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Ii...íazakt1ro11-més·zkdalpok
A -méézkd'féhér" ází.né csillog e16 a füves és'erd6foltos hegyoldalon. '.m'szkdre jellemz6 merész formákon a növényzet nem tud
megélni és sokszor az alacsony reszeket sem borit ja zárt erd6takeré. A völgyben 'pUlt házak lakéia gyenge talajon igyekeznek
földmlivelést folytatni. ~int a hegyvidéken másutt is, az ut gondozottsága feltün5.
2'** 'Salzburgi-~l.pok·
, .. Ae -négyék' érddbori tottságát csak ritkán töri át a mészk6 fehér szine. Jelentds erd6gazdálkodás mellett a Salzach foly6 völgyében földmUvelésés állattenyésztés a lakosság foglalkozása.
Háttérben a Magas ~auern hófödte vonu Lata látszik.,
llOsztrák~ ~lpok
-Ai e~d~ért-g1ürt hegy~égena mészk6vidék vonásai er6teljesebben bontakoznak ki. A hegységet csak gyér növényzet fedi. Alölgyben törmelék lejt~södik s rajta folytatádnak a csapadékviz által
kimosott hegyoldali mélyedés,ek. Gazdaságilag nem sokat ér6 terület,

A.• -Magas

!auern,
"'_. ltéléti':;'J.lpok
egyik legnagyobb hegy tömege. Általában egyenletes magasságu eaucack
tömege. A hó alól e16tün6 éles peremek,
csupasz Bziklák,a firngyUjtc5kb61 kiindu16 gleccserek testeSi látványt nyujtanak.

5;' Gi'ossgloekner

.A -Mágas Tá,úern kristályoe övezeténe,k legmagasabb rész~..,;F6-.
caucea 3708 m magas. Az állandó ll' alól csak a hegyes peremekés
a meredek lejtők bukkannak ki. ~élyedéseiben megtelepedett hé
glecesereket táplál. E16térbena Keleti-Alpok legnagyobb jégfolyója a Pas t ez-ze gleccser látszik s ez egyben ~z Alpok uto-lsó
nagy gleccsere kelet felé /9,4 km hosszu/.
6+ Eisenerzi-Alpok

!!fI_Sl1C1lf~YI KŰNWrAR
r.Qv~6é!m1!!)ló
.Ó
1958 év A

/~'1°l sz.

-1-

173

'Izeurázaiaihegyrendszer
legnagyobb e,urópal tagja kelet felé álacsonyodik.
Egyik 'ilyen nem magaaraemelked6 része az, !laesony
_'auern, ahová az Eisenerzi';"Alpok ie 't'artoznak.l,ttmár
hi'nyzanak
az állarid6 h6takarék s a hajdani eljegesedésnek',is
'kevesebb nyoma
mutatkozik. A hegység formái az eLí.d ebbek s erd6sebbek., A medenetS~e~ Ei~enerz várósa épült, melletta
az Erzberg ~vashegye" _ga~
~~~,!ií;;~'A, va.lamikor erdds hegy f'ái tkipuszti
totta a bányászat s ma
már csak déli oldalain találunk erd6ket.
é

';-"'Erzberg
.
"- - . -J1sétlerz mellett 1534 m- magasan emelkedik Erzberg. AWbsztria
vashegye. A hegy egész tömege bányáazatra ig'eri a.lkalmas sziderit,
.nagyon finom vasérc. Abányás zst a hegyet' is egészen elpuszti tja. ,!ia' már lépcs6's csonkagülához, hasonli t. ;Piramisán 60 ,emelet en
vagy szin"ten foly ik.a bányászá.t a ekb. IT ID magas szintek éri,ási
lépcs~khöz hasonlitanak.
A bányásza1; főformájé. a nappali,külszil!les fejtés,
de már ~agy mér:eteketeltött
a földalatti
munka is.
A.zegész hegy keresztül-kasul
fll;rtterület.
,Furás k5zben gyakran
akadnak régi, elhagyott~rés.zberi
r6mai korból származ6 bányákra. írcét mesrl:r.oeesdvároaok ISteyr, 1e:Qben stb;/ is feldolgozzák.
7

Si" Karni~Alpok
"-- -. ,"
déli -Ihészk6vonulat s'zinte;a gyengén termIS terület,
eZQ'rt
els6aorban erd~ségeinek fáit hasznositják.
!z erd5gazdálkodás mel,lett fdleg'az
állatt~nyészt's
a'megélbetés
lehetséges m6dja~

"f

Dunavölg:r
- , , _.A-tölYoszörazétágazó
Duna a hegyek között ismét összeszt1kUl.
llyen. a Greini saakaa aa is. Egyenletes magasaágu hegyvidék közöt,t
'emlik Eur6pa másedik nagy folyója. A hegyeket ardtS .fedi t az alaesonyabb,lejt6kre,
dombokra egészen felhuzódik aföldmUvelés.
J.
folyómenti sik része;t telepUlésekke~ találk"ozu~k.
'

]]);;;"Iiűi '
- - ,,' 2000 m magas .hegyek között folyik az ország másik nagy fQly6js';az lnn~ Völgyé a foly6 ais6 folyása mentén már széleaül fl 'ben"':
neföldmUvelést
folytatnak.
l'artján épült Schwitz városka házai
inkább ~ hegyoldal feléhu~ódnak.
,Lakói ínezógazdat;lágon kivül bá- ,
nyászattal
is fogl'alkoznak.,
-

11; Enns
. - 'Szélesebb völgyében szabadon k~nyarog c,'középszakaszjellégii
Bnna.'~evágott
kanyarufatai
mellett kisebb erdóség alakult ki.
A,völgybenaföldmiivelé's
nagyarányu~ ll' hegyek legelőin állattenyésztés folyik.
:Háttérben· a Grimming tömege, emelkedik .•

-li;'-Wö±-thi=t,6
J. "nössza.n elnY1116Wörthi-tó' a Drávától északra 'fut"ó tektonikus
völgyben helyezkedik el. Hossza' 16 km, szélessége
12 kDl.A 85 m
-

s:

--

mély t6 439 m t.t.
magasságban fekszik~ Jize tiszta.
nyár~~ meleg a igy sok fUrd6hely ~telepUl t mellé.! ,'melegebb éghajlat
du-sabb növeliyzetet fejlesztett
ki. lIáttérben,a
Júgoszlávia
fele eséS
Karavankák hófedte·vonulata
huzódik.

lJ. Hallatatti-tó

",\

",

,. Atiáiti-ii' báj oa fekvésU tavainak· egyike a Hallstatti-t6~
,Mellette a k6korszak 6ta állandóan van' település • .1 Salzberg eldalában talált
kelta sirok i.e.700-JOÓ
közötti'id4
mUve16désere'
nyujtanak gazdag anyagots
eZ.ek alapján' külön "h.llstatt1~·~rt~
kUlönböztetnek meg.}., községh.ázai
mint a feeskefé'sikek
tapadnak
a Sa.lzberg oldalához'. A' hegyb61 a s6bányászat már 1563 óta folyik.

14"

"Semriiering
Magas fekvése 113E)6ial, .egéazségeaJ klimája .miatt.lusztri",
legszebbaipi
üdii16- ésgy6gyhelye.
;It:. vezet a ~IDlDering~hágó.
,Vsautjs 900m •.•re em~lked1k15 alagu.tjáv~l
~s 16 vi~duktjával.4
gyönyörü'vldékenáth~lad6
vasut184S .••.
18S$ k<Szött- épült és ez volt
.a világ elé6 hegyi vasutja~
15" Drótkötélpálya
, -:
"A-kB~Úekédés'megkönnyitésére,
a.felszini
nehézségek mis'tt,
gyakori a drótkötélpálya.
A képen látható részlet,'r~szeanhak
a 3 km hosszu, a 3 hatalmas 'oszlopon tlyugv6.d+,6tkt5t~ipályának.
mely a kis völgyi falu,b6l II Feüerkogel~ez .vezet •.
19;:.Allatten:yéazt'és· "
. '!z- álláttényésztés
Ameddig csak, felhatol.$,
, dus , de álland6an
friss
--

.'

részben a havasi 1ege16kÖn. nagyarán:yu."
1~ge16, ~övetik az'á~latGk a nem mindtg
és üde' fUterUtetet."

,,.:

:

11. FöldmU~eles

,.
.
r
-.-földmüvelés
nem jeient6s
Ausztriában .• Szánt6földben szegény as ország,s
ezért ahol csak lehet aszántóterfllet·
felhatol
a hegyek oldalaira
'is •.. 1. mUvelés azonban elmar~dott tarégi
ld6k
~~dján'ökr5kkel
szántanak.
.

18, Béca

.

.

.

. - }, '\fáros a szerteágazó Duna magasabb térsziIién 'ptiIt,
fontos
'utvonalak esom6pontjáli. A Duna völgyének'6si'utját
itt keresztezi az észak-déli
irányu ut'vonal.· tvszázadekon· át a Habsburg birodelomnak is a fóvárosa volt. Régi barokk ~tilusu 'palotáimellett
uj bérházai már $_modernépitéezeti
stilust
képviselik.
A,f6város
egyben .Ausztria egyik legfontosabb
ipari városa. Gépgyártása',
'.' t~xti1- és b6ripara jelentős •.

19,. S(~hönbruai!
'Az-egJrKo:ri hires

császári

kastélya

-)-

UlII.száza.dban

épült!'

'

1441 tereméa
szoba van, valamint szinház.
cia izlésü park veszi körül. '

197 ha terUletü,

gO'tPar 1amen t
'1873-83,
között, épült Bécs egyik legszebb
hellenisztikus
stilusban •

fran~

épülete a Parlament

.als Rathaus
B~csIílásiknevezetes
között.
.'

épUlete ujgótstilusban,épült187:i!~82

22"

Linz
'Linz a DÚna partján a Linzi-medencében épült. Nem olyan ré~
gies, mint a délnémet városok, dé tiszta és izléses épületekkel
rendelkezik. Sok gyára ipari jelleget adott a városnak. Salzkammergut sóját itt rakják hajóra. ~emetőjében nyugszik Batsányi
János.
'

2)..' Steyr
'Az Enns folyó két partj án épült városban fej16dött ki az o.r-.
szág egyik fontos nagyipari he~ye az eisenerzi vasbányákanyagának feldolgozására .•Az osztrák gépgyártás /autó/ és fegyvergyártás f6helye.

14"

Gráz
Gráz a hasonló nevU medencében a Mura folyó mindkét partján
épült, 6si szláv te~epUlés utódaként. Ausztria déli részének legjelent6sebb városa széles, rendezett u tcákka.l , kertes házakkal.
Gépgyártása és textilipara fcra'~osés s:;515termelése is nevezetes.
Éghajlata egyesiti észak szigoruságát és dél,~nyheségét.
'

2!2. ,;tr11sbruck
'Tirol' fővárosa s egyuttal gazdasági centruma az Inn folyó
mellett épült Innsbruck /Inn hidja/tt Nagyutcsomósodási
pont,
hisz a kiilönfélevilágtájak
irár;.yábóljöv6 utak itt találkoznak.
A Brenner hágón átmen6 ut is itt halad keresztül. El6.városával
az egész Inn völgyet betölti. Az egyetemmel r-ende Lkezö az ép modern városból, mely a római id6kt6l lakott hely; gyönyörü kilátás nyilik a Mészkő-Alpok tömegére.
~6. Salzburg

ASálz'óurgi-medence
közpoz:tja a Salzach folyó két partjára
települt Salzburg. Nevét az itt nyert sóról kapta. A római id6ben
mint Juvavum már nevezetes hely volt~Mivela
sz~tágazó folyót néhány szigetszerüen kiemelked6 hegy, összeszüki ti egy mederbe, fon- '
tos utvonalak futott_ak a városnál össze. A folyó balpartján van a
város régi része, hegyektól kJrülvett síkságon .•A hegyre'Hohensalzburg vára épült.
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