A Grossglockner gleccserétõl Heiligenblutig
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Az Alpok-Adria Trail túraútvonal elsõ szakasza
Ausztria legmagasabb csúcsa, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze gleccserhez ereszkedünk le
a híres panorámaút Franz-Josefs-Höhe (Ferenc József-magaslat) kilátóplatformjától, majd az örök jég
és a gleccsermorénák világából látványos turistautakon haladunk egyre zöldebb, virágosabb,
barátságosabb alpesi tájon, zúgó vízeséseket érintve a népszerû üdülõhelyig, a karintiai
Heiligenblutig. A Hohe Tauern Nemzeti Park e klasszikus, népszerû túrája egyben a hosszútávú
túraútvonal, az Alpok Adria Trail elsõ etappja is.
A túra hossza: 13,2 kmA túra idõtartama: 4,5 óraSzintkülönbség: 1050 m le, 250 m fel.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Franz-Josefs-Höhe, a Grossglockner Hochalpenstrasse Gletscherstrasse leágazása végén lévõ
kilátóhely. Megközelíthetõ Heiligenblutból, a Hunguest Hotel elõl menetrend szerinti autóbusz közlekedik a
Franz-Josefs-Höhéig naponta háromszor, 9.25, 10.30, 14.00 órakor. (szombaton csak 9.25-kor!) a nyári
szezonban. A Hunguest Hotel elõtt nagy, ingyenes parkoló. A falu központjában fizetõs parkolóhelyek.Cél:
Heiligenblut, Hunguest Hotel. Variáció: Heiligenblut, központ, Landhotel Post.A túra jellege:
Közepesen nehéz gyalogtúra, az elsõ szakasz magashegységi környezetben halad sziklás terepen, biztos
lépés szükségeltetik. A végig jól jelzett útvonalat az Ausztriában szokásos piros-fehér-piros felfestések,
számozott utak és a sárga útjelzõtáblák valamint az Alpe Adria Trail plakettjei jelzik. Optimális idõszak:
június végétõl szeptember közepéig.
Térképkivágat: WK 120 Grossglockner Sonnblick 1:50 000 (freytag & berndt), www.freytagberndt.hu A túra
leírása
Kiindulópontunkat, a Grossglockner panorámaúton lévõ Franz-Josefs-Höhét legcélszerûbb a
Heiligenblutból menetrend szerint közlekedõ autóbusszal elérni. A Hunguest Hotel elõtti megállóból indul a
busz, kb. félóra alatt van fent a magaslaton. A szálloda elõtt nagy, ingyenes parkoló. Az autóbusz
keresztülmegy a falu központján, ott is van megálló, és a túrát a falu központjában is befejezhetjük.
A Ferenc-József-magaslat (Franz-Josefs-Höhe) (2370 m), a csónak installáció elõtti ovális alakú
kilátóplatformjától, a Gletscherbahn sikló felsõ állomásától balra induló lépcsõs ösvényen indulunk lefelé a
gleccserhez. Természetesen megspórolhatunk egy kis lépcsõzést a sikló használatával (egy út 6 euro). A
sziklafalba vágott, köves, lépcsõs szerpentinúton kb. negyedóra alatt leérünk a sikló alsó állomásához.
Érdekes, hogy az 1963-ban épült Gletscherbahn alsó állomása, akkor éppen az örök jég, a gleccser
jégnyelvének széle mellé épült, a globális felmelegedésnek köszönhetõen ma már jócskán lejjebb, a távolban
csillog a jégfolyam.
A további szakaszon nagy kék táblák jelzik, hogy az adott évben meddig húzódott a gleccser. A meredek,
gleccser vájta sziklafalba vágott lépcsõsoron ereszkedünk egyre lejjebb. Elhagyjuk az 1970-es állapotot jelzõ
táblát, majd az 1985-ös szintet jelzõ mellett, útelágazáshoz érünk. Jobbra ágazik le a Hofmannsweg,
melyen a jó 80 méterrel lejjebb fekvõ gleccser széléig mehetünk. A törmeléktõl piszkosszürke gleccser
testközelbõl történõ megfigyelése életre szóló, feledhetetlen élmény.
A jelenleg kb. 8 km hosszú Pasterze a Keleti-Alpok leghosszabb gleccsere, bár az elmúlt 120 évben
tömegének egyharmadát vesztette el. A jégnyelv vége kb. 900 éves és évenként 10-20 métert húzódik
hátrébb az olvadás miatt. A gleccser közvetlen környéke igazi kietlen, holdbéli, morénák szegélyezte táj, a
gleccsertó partjáig nyugodtan lemehetünk, a gleccser jegére azonban vezetõ nélkül ne merészkedjünk rá.
Visszakapaszkodunk a táblás elágazásig, és folytatjuk túránkat lefelé, Heiligenblut irányába az Alpe Adria

Trail és a Gletscherweg Pasterze útvonalon. A gleccsertó, a Sandersee partjára vezetõ szakasz már nem
olyan meredek, de néhol nehéz terepen, nagy, lapos sziklákon át vezet. Kietlen, kopár, zord, holdbéli tájon,
gleccsermorénákon keresztül jutunk le a gleccsertó folyószerûen összeszûkülõ partjára. Sziklás ösvényünk
hamarosan felkapaszkodik egy nagy törmelékhalomra, majd a túlpartján meredeken ereszkedünk le az itt
már kerek tó alakú Sandersee partjára. A vegetáció lassan elõtûnik, egyre zöldebb, virágosabb a táj, itt-ott
kis hegyi patakokat keresztezünk.
Megkerüljük a tavat, és hamarosan túránk egyik legizgalmasabb, leglátványosabb pontjához érünk, a híres
függõhídhoz, mely az itt születõ Möll folyó zuhataga felett vezet át. A nem mindennapi élmény kiélvezése
után ösvényünk, távolodva a parttól felkapaszkodik az Elisabethfelsen (2156 m) sziklás oldalába. Felérve a
nyeregbe, számos
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