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Elérkezett a várva várt csütörtök reggel, ami számunkra azt jelentette, hogy irány a Dachstein 
és  Schladming  csodálatos  vidéke!  A  következő  napokban  pedig  a  kikapcsolódásé,  a 
természeti szépségeké és az élményeké volt a főszerep.
A  Dachstein  egy  erősen  karsztosodott  magashegység  az  Alpok  északi  részén.  Égbetörő 
sziklafalak, zubogó vízesések, tükörsima tengerszemek tucatja – egy kontrasztokban gazdag, 
változatos hosszú hétvégét tölthettünk el ezen a paradicsombeli vidéken. A Dachstein hegység 
déli  fala  rendkívül  látványos,  már  a  völgyből  is:  mészkőcsipkék  szöknek  a  magasba, 
kiemelkedve  a  környék  buja,  alpesi  zöldjéből.  A  gyalogtúra  programhoz  semmilyen 
hegymászótudásra  nem volt  szükségünk,  ám túrázási  tapasztalatot,  szédülésmentességet  és 
kitartást kívánt.

Korai  indulást  követően délután érkeztünk a Dachstein lábánál  fekvő Ramsau településre, 
majd  felvertük  sátrainkat.  Az igényes  kialakítású kempingben a sátorból  gyönyörű  kilátás 
nyílt a Dachstein sziklafalaira.

Panoráma a kempingből. Bemelegítő túra.

Innen  néhány  órás  bemelegítő  túrára  indultunk  a  hegyek  lábától  a  Dachsteinsüdwand 
menedékházhoz  (1833  m),  ahol  közvetlen  közelünkbe  kerültek  a  déli  főgerinc  meredek 
sziklafalai.  A látványos túrán nagyszerű panoráma mellett  ismerkedhettünk a heggyel.  Kis 
pihenő után a Waldboden-i természetvédelmi területen keresztül ereszkedtünk le a völgybe az 
autóbuszunkhoz.  Este  gázfőzőn  melegített  zacskós  levest  és  az  értékes  hazai  koszt 
„maradványait”  pusztítottuk  el.  A  meleg  nappal  után  éjszakára  10  fok  köré  süllyedt  a 
hőmérséklet. Fáztunk.

A második napi program az átlagos sportos erőnlétnél nagyobb igénybevételt követelt. Korán 
reggel indultunk. A Wilde Wasser szurdokában (1080 m) kezdtük meg a túrát. Függőhidak, 
lépcsők és létrák segítettek  abban,  hogy közvetlen  közelről  megcsodálhassuk a  víz  erejét, 
valamint Steiermark legnagyobb vízesését, a Riesachfall-t. 



Függőhídon a csapat. 2300 méter magasságban.

A Riesach  tóhoz érve  (1338 m)  a  víz  már  egy egészen más  arcát  mutatta:  csendesen és 
sötétzölden terült el a hegyek közt. Innen néhány kilométernyi séta és egy hosszú emelkedő 
után egy menedékházhoz érkeztünk. Itt rövid pihenőt tartottunk. Meredek kaptatókon, hosszú 
szerpentines  ösvényen  keresztül  felkapaszkodtunk  egy  magashegyi  katlanvölgybe,  mely  a 
Klafferkessel nevet viseli, és amelyben a szakirodalom szerint mintegy 30 kisebb és nagyobb 
tó bújik meg a sziklák között, 2300 méteres magasságban, sziklás hegycsúcsokkal körülvéve. 
A Klafferkessel Természetvédelmi Terület korábban gleccser felszín volt. A tavak közül mi 
12  darabot  számoltunk  meg.  Ez  a  nap  megérte  a  fáradságot,  mert  páratlan  látványban 
részesültünk.  Összesen 21 kilométert  tettünk meg,  miközben 1300 méter  szintkülönbséget 
küzdöttünk le. Estére nem kellett altató…

Elfáradtunk… Kell egy kis pihenő…



Szombat reggel a helyi turistabusszal könnyedén feljutottunk az Ursprungalm 1604 méteres 
magasságáig,  ám innen már  saját  erőnkre  voltunk  utalva.  Egy völgyben,  jól  járható  úton 
kapaszkodtunk fel  a nyeregig  (1955 m),  ahonnan csodás  rálátás  nyílik  a  Giglach tavakra, 
amelyek igen kedvelt képeslap témák a vízen tükröződő hegyek miatt. Innen már csak lefelé 
haladtunk – patakok, rétek, hegyi kunyhók, és tehenek vagy olykor lovak mellett. Miután az 
utolsó tavat is elhagytuk, az út egyre intenzívebben ereszkedni kezdett, majd egy erdős részen 
elkapott minket egy zivatar. Jól jött, hogy volt nálunk esőkabát. Éjszaka is többször próbára 
tett az esős idő. Legalább négyszer eleredt, de a mi sátrunk nem ázott be. 

A vasárnapi  sátorbontást  követően az eredeti  programtól  eltérően (a  Dachstein főgerincén 
található kilátó az esős időjárás miatt nem volt megközelíthető) Hallstatt városát néztük meg. 
A  város  egy  igazi  kis  osztrák  „ékszerdoboz”.  Hangulatos  szűk  utcácskákkal,  különleges 
épületekkel  kápráztatott  el.  A  város  neve  a  kelta  hagyományok  szerint  „a  só  helye”, 
lakosainak száma 1 000 fő, ami a hely szűke miatt lényegében évek óta nem is változik. A 
kisváros  különös  és  egyben  bizarr  nevezetessége  a  templom  kertjében  található  teraszos 
temető, melyben a halottak maradványait 10 évente kiássák, majd koponyájukat kifehérítik. A 
templom melletti  sziklafalba vájt Csontház így őrzi a megboldogult  földi maradványait.  A 
városnézés után kora délután indultunk haza, és rövid pihenőkkel az esti órákban érkeztünk 
vissza Budapestre.

Meseszép! Csontház.

Számunkra különösen nagy élmény volt,  hogy ilyen  hosszú túrákon vehettünk részt.  Mint 
leendő  földrajz  szakos  hallgatónak  érdekes  volt  megfigyelni  az  Alpok  magashegyi 
növényzetét,  és  a  kőzetek  típusait.  A  túraútvonalak  változatos  felszíni  formák  között, 
gleccserek tövében, leomló sziklák között, olykor „veszélyes” terepen vezettek. Még sosem 
jártunk ilyen meredek lejtőkön!

Köszönjük  a  Szegedi  Tudományegyetem  Természeti  Földrajzi  és  Geoinformatikai 
Tanszékének, valamint az Eupolisz Utazási Irodának ezt az értékes nyereményutazást!


