerõre ne számítsunk! A harmadik szakasz végétõl induló visszaút különösebb nehézségeket
nem rejteget, a St.Urbani-templomnál van pár drótköteles, sziklás rész, a szakadék szélén óvatosan
nézelõdjük.Nyitvatartás, belépõ:
Május végétõl szeptember végéig, idõjárástól függõen minden nap nyitva a szurdok, de kisebb-nagyobb
lezárások bármikor lehetnek. Pl. 2020-ban az augusztus 30-i özönvíz után, a szezonra már lezárták a
szorost. Nagyobb viharok, áradások után általában pár napig, amíg végigvizsgálják a biztosításokat, az
útvonal állapotát, zárva tartják. Érdemes a hivatalos honlapon utána nézni az aktuális híreknek.
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