
PILLANTÁS A MAGASBÓL

A Balkán-félszigetre és a Kárpát-medencevidék dél-
keleti tájaira tekintve két, a térségünkre az őszi
időszakban nagyon jellemző, műholdképeken is
feltűnő jelenséget láthatunk. A magassági öveket al-
kotó erdőtípusok az átmeneti évszakokban jelleg-
zetesen elkülönülő színt öltenek. A lombhullató er-
dők levélzete az első hideghullámok, fagyok
hatására kezdi elveszteni zöld színét, a hideg pedig
először a magasabb régiókban jelentkezik. A feny-
vesek sötétzöldje télen és nyáron szinte változatlan,
de a tölgyes- és bükkerdők sárgára, majd vörösre
váltása eltérő időszakban kezdődik. Így az ősz kö-
zepén az alacsonyabban található tölgyesek még
zöldes színűek, alig sárgulnak, míg a bükkösök
ugyanekkor már vörösben is játszhatnak.

Amikor a balkáni térséget nézzük, azt is észre-
vesszük, hogy a sárgulás a melegebb déli-délnyugati

KÁRPÁTI KÖDÖK 
ÉS MAGASSÁGI NÖVÉNYÖVEK

tájakon általában később jelentkezik: az albán sík-
ságon és az Égei-tenger mellékén még a téli hóna-
pokban is marad egy kis zöld a műholdfelvételeken.

Az őszi–téli időszak másik jellegzetessége az ala-
csony tájakat kitöltő köd, mely magas nyomású
időjárási helyzet, anticiklon idején a felhőtlen, 
napos és ilyenkor hideg időben napról napra 
nagyobb területeken jelenik meg a völgyekben,
medencékben, amelyből sokszor szigetszerűen
emelkednek ki a hegyek. Itt épp a Kárpátok déli és
keleti, illetve a Balkán-hegység déli előterében 
látunk kiterjedt ködmezőket. Ezek jellegzetes, 
a domborzatot követő, éles peremmel végződnek a
hegyek határán – érdekesen kirajzolva ezzel pl. 
a Kárpátok keleti előhegyeit.

SZÖVEG: TIMÁR GÁBOR–KERN ANIKÓ
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Bôvebb információ: Tömösvári László, igazgató
Telefon: +43-3688-2325 • Mobil: +43-664-385-9773
Hotel Berghof Tauplitzalm • Tauplitzalm 19. 8982 Tauplitz

Honlap: www.berghof-tauplitz.at
E-mail: info@berghof-tauplitz.at

— Várunk szeretettel idén is mindenkit egy vidám szezonkezdésre 
a hóbiztos Tauplitzalm-fennsíkon, a Hotel Berghofban, a síterep 
kellös közepén, 1650 m magasságban.

— Síelés közvetlenül a szálloda ajtajától, délután és este programok 
a házban (Après-Ski, fáklyás túra, diszkó stb.).

— Kedvezményes síoktatás is igényelhetö.

4 éjszaka félpanzióval (büféreggeli, 3 fogásos vacsora),
3 napos síbérlet, 3 nap oktatás magyar nyelvü oktatótól 

(az árban benne van)
Mindössze: € 240 / felnôtt áron (egyéni kiutazással)

Gyermekkedvezmények a szülök szobájában 
(2 teljes fizetövel egy szobában)
€ 210 / fô (255 helyett)

2013. DECEMBER 8—12., VAGY DECEMBER 15—19.

SZEZONKEZDÔ SÍTÁBOR DECEMBERBEN
TAUPLITZALMON, KIHAGYHATATLAN ÁRON

3 éjszaka félpanzióval, 3 napos síbérlettel
€ 240 / felnôtt

Gyermekkedvezmények a szülök szobájában 
(2 teljes fizetövel egy szobában):

0-5 éves: gratis, 5-14 éves: € 120 / gyermek

2014. JANUÁR 5—8., VAGY JANUÁR 8—11.

2 éjszaka félpanzióval, 3 napos síbérlettel
€ 200 / felnôtt

Gyermekkedvezmények a szülôk szobájában 
(2 teljes fizetôvel egy szobában):

0-5 éves: gratis, 5-14 éves: € 100 / gyermek

2014. JANUÁR 17—19.

RÖVID SÍSZÜNETEK JANUÁRBAN

HOTEL BERGHOF
TAUPLITZALM


