Bärenschützklamm
Medve-szurdok

NATURPARK IM GARTEN ÖSTERREICHS

Túrázás vízesések és meredek sziklák között
A Medve-szurdok (németül Bärenschützklamm)
Ausztria legszebb vizes sziklaszurdokai közé tartozik:
109 híd és 51 falétra vezet egyre feljebb az 1,4 km
hosszú útvonalon, miközben 350 m-es
szintemelkedést kell leküzdeni. Az első útvonalat a
Grazer Alpenclub építette ki 1901-ben. Az útvonal,
amely már több felújításon is átesett, jelenleg az
Alpenverein Mixnitz gondozása alatt áll.
A Franz Mayr-Melnhof-Saurau erdőgazdaság biztosítja
a Medve-szurdok nyilvános látogathatóságát.
A szurdok hatalmas, 200 - 300 m magas mészkőfalai
400 millió éves geológiai múltról tanúskodnak. A völgy
állat- és növénytani szempontból számos, részben
már ritkának számító növény és állat menedékhelye.

Túraút
A szurdokot átszelő túra kiindulópontja Mixnitz pályaudvara, itt találhatók a parkolók is. Mixnitzből
kb. 1,5 órás, helyenként meredek úton érhető el a szurdok bejárata. Az ottani kunyhónál lehet
belépőjegyet váltani. Belépés után kezdetét veszi a hidakon és létrákon átívelő kaland. A szurdok
kijáratától kb. 20 perces sétával érhető el a „Zum Guten Hirten” fogadó. A „Zum Guten Hirten” fogadótól kb. 1 órás, kényelmes sétaút vezet a Teichalmhoz.
Aki még tovább merészkedik, felkapaszkodhat a Schüsserlbrunn zarándoktemplomhoz (kb. ½ órás
séta) vagy a Hochlantsch csúcsra (további ½ óra séta kb. 300 m szintemelkedéssel).
A fogadótól a 746-os számú út (az ún. „Prügelweg”) visszavezet Mixnitzbe. A szurdok lefelé nem
járható!
Mixnitz – Teichalm: 		
Mixnitzbe vezető visszaút:

10,5 km | 825 m szintkülönbség | 4 órás túra
12 km | 850 m szintkülönbség | 4,5 órás túra

Nyitvatartási idők, belépő:
A szurdok május 1-től október 31-ig, 7:30 és 16:00 óra között tart nyitva. Nincs szükség bejelentkezésre.
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Túrázás Breitenau am Hochlantsch városáig
A Medve-szurdokon és a „Schüsserlbrunn“ templomon
keresztül eljuthatunk egészen Breitenau am
Hochlantsch városáig. A végpont Breitenau/St. Jakob
település a Hofbauer vendéglővel, amely buszos
csoportok számára is ideális. A „Pfarrer Franz KelzWeg“ túraút a Schüsserlbrunn kápolnától St. Erhard
felé halad, ezáltal két templomot is érint.

Magatartási szabályok
Alpesi segélyhívó: 140
•

A hegyi túrázáshoz fontos a lépésbiztonság és szédülésmentesség.

•

Megfelelő felszerelés és ruházat: stabil lábbeli csúszásgátló talppal, eső és hideg elleni védő
öltözék.

•

A tempót a csoport legkevésbé erős tagjához kell igazítani. Főként a túra kezdetén kell ügyelni
a lassú haladásra. Feltétlenül figyelni kell a társakra, hogy az esetleges kimerülés jeleit idejében
észlelni lehessen.

•

A szurdokban legalább 2 méter követési távolságot kell tartani; a sziklákra tilos felmászni!

•

Tilos elhagyni a kijelölt útvonalat. Nagy óvatosságra van szükség a meredek, füves részeken,
főként nedves időjárás esetén.

•

Tilos köveket lerúgni, ellenkező esetben fennáll a többi túrázó sérülésének veszélye.

•

Erős viharban vagy zivataroknál nem szabad belépni a szurdokba, ill. minél gyorsabban el kell
hagyni azt!

•

Baleset esetén meg kell őrizni a nyugalmat. Amennyiben önállóan nem tud segítséget nyújtani,
próbáljon meg telefonon, kiáltással, fényjelzéssel, vagy nagyobb ruhadarabbal integetve segítséget kérni. A sérült személyt rendszerint nem szabad mozgatni, és tilos magára hagyni.

•

Tilos szemetelni, és óvni kell a növény- és állatvilágot!
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Pernegg an der Mur és a Teichalm közt rengeteg kirándulóhely, valamint vendéglő várja a túrázókat.
A következő oldalakon találja a hozzájuk kapcsolódó leírást.

Wallfahrtskirche Schüsserlbrunn
A zarándoktemplom kedvelt kirándulási célpont.
Az aprócska fatemplom közvetlenül a Hochlantsch
sziklán található, és csak gyalog érhető el, a „Steirischer Jockl” vendéglőtől 99 lépcső vezet le hozzá. A
„Schüsserlbrunn” név a „Schüsserl” szóból ered, amely
a templom mögötti sziklába vájt kőedénykéket jelenti.
Az ott előtörő víznek gyógyító hatást tulajdonítanak. A
Schüsserlbrunn csak május 1. és október 31. között
látogatható.

AlmErlebnispark Teichalm
Az Almerlebnispark kalandpark hét állomást és több
mint 70 darab különböző nehézségi szintű gyakorlatot
tartogat, valamint egy 250 méter hosszú „flying fox”
csúszópályát. A kisebb gyermekek pedig kipróbálhatják a motorosképesség-fejlesztő állomásokból
álló erdei élményparkot. Nyitvatartási idők: Május,
június, október: csütörtök-vasárnap, július, augusztus,
szeptember: naponta nyitva

Teichalmsee & Tretbootverleih
A látogatók szép időjárásban vízibicikliket kölcsönö
zhetnek a kunyhóban, amelyekkel felfedezhető a
Teichalmsee. A csónakból nemcsak a napfényben
lehet fürdőzni, hanem a tó hűsítő vizében is érdemes
megmártózni. Remek szórakozás az egész család
számára! Ezenkívül gokartokat is lehet bérelni, amelyekkel megkerülhető a tó.

Teichalmmoor
A Teichalmmoor Ausztria utolsó havasi törpefenyőkkel
benőtt dagadólápjainak egyike, amely különleges
állatés növényvilággal rendelkezik. A láp területén egy
kilátó, valamint kényelmes padok várják a természet
szerelmeseit. A Moorlehrpfad tanösvény ingyenesen látogatható, bejárata közvetlenül a Teichalmsee
mellett van. A lápon keresztülvezető út kisgyermekek
számára is alkalmas, ráadásul babakocsival is bejárható.
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Pernegg an der Mur és a Teichalm közt rengeteg kirándulóhely, valamint vendéglő várja a túrázókat.
A következő oldalakon találja a hozzájuk kapcsolódó leírást.

Waldpark Hochreiter
Állatok simogatása és etetése, tematikus ösvények,
erdei nappali erdeimese-sarokkal, tipi és egy hangulatos erdei fogadó. A kisgyermekeket kalandpálya és
vízi játszótér várja, amely vízi játékokkal szórakoztatja
őket. Nyitvatartási idők: Április közepétől október végéig, naponta 10 órától

Frauenkirche Pernegg/Mur

Jó szórakozást!

A perneggi „Szűz Mária-templom (Frauenkirche)“
1461-ben épült gótikus templomként. Sajátos jellegzetessége, hogy ötszintes toronnyal rendelkezik, ami
templomok esetében szokatlan. A falak és a 6 darab
nyolcszögletű oszlop gazdagon díszített. Díszpompás
és impozáns mennyezeti festmények teszik különlegessé a templomot, a „perneggi Madonnát” ábrázoló
hatalmas főoltár számos zarándok és búcsújáró
célpontja.

Jausenstation Grassauer (Snack állomás)
Bärenschütz 40, 8131 Mixnitz | +43 3867 86 68
Jausenstation „Zum Guten Hirten“ (Snack állomás)
Burgstall 6, 8131 Mixnitz | +43 664 16 36 046
Csak gyalogosan megközelíthető
Gasthaus „Steirische Jokl“ (Fogadó meleg konyhával)
St. Jakob 21, 8131 Mixnitz | +43 3866 28 15
Csak gyalogosan megközelíthető
Jausenstation Tyrnauer Almhütte (Snack állomás)
Schrems 40, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 664 26 03 725
„Jausnerei“ AlmErlebnispark (Rágcsálnivalók és meleg ételek)
8163 Fladnitz/Teichalm | +43 664 88 24 82 02
Almgasthof Teichwirt (Fogadó meleg konyhával)
Teichalm 41, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 3179 71 69
Latschenhütte (Fogadó meleg konyhával)
Teichalm 134, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 3179 71 27
Gasthaus Angerwirt (Fogadó meleg konyhával)
Teichalm 46, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 3179 71 21

