Grossglockner panorámaút, Grossglockner Hochalpenstrasse
2017. október 09. 17:28

Ausztria leghíresebb alpesi panorámaútja
Ausztria és az egész Alpok leglátványosabb, legcsodálatosabb és leghíresebb panorámaútjai közé
számító Grossglockner Hochalpenstrasse a Magas-Tauern (Hohe Tauern) Nemzeti Park grandiózus,
magashegységi tájain kanyarog, összekötve Karintiát és Salzburg tartományt. A 48 km hosszú,
általában májustól októberig járható, fizetõs alpesi úton több mint 2500 méteres magasságig
autózhatunk fel, testközelbõl figyelhetjük meg Ausztria legnagyobb gleccserét és farkasszemet
nézhetünk az ország legmagasabb hegycsúcsával, a Grossglocknerrel.
A Grossglockner panorámaút rövid története
A Keleti-Alpok fõvonulatának gerincén áthaladó útvonal már a kelták és a rómaiak idejében is ismert volt, a
Hochtor hágó melletti kis kiállításon meg is nézhetjük az ókori leleteket. A mai út 1930 és 1935 között épült,
1935. augusztus 3-án nyitották meg, és már az elsõ évben 130 000 látogatót vonzott a nem mindennapi
látnivaló. Az óriási projekt mûszaki vezetõje Franz Wallack mérnök volt, politikai oldalról pedig Salzburg
tartomány vezetõje Franz Rehrl tartotta a frontot.
Idõnként több mint 4000 ember dolgozott elképesztõen nehéz körülmények között az útépítésen, és mai
szemmel szinte elképzelhetetlen, de a tervezett költségeknél jóval kevesebbõl sikerült kihozni az építkezést,
így a megspórolt pénzbõl építtette ki Wallack az útvonal legmagasabb pontjára, az Edelweissspitzére (2572
m) vivõ leágazást.
Érdekes módon már a megnyitó utáni elsõ nap autóversenyt rendeztek az akkor még kockaköves úton,
melyet több híres futam is követett a 30-as években. A Grossglockner út közlekedési jelentõsége az egész
évben járható Felbertauernstrasse 1967-es megnyitásával nagymértékben csökkent, idegenforgalmi szerepe
viszont óriási, évente mintegy 900 000 ember látogatja, ezzel Ausztria második legnépszerûbb
látványossága a Schönbrunni kastély után.A Grossglockner Hochalpenstrasse látogatása, látnivalói
A 48 km hosszú panorámaút a karintiai Heiligenblut (1300 m) és a Salzburg tartományban fekvõ Fusch
(805 m) településeket köti össze, áthaladva a Magas-Tauern fõgerincén, a Hochtor-hágónál (2505 m). A fõ
útvonalról két izgalmas letérõ is kínálkozik, az északi oldalon, az Edelweissspitze (2571 m) csúcsára
vezetõ szerpentinút és az egész panorámaút leglátványosabb szakasza, a Franz-Josefs-Höhére vezetõ
Gleccserút.
A panorámaút mentén több kiállítás, tanösvény, kilátó is látogatható, nem beszélve a számos, autentikus
vendéglátóhelyrõl, hüttérõl. A meglepõen jó minõségû aszfaltutat, idõjárástól függõen, általában május elején
nyitják meg, ilyenkor még sokszor méteres hófalak közt kanyarog a felsõbb régiókban a látogató. Október
végén, november elején szokták általában a téli szezonra bezárni, de akár nyár közepén is elõfordulhatnak
extrém idõjárási helyzetek, amikor lezárják az utat.
Délrõl, a karintiai üdülõhelytõl, karcsú templomtornyáról és a Grossglocknerre való kilátásról méltán
közkedvelt Heiligenbluttól kiindulva vesszük sorra a jelentõsebb látnivalókat.
A falutól pár km-re, 1691 méteres magasságban érjük el a fizetõ kapukat, a Tauernalm fogadó mellett. Az
elsõ megálló a Kasereckalm (1911 m) vendéglõnél kínálkozik, ahol a Heiligenblutra nyíló kilátás mellett a
helyben készült sajtokat is élvezhetjük. Az erdõhatár környékén hullámvasutazó úton hamarosan elérjük a
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe felé vezetõ elágazást (1859 m).
A Gleccserútnak nevezett szakasz elsõ látnivalója, a Schöneck vendéglõ (1953 m) épülete mögött
kialakított rövid, érdekes tanösvény, a Glockner-mezõk csodavilága (Wunderwelt Glocknerwiesen). Kis
információs táblácskák segítenek az itt óriási számban és változatosságban megtalálható alpesi virágok,
növények beazonosításában. Mellette játszótér és egy kis épületben gyermekbarát kiállítás is található.
Az egyre lélegzetelállítóbb, magashegységi tájon futó út két hüttét is érint, a Karl-Volkert-Haus (2148 m) és

a Glocknerhaus (2132 m) épületét, fõleg az utóbbi elõl nyílik lenyûgözõ panoráma a mélyben fekvõ
víztározóra. A festõi Nassfeld-tározó után az út a meredek hegyoldalba vájt galériákon át halad egészen az
út végén lévõ Ferenc-József-magaslatig (2369 m).Franz-Josefs-Höhe (Ferenc József-magaslat)
A Grossglockner Hochalpenstrasse leghíresebb pontja, a közvetlenül Ausztria legnagyobb gleccsere, a
Pasterze fölött kialakított kilátóplatform. Szép, tiszta idõben felejthetetlen panoráma nyílik az egyre olvadó,
zsugorodó Pasterze-gleccserre és a szemközt tornyosuló, fenséges Grossglocknerre, az ország
legmagasabb csúcsára. Nevét, az 1856-os császári látogatásról kapta, mikor is az akkor még fiatal, 26 éves
Ferenc József járt itt a császárnéval, Sisi-vel.
A kilátóhely átka óriási népszerûsége, a horda számra érkezõ látogatók, a csupa beton építmények, a
többszintes parkolóház sokakban hagy kesernyés szájízt. A globális felmelegedés hatására hatalmas
ütemben visszahúzódó gleccser sincs már oly közel. A parkolóház melletti ötszintes látogatóközpontban
több, a Grossglocknerrel és a gleccserekkel foglalkozó kiállítás is helyet kapott. A legérdekesebb köztük talán
a Szikla és Jég Élményösvény nevû, ahol egy gleccserhasadékba tehetünk utazást és a Grossglockner
tetejérõl nyíló panorámában is gyönyörködhetünk.Gletscherbahn
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