Jauerling, túra a Wachau legmagasabb hegyére
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A Wachau ikonikus kilátóhelye, a híres Wachau-terasz
A Wachau legmagasabb hegycsúcsára a Jauerlingre, a festõi fekvésû, Duna parti Spitz an der
Donauból indulunk a falu feletti hegyormon trónoló, parádés kilátást nyújtó Hinterhaus vár romjait
érintve. A Jauerling nemcsak az osztrák Dunakanyar, hanem az egész Duna-völgy legmagasabb
kiemelkedése, a 960 m magas hegy teteje a folyó szintjétõl 750 m magasságban van, így nem csoda,
hogy csúcsán álló kilátótornyából és északi oldalának peremérõl egyedülálló panorámát élvezhetünk.
A hegy északi oldalán ereszkedünk le egy mesés már-már alpesi hangulatú völgybe, majd a Trenning
sziklás hegycsúcsát meghódítva érünk Mühldorfba, az idilli Spitzer Graben felsõ végén fekvõ faluba.A
túra hossza: 15 kmA túra idõtartama: 5,5 óraSzintkülönbség: 890 m fel, 750 m le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Spitz an der Donau, Hinterhaus. A WL 1 buszjárat Hinterhaus megállója a körforgalomnál. Menetrend.
Kocsival a Prankl fogadó környékén találhatunk ingyenes parkolóhelyet.
Érkezési pont:
Mühldorf, busszal (WL 5) tudunk visszamenni Spitzbe. Menetrend.
A túra jellege:
Közepesen nehéz, meglehetõsen hosszú, egész napos gyalogtúra kitûnõen jelzett, kitáblázott turistautakon,
ösvényeken. A nagy szintkülönbség egyenletesen oszlik meg, ezért nem különösebben fárasztó.
Vendéglátás Spitzben, Mühldorfban és a Jauerlingen, a Naturparkhausban és a kilátónál. A túra végén a
Trenningre történõ kapaszkodó meredek, de nem túl hosszú.
Térképkivágat: WK 071 Wachau 1:50 000 (freytag & berndt), www.freytagberndt.huA túra leírása
Spitz an der Donau Hinterhaus városrészébõl indulunk, a buszmegálló a körforgalomnál van, az autót kissé
odébb, a Prankl fogadó környékén tudjuk hagyni, de a túra végpontjánál, Mühldorfban is hagyhatjuk a
kocsit, és busszal megyünk Spitz-Hinterhausig, így a túra végeztével már nem kell menetrendhez
igazodnunk.
A körforgalomtól a Duna partján vezetõ országút járdáján vagy az eggyel beljebb, párhuzamosan vezetõ kis,
macskaköves utcácskán érünk a régi hajómester házhoz (Altes Schiffmeisterhaus), melyben már hét
generáció óta mûködik a Prankl fogadó, mely kitûnõ konyhájáról nevezetes. A kis utcácskán megyünk
tovább, pár lépésre, jobbra mutatnak a táblák (Zur Ruine), átmegyünk a vasúti sínek alatt, majd egybõl balra
fordulva megyünk párhuzamosan a sínekkel, de hamarosan élesen jobbra felfelé kanyarodik keskeny kis
gyalogutunk.
A vár alatti, kopár, sziklás, gyepes hegyoldalban emelkedünk, majd az elágazásnál tegyünk egy kis kitérõt
jobbra egy sziklaormon álló pavilonhoz (Lusthaus), ahonnan remek kilátás nyílik a Dunára és Spitzre.
Visszatérve a táblás útelágazáshoz, a Piros jelû úton kapaszkodunk tovább a várromokhoz. Felérünk egy
keresztezõ szélesebb útra, melyen jobbra fordulva jutunk fel a várhoz tartó lépcsõsorhoz.
A Spitzer Graben bejáratát védõ, az 1200-as években épült Hinterhaus várának maradványai a Duna feletti
sziklaormon magasodnak. Oromzatos, lõréses, négy sarokbástyás várfal keríti körbe a fõ várat, ahol a
négyszögletû vártoronyba egy szûk lépcsõn fel is mászhatunk. A kilátás szép idõben fantasztikus, elõttünk a
Duna szalagja, az Ezerputtonyos-hegy, alatta Spitz házai, a környezõ hegyekre felfutó szõlõk, klasszikus
Wachau panoráma.
Visszatérve a lépcsõsor alján vezetõ útra, balra kanyarodunk az erdõbe és pár méter után keresztezõdéshez
érünk (Ruine Hinterhaus 229 m). Itt balra felfelé kanyarodva rácsatlakozunk a 2010-ben kialakított

Jauerling-körút (Jauerling Runde) útvonalára, melyet sárga hullámvonalú felfestéssel jelölnek. A 05. jelzésû
úton jó 200 m után újabb elágazás (Steirerhöh 277 m), a szemben lévõ fán egy szentképet, Martinibild, is
láthatunk. Élesen balra fordulunk a Jauerling Rundét követve, a Piros jelzésû 05-ös úton, meredeken
emelkedünk a Hausberg oldalában. Ösvényünk egyenletesen, folyamatosan emelkedve ér egy újabb
elágazáshoz (Über der Teufelsmauer 427 m), ahol élesen jobbra kanyarodunk.
Folyamatosan emelkedõ turistautunk a Hirschenkogel oldalában, hamarosan egy erdõirtáshoz ér ahonnan
pazar kilátást élvezhetünk a Dunára. A következõ szakasz már jóval kényelmesebb, nagyjából szintet tartva
érünk ki az országút aszfaltjának nagy kanyarjához, melyen balra tartva teszünk meg vagy 500 métert, aztán
jobbra térünk le az aszfaltról egy széles szekérútra, melyen közepes emelkedõvel rövidesen újból
kibukkanunk az elhagyott országútra, épp a kis, pár házból álló Benking település alatt (768 m). A
falucskába a mûúton megyünk, majd a település végét jelzõ táblánál jobbra felfelé kanyarodunk a jelzett útra
(Jauerling Runde).
Az idilli fekvésû mezõ szélén elõször északnak tart széles földutunk, késõbb nyugatnak fordul és
meredekebben kezd emelkedni a murvásra váltó út. Megfigyelhetjük a hatalmas fenyõ ültetvényeket, a
környék Ausztria legfontosabb karácsonyfa termelõ helye. Visszapillantva már látszik a mélyben a Duna
szalagja is. Egy erdõs szakasz után az Oberndorf feletti rétek felsõ szélénél lévõ elágazáshoz érünk,
pihenõágyon fújhatjuk ki magunkat, élvezve a csodás kilátást. Az elágazásnál a bal oldali ágon menjünk
tovább Jauerling Südgipfel irányába. Jobbra a Naturparkmuseum kis faházikóját láthatjuk, benne szerény
kis kiállítással, majd kiérünk a Naturparkhaus parkolójához egy széles rét szélén. Még a parkoló elõtt jobbra
fordulunk egy széles erdei útra, mely már a Wachau Világörökségösvény útvonala, fehér hullám alakú
felfestéssel.
Átvágunk a Jauerling erdõs platóján, majd balra kanyarodva jutunk ki a hegy déli csúcsán álló kilátótorony
elõtti tágas mezõre. Az érdekes alakú, sötétre pácolt fából ácsolt 38 m magas Burgstock kilátótorony
látványát némiképp elcsúfítja a mellette magasodó 140 m magas adótorony. A kilátó alsó szintjén étterem
várja a kirándulókat, a kilátó belépõdíj ellenében mászható meg, nyitva húsvéttól Mindenszentekig, naponta
9.30 és 18 óra között, belépõ: 3
http://kirandulastippek.hu/news/article/jauerling-tura-a-wachau-legmagasabb-hegyere

