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I Увод 
Република Аустрија је мала држава у Средњој Европи. По политичком уређењу 

Аустрија је парламентарна демократија. Састоји се од  девет федералних  држава,  и  
једна је од  две  европске  државе које су прогласиле сталну неутралност  (друга је 
Швајцарска). Аустрија је чланица  Уједињених Нација од 1955., а Европској Унији се 
придужила 1995. године. Главни град је Беч (Wien) , а уједно je и једна од савезних 
држава Аустрије. Остале савезне државе су Бургенланд или Градишће (Burgenland) 
главни град Ајзенштат (Eisenstadt), Корушка (Kärnten) главни град Клагенфурт 
(Klagenfurt), Доња Аустрија (Niederösterreich) 
главни град Санкт Пелтен (St. Pölten), Горња 
Аустија (Oberösterreich) главни град је Линц 
(Linz), Салцбург (Salzburg) gлавни град Салцбург 
(Salzburg), Штајерска (Steiermark) главни град 
Грац (Graz), Тирол (Tirol) главни град Инсбрук 
(Innsbruck) и  Форарлберг (Vorarlberg) главни 
град Брегенц (Bregenz).                                                     Слика 1. – Застава  Аустрије 

                                                                                                              извор: sr.wikipedia.org 
 

 

Слика 2. – Савезне државе Аустрије 

Извор: www.wieninternational.at/en/content/grad-u-srcu-evrope-sr 

Аустрија је мала земља смештена у срцу Европе, на месту где се преплићу 
главне артерије и вене, односно различити путеви Европе. Својим положајем, на 
раскршћу важних путева, Аустрија је земља у којој се сусрећу и преплићу 
цивилизације, културе, вере, климе и рељеф.  Свој допринос развоју културе давали су 
сви народи који су се досељавали или освајали подручје данашње Аустрије. Тако се 
данас на аустријским путевима културе срећу сећања Европе из различитих 
временских периода, укрштају се на речним ушћима и долинама, а разилазе по 
ободима планинских венаца.   

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://hr.wikipedia.org/wiki/Eisenstadt
http://hr.wikipedia.org/wiki/Klagenfurt
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Њено име (нем. Österreich) се на српски може превести као „Источно царство“.  
Израз вероватно потиче од превода средњовековног латинског имена за 
регион Marchia orientalis, што значи „источна граница“, јер се налазила на источном  
крају Светог римског царства. Након што су је освајали  Римљани,  Хуни,  Ломбарди,  
Остроготи,  Бавари  и Франци, Аустрија je била под влашћу Бабенберга од X до XIII 
века, кад су их наследили Хабзбурговци. Кућа Хабзбург је потом владала Аустријом 
све до XX века. Након укидања Светог римског царства, Аустрија је 1867. године 
постала део двојне монархије, Аустроугарске. Аустроугарска се распала након што је 
изгубила  Први светски рат, па је настала Аустрија у данашњим границама. Аустрију је 
припојила Немачка 1938. године. Савезници су након II светског рата  држали 
Аустрију до 1955. године, кад  је опет стекла потпуну независност под условом да 
остане потпуно и трајно неутрална, а забранили су јој удруживање са Немачком. Ипак, 
након пропасти комунизма у Источној Европи, Аустрија се политички све више 
ангажовала, па је 1995. године постала чланица Европске Уније, а 1999. је увела 
валуту евро. Данас је то земља која се састоји од девет федералних држава. По 
политичком уређењу је парламентарна демократија. Шеф државе је председник, који се 
бира на општим изборима сваких 6 година.  Аустрија је једна од 10 најбогатијих 
земаља на свету по висини бруто домаћег производа, има високо развијену социјално-
тржишну привреду и висок животни стандард. Одмах после високо развијене 
индустрије, туризам има највећи удео у националној привреди.    

Укупни број становника је 8.331.930 (по попису из 2008.) што је чини 92. 
земљом света по броју становника, са густином насељености од 99 становника на km².  
Од готово 8 милиона становника Аустрије, приближно 98 % су германског порекла и 
говоре немачким језиком. Разлика тзв. аустријског немачког, састоји се у речима, које 
су карактеристичне у употреби на подручју Аустрије, различитим граматичким 
правилима, као и коришћењем речи које су у немачки језик ушле из језика суседних 
народа (словенског, мађарског и италијанског језика). На југу и истоку земље живе 
припадници националних мањина - Чеси, Хрвати, Мађари, Роми, Словаци, Словени... 
Око 56% становништва живи у градовима: од тога 45% у Бечу. У Бечком басену и 
долини Дунава концентрисано је 70% становништва земље. Природни прираштај 
Аустрије спада међу најниже у Европи (око 6 промила). У Аустрији је службено 
признато дванаест религија и религиозних заједница. Приближно 78 % Аустријанаца 
су римокатолици, 5 % протестанти, а 4,5 % припада некој другој верској заједници. 

Поред богате историје, које су Аустрији оставиле културне вредности, Аустрија 
може да се похвали својим богатством природних вредности. Простор ове мале државе 
представља један шарени мозаик склопљен од различитих рељефа земљишта: од 
низија, преко котлина, долина, брдашца, планиских венаца, па све до највиших врхова. 
Ову разноликост у рељефу пресецају бројне реке, долине, ледници... Посебан шмек 
Аустрији даје планински венац Алпа, најлепши  бели бисер  Европе, уједно највећи и 
највиши планински масив Европе.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1867
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1938
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1955
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1995
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1999
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
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II Географски, саобраћајни и туристички 
положај 

1. Географски положај 
Аустрија, званично Република Аустрија, је држава која се налази у Централној 

Европи. Протеже се између 46° - 49° северне географске ширине и 9° - 17° источне 
географске дужине. Захвата површину од 83.871 km² и по површини је 113. земља на 
свету. Аустрија је континентална држава која се граничи са Немачком (784 km) и 
Чешком (362 km) на северу, Словачком (91 km) и Мађарском (366 km) на истоку, 
Словенијом (300 km) и Италијом (430 km) на југу, Швајцарском (164 km) и 
Лихтенштајем (35 км) на западу и нема излаз на море. Дужина државне границе износи 
2. 563 km. (Давидовић Р., 1999.) 

       

Слика 3. – Географски положај Аустрије                     

Извор:  sr.wikipedia.org                                                     

             

Слика 4.- Аустрија и пограничне земље 

Извор: en.wikipedia.org 
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2. Саобраћајни положај 
 

Иако има малу површину и мали број становника, оно што Аустрији даје велики 
значај је њен географски положај. Аустрија лежи у „срцу Европе“, тако да 
најзначајнији европски путеви воде преко њене територије. То је од великог значаја за 
развој њене индустрије, саобраћаја, туризма, како у прошлости, тако и данас.                                                                       
(Раденковим М., 2009.) 

Република Аустрија спада у земље, које се пружају кроз више важних 
европских географских области (Алпи, Подунавље, Панонска низија), а природно 
сужење, тзв. "Бечка врата" јесу природни пролаз у средишњи део Европе са њеног 
Истока. Аустрија се налази у простору Источних Алпа и Бечког басена. На северу 
обухвата и део долине Дунава и Чешке Горе. Бечки басен својим положајем 
представља спону између Чешког басена и Моравских врата, Панонског и Јадранског 
басена, она је веза горњег и средњег Подунавља. То даје Аустрији атрибут транзитне 
земље. Она је спона између неколико европских држава: Немачке, Чешке, Словачке, 
Швајцарске, Италије, Словеније и Мађарске. (Ђурић В. и Петровић Р., 1964.) 

Саобраћај у  Аустрији је веома развијен, па су многе природне препреке, 
попут Алпа, већ одавно савладане. Аустрија има развијен друмски, железнички, 
ваздушни и водени саобраћај. Беч, као престоница државе, представља не само главни 
саобраћајни чвор у држави, већ и у овом делу Европе.                                                                        

Железнички саобраћај - Укупна дужина железничке мреже стандардног 
колосека у Аустрији је 5.639 km (1998. године), од чега је електрификовано је 3.523 km 
железнице. Постоје је и пруге уског колосека са укупном дужином од 484 km. Ово 
говори о развијености железничке мреже и може се рећи да свако значајније место у 
земљи има железничку станицу и везу са железницом. Главни саобраћајни чвор 
је Беч са три велике железничке станице. Други важни железнички чворови су 
покрајинска средишта (Грац, Линц, Салцбург, Клагенфурт, Инсбрук).  

Друмски саобраћај - укупна дужина друмских путева у Републици Аустрији је 
око 200 хиљада km, сви са чврстом подлогом. Дужина ауто-путева тренутно износи 
преко 2000 km, а очекује се и изградња нових деоница. Треба нагласити да Аустрија, 
упркос врло израженом алпском крајолику, поседује веома савремену путну мрежу на 
свим нивоима, од државних ауто-путева до сеоских путева. Данашњи државни ауто-
путеви повезују све важније градове у држави, посебно Беч, са ободом земље и 
престоницама суседних земаља. Многи ауто-путеви прате линије главних железница. 
Они се углавном пружају трасама Европских коридора, а носе двозначне називе „А + 
број“. Поред класичних ауто-путева постоји и кружни ауто-пут ("прстен") око Беча. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
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Слика 5. – Важни путеви Аустрије 

Извор: www.google.com/imgres 

Водени саобраћај - Аустрија је континентална земља и стога нема 
поморских лука. Од лука у околним земљама највећи значај за њену привреду има 
лука Трст у Италији. Са друге стране, речни саобраћај је развијен и међународног је 
значаја иако је ограничен на једну реку, Дунав. Дужина речних водених путева 
у Аустрији је 358 km. Поред Дунава пловна су и многобројна мала језера на Алпима и 
то највише у туристичке сврхе. Река Дунав, као важан паневропски пловни пут 
(Коридор7), повезује средњу Европу са облашћу  Црног мора  и  Балкана. Важне 
аустријске луке на  Дунаву  су:  Беч,  Енс,  Линц и  Кремс. Дунав је такође важна 
туристичка маршута у Аустрији и данас је све више марина и других туристичких 
садржаја дуж његових обала. 

Ваздушни саобраћај - У Аустрији постоји неколико авио-компанија, од којих 
је најпознатија Остријан ерлајнс (Austrian Airlines), једна од најважнијих у 
целој Европи. У држави постоји 55 званично уписаних аеродрома, али је већина без 
тврде подлоге и са кратком пистом. 22 аеродрома су са чврстом подлогом, а од њих 6 
има IATA код  (IATA Airport Code) и, самим тим, међународни значај. То су: 
Међународни Аеродром Беч, познат и као „Швехат“, аеродром Грац, познат и као 
„Талерхоф“, аеродром Инсбрук, познат и као „Кранебитен“, аеродром Клагенфурт, 
аеродром Линц, познат и као „Плави Дунав“, аеродром Салцбург, познат и као „В. А. 
Моцарт“. Највећи и најважнији аеродром у земљи је Бечки Међународни аеродром 
„Швехат“, удаљен 18 km југоисточно од града. Због свог изванредног положаја овај 
аеродром је један од најпрометнијих у Европи и има знатно већи значај од државног. 
Треба споменути и Аеродром Инсбрук, који спада у најпрометније аеродроме у току 
зимске туристичке сезоне на Алпима. У Аустрији је званично уписан и 1 хелиодром. 
(sr.wikipedia.org/sr/ Саобраћај_у_Аустрији) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=IATA_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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3. Туристички положај 
 

Аустрија се налази на раскрсници различитих европских туристичких праваца, 
и сама Аустрија је туристичка дестинација, поготову за љубитеље планине и зимских 
спортова. У Европи преовалађују туристичка кретања из њених северних и 
северозападних ка јужним деловима, онда је јасно да су за туристичка кретања 
најзначајнији трансалпски путеви. Алпи представњају баријеру између богатијег 
севера и сиромашнијег југа, тако да на овом планинском систему постоје бројни 
попречни превоји. У складу са тим може се рећи да су најфреквентији: 

а) пут Минхен – Инсбрук – Бренерски превој – Верона, 

б) пут долина Рајне – Цирих – Свети Горхад – Милано 

в) Женева – тунел Мон Блан – Торино – Лигуријска ривијера. 

Све ове путеве можемо сврстати у јединствен Централни туристички правац, 
којим се креће највећи број туриста из северозападне Европе ка средњем Медитерану. 
Овај  правац је најзначајнији за Аустију, јер пролази кроз саму државу. Такође од 
великог значаја су и Западно – европски туристички правац (ово је правац којим 
велики број француских и британских туриста путује ка шпанским медитеранским 
регијама и Азурној обали) и Југоисточни туристички правац који има неколико 
важних путева: Први води од Источних Алпа, преко Словеније, ка Јадрану, мањим 
делом ка Београду. Други води од Подунавља ка словенској и хрватској обали 
Јадранског мора, а трећи од Подунавља, преко Београда и Ниша за Грчку и Турску.   
(Јовичић Д. 1999.)            

 

Слика 6. - Дунав, као најважнији пловни пут у држави, на делу тока кроз Беч 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/ Саобраћај_у_Аустрији 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
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III Географске регије 
 

Физичкогеографски елементи, пре свега рељеф, предодредили су да се Аустрија 
дели на њен планински и котлинско – низијски део. Планински део представљен је 
Алпима, а нешто нижи део ободним котлинама и низијама. Неке административне 
покрајине налазе се у планинским пределима: Салцбург, Тирол и Форарлберг. 
Претежно низијске покрајне су су Бургенланд, затим у Подунављу - Горња и Доња 
Аустрија са Бечким басеном. Покрајине Штајерска и Корушка делом припадају 
котлинској, а делом планинској Аустрији.  

 

Слика 7. Карта покрајина Аустрије 

Извор: www.google.rs/ search?q=austrija+pokrajine 

Географске регије Аустрије су: 

1. Аустријски Алпи 

2. Ободске низије и котлине 

1. Аустријски Алпи 
Аустријски Алпи састоје се од централног кристаластог језгра које се са северне 

и јужне стране наставља у појас кречњачких Предалпа. Централно језгро изграђено је 
од отпорних стена: гранита, гнајса и кристаластих шкриљаца. Овде се налазе: Зилерске, 
Езталске, Кизбихалске, Високи Таври (Тауерн), Ниски Таври и Корушке Алпе. Радом 
ледника створене су долине којима данас протичу брзе планинске реке. Једна од 
најлепших долина је долина Гаштајна у којој се налази бања и чувени туристички 
центар Бадгаштајн. Предалпе се настављају према северу и југу. Опште карактеристике 
овог планинског подручја је да је ниже и састављено од мезозојских кречњака и 
доломита. На северу то су Салцбуршке и Аустријске Предалпе, а на југу Карнске и 
Јулијске. Поред река у клисурастим долинама јављају се и језера: Халштатско, 
Траунско, Зелско, Врпско и Милштатско. 
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Три административне покрајине су типично планинске:  

1. Салцбург,  

2. Тирол и  

3. Форарлберг. 

1. Покрајина Салцбург – налази се између Горње Аустрије и Корушке. 
Салцбуршке Предалпе високе су око 3.000 m. Мањи ледници налазе се у вишим 
пределима. На Предалпе се настављају планине Таври чије врхове изнад 2.700 m 
прекрива снег и лед. У Гаштарској долини извире топла вода која је радиоактивна. Ту 
је позната бања Бадгаштајн. У близини бање је напуштени рудник Бекштајн чији су 
тунели пуни влажног и топлог ваздуха, па је претворен у лечилиште за реуматичаре. 
Насење Цела уз језеро Шмитен постало је туристички центар. Из града води жичара на 
планину Шмитен 1968 m. Код места Вертфен на 1656 m налази се систем ледених 
пећина Танталус и Крашки лонац. Спелеолошки систем је истражен у дужини преко 40 
km, те је једно време представљао најдужи, истражен, објекат ове врсте у Европи. 
Најважнији град у овој покрајни је Сацбург. Налази се у северном, ивичном делу Алпа 
на 423 m, а га зато зову „Вратима Алпа“ За њега се каже да лежи између истока и 
запада, потом између планина и низија. Познат је по прекрасним грађевинама барокног 
стила и Моцартовим куглама.  

 

Слика 8. – Типичан предео јужног, изразито Алпксог Салцбурга 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Салцбург_(покрајина) 

2. Тирол – налази се у западном делу Аустрије. Река Ин својим током раздваја и 
спаја високе Алпе које се пружају у два велика лука преко Тирола. Клима нижих 
делова и саме долине Ина блага је и пријатна јер су та подручја заштићена са севера 
високим Алпима. У вишим пределима влада оштра планинска клима са сталним 
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снежним покривачем, те је Тирол покрајна зимских спортова. У вези са ски-
спортовима треба споменути место Кицбихел где постоји тзв „непрекидан круг 
скијања“. Планине су створиле некакву врсту амфитетра, односно позорницу. Падине 
су повезане успињачама, тако да је омогућено скијање без престанка. Главни град 
Тирола је Инсбрук (у преводи Ински Мост или Мост на Ину). Град је настао у 
проширењу реке Ин, где са Бренера Ин прима своју притоку Сил. Инсбрук се налази на 
574 m надморске висине, па је тако највиши град у Аустрији. Налази се на раскрсници 
важних саобраћајница Беч – Париз, Минхен – Болцано. Смештен на реци Ин, између 
планинских масива, алпских огранака са врховима изнад 2.000 m Инсбрук има идеалне 
услове  и терене за све врсте зимских спортова. Ни у једном граду у Аустрији нису се 
планиски масиви приближили граду као у Инсбруку, зато га често назвају „градом 
планинара“. Због специфичног положаја Инсбрук је постао светски центар зимског 
туризма и један од најлепших градова Аустрије – „град у планини“ или „планина у 
граду“. Источно од Инсбрука, у котлини Лиенц, налази се познати пролаз Тиролска 
врата која повезују Тирол и Корушку. Ту се налази Лиенц, туристички центар из којег 
један пут води према Гросглокнеру. За покрајну Тирол важна су још једна врата у 
јужном делу – Бренерска врата, преко превоја Бренер, кроз које пролази пут још од 
времена Римљана, познат као „краљевски пут“ Преко Бренера Инсбрук је повезан са 
Италијанским туристичким и олимпијским центром Кортином де Ампеко. И свега 
произилази да је најважнија привредна  грана Тирола туризам и она има 40% учешћа у 
туризму Аустрије. Вредни Тиролци учинили су све да природне лепоте овог краја буду 
доступне туристима, било зими или лети. 

 

Слика 9. – Тирол  

Извор: www.google.rs 
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3. Форарлберг – најмања покрајина Аустрије, налази се на крајњем западу  
државе, чији превод значи „испред планине Арлберг“. Мала је покрајна, али има 
четири различита пејзажа. Прва целина је око реке Рајне која се простире све до 
Боденског језера. Други пејзаж представљају планине средње висине обрасле шумом, 
док је треће подручје око Арлберга, а четврто подручје су високе планине са голим 
стенама и ледницима. На северу се низија уз Рајну спаја с Боденским језером, другим 
по величини алпским језером које припада Аустрији, Швајцарској и Немачкој. На 
источном заливу Боденског језера је главни град покрајине Брегенц. Ако се жели 
добити још боља слика ове покрајине постоји жичара којом се туриста може одвести 
до видиковца Пфендер. Јужно од Брегенеца налазе се два јака привредна центра 
Дорнбирн, град са развијеном текстилном индустријом, и Фелфикирх – студенски град, 
лечилиште и уједно погранични град према Швајцарској и Лихтенштајну. У близини 
града налази се јединствен зоолошки врт у Алпима, заправо то је музеј биљака и 
животиња који чине алпску заједницу.  (Давидовић Р.,2000.) 

 
Слика 10. Брегенц на Боденском језеру 

Извор: www.backpackingtips101.com/best-cities-to-visit/central-europe/bregenz-austria/ 

2. Ободске низије и котлине 
Ободске низије и котлине налазе се на ободу Алпа. Највећи значај имају: 

Подунавље са Бечким басеном, Бургенланд, Штајерска и Корушка. 

1. Подунавље -  обухвата Горњу и Доњу Аустрију са Бечким басеном. 
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Горња Аустрија – налази се између огранака Алпа и алувијалне равни Дунава. 
Кроз покрајину тече Дунав који код Пасауа улази у Аустрију. У покрајини има 
неколико притока: са севера теку реке Велики Мухл и Мали Мухл, а са југа реке Ин 
(граница ка Немачкој) са притоком Салцах, те Траун и Енс. Горња Аустрија је 
подељена на три целине. На северу, до границе са Чешком, се пружа подручје нижих и 
средње високих планина, звано Мухл. У средишњем делу налази се пространа котлина 
реке Дунав, најчешће благо заталасана. Надморска висина је око 250-400 m. Изразито 
планинска подручја се јављају на југу - Горњоаустријски Алпи. На Алпима се налази и 
врхови са преко 2000 m надморске висине. У подножју Алпа има доста термалних 
извора, па је дати део покрајине богат бањама. Највећи део Горње Аустрије је 
равничарски. Мала сеоска насеља окружена су житним пољима, непргледним 
воћнацима, а узгаја се и винова лоза. На источном подручју дунавске низије развио се 
главни град Горње Аустије – Линц. Линц је модеран, важан индустријски град и важна 
аустријска лука. 

 

Слика 11.- Hallstat – село у Горњој Аустрији 

Извор: www.panoramio.com/photo/468796 

Доња Аустрија – по површини и по броју становника највећа аустријска 
покрајина. По својој историји и значају она је језгро и прадомовина Аустријанаца. 
Налази се на подручју између Источних Алпа и Панонског басена. Главни град је 
Санкт Пелтен. Окосница Доње Аустрије је река Дунав. Она дели покрајину на два дела. 
Важно подручје у овој покрајини је Винервалд - Бечка шума. Она попут великог 
месеца окружије Беч. Брежуљасто земљиште заправо представља последње изданке 
Алпа који благо нестају према току Дунава. У окружењу Бечке шуме налази се Бечки 
басен, а у литератури се тај простор назива и Бечка врата. У историји су Бечка врата и 
река Дунав имали велику саобраћајну важност, као најлакша саобраћајна веза између 
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јужне и средње, а потом и западне и источне Европе. Бечки басен је део Пананске 
потолине. Отворен је долином Дунава на истоку и западу, долином Мораве  на 
североистоку и низијским превојем Семерингом ка југу и југозападу. Бечки басен је 
раскрница путева, тако да је на месту сутока толиких путева, било предодређено веће 
градско насеље. Додајући још и чињенице да се на овим правцима кретале и 
најважније сеобе народа, војске и трговачких добара, онда је формирање већег насеља 
била неминовност. То насеље је град Беч. Првобитно је то било утврђење. Према 
келтском називу Виндобона, настао је немачки назив Wien (Вин). Ми га зовемо Беч, 
назив смо преузели од Мађара, што у преводу знаћи тврђава или подрум. Беч је 10. 
највећи град Европске уније, далеко највећи град Аустрије и њено политичко, 
економско и културно средиште. Главни град Аустије познат је као „Град музике“. 
Исувише је ракошан, раздраган, елегантан, космополитски, мултиетнички. Можда је 
сувише у ритму валцера, вина, уметника, сликара, музичара и песника, али зато је 
бивша царска престоница која годинама привлачи туристе који обожавају шетњу 
прелепим градским парковима и царским палатама. Овде је чувена Шпанска школа 
јахања, Партер, Албертина, дворци Хофбург и Шенбрун.... 

 

Слика 12. – Беч 

Извор: www.google.rs 

2.  Бургенланд – покрајина Аустрије која се на северу граничи са Словачком, на 
југу са Словенијом, на истоку са Мађарском, а на западу са аустријским покрајинама 
Штајерском и Доњом Аустријом. Хрватска ову покрајну назива Градишће или „мала 
Хрватска“ с обзиром на етничку структуру становника, јер највећи број националних 
мањина чине Хрвати. Бургенланд је равничарско до бреговито подручје у склопу 
Панонске низије, по чему је ова покрајина сасвим другачија од остатка Аустрије. 
Једино је мали део на западу покрајине планински, у склопу првих, нижих планина 
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Алпа (висине до 884 m). Надморска висина већег дела Бургенланда је 120-250 метара. 
Овде се налази и најнижа тачка у Аустрији - 114 метара надморске висине. Главни град 
покрајине је Ајзенштат, налази се у близини Нежидерског језера. То је највеће 
аустријско језеро (315 km²), које је због свог значаја и јединственог биљног и 
животињског света на списку светске баштине УНЕСКО-а. Поред Нежидерског језера 
кроз Бургенланд протичу и реке Лајта на северу (граница ка Доњој Аустрији) и Раба на 
југу.  

 

Слика 13. – Престоница покрајине – Ајзенштат 

Извор: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Kismarton_légifotó3.jpg 

3. Штајерска – је друга по величини савезна покрајна Аустрије. Штајерска је 
по рељфу подељена на два изразита дела. Јужни и источни део је у склопу обода 
Панонске низије и то је валовито и бреговито, ређе брдско подручје. Надморска висина 
је око 200-400 метара. Планинска подручја се простиру у средишњем и северном делу 
и припадају ланцу Алпа (Аустријски и Штајерски Алпи). Највиши врх, Високи 
Дахштајн, се налази на северозападној граници и висок је готово 3.000 m. Већим делом 
је планинска, а пружа се од ледника Дахштајн (3000 m) преко планина средње висине 
до јужних низија. Ни код једне друге регије се не осећа толика различитост пејзажа као 
код Штајерске: хладни Дахштајн, Високи Тауерн, котлинско–низијски југ, крај око 
дивље и плаховите Муре и брежуљци прекривени виноградима. Штајерска се често 
назива и „зеленом покрајином“ (нем. „Grünemark“), јер је око 61% њене површине 
прекривено шумама, а још 25% површине заузимају ливаде, обрадиве површине, 
воћњаци и виногради. Главни град је Грац, други по величини град у Аустрији на реци 
Мури. Грац је индустријски, трговачки и сајамски град Аустрије. Познат је по старом 
градском језгру, једним од најочуванијих у средњој Европи, због чега је 1999. године 
стављено на листу културне баштине Унеска, а 2010. му је придодат и дворац 
Егенберг. Друга посебност града је наглашена „образовно-универзитетска“ функција 
града, по чему је Грац познат широм Европе. 2003. године сам Грац је био културна 
престоница Европе. 
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Слика 14. Грац – престоница Штајерске 

Извор: www.graz-cityofdesign.at/de/places/detail/75/graz-rocks 

4. Корушка – заузима јужни део Аустрије. Зову је још и „сунчана покрајина“ 
због благе климе. Корушка је планинско подручје, у срцу Алпа. Средишњи део је у 
склопу простране Клагенфуртске котлине, која је местимично испресецана побрежјима 
и брдима. Надморска висина је око 350-600 метара. Остали део је изразито планински, 
састављен од низа планина у оквиру Алпа. На југу се пружају Караванке, на истоку 
Корски Алпи, на северу Гурк Алпи, на западу Крашки Алпи. На крајњем северозападу 
налазе Тауерн Алпи, са највишим врхом Аустрије, Гросглокнером (3.798 m). Најлепши 
део Корушке је њен главни град Клагенфурт – центар привредног, културног и 
политичког живота покрајине. Клагенфурт има очувано старо градско језгро са веома 
правилном ортогоналном уличном мрежом. Ту се налази катедрала, неколико тргова, 
низ градских здања и палата. Град је богат парковима и булеварима. 

 

Слика 15. Старо градско језгро Клагенфурта 

Извор: sr.wikipedia.org/wiki/Датотека:Klagenfurt_Landhaus_31072008_01.jpg 
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IV Природа Аустрије у функцији развоја 
туризма 

1. Рељеф Аустрије у функцији развоја туризма 
Аустрија се протеже максимално у смеру запад – исток 575 km, а у северно–

јужном правцу 294 km. Она је Алпско–подунавска земља. Највећи део, око 60% 
површине Аустрије је брдовито и окупирано је ралативно младим планинама Алпа, док 
је на истоку Панонска низија, а северно од Дунава је Бохмервалд (Böhmerwald), 
старији, али нижи планински венац. Њен запад и југ леже на Источним Алпима. 
Источни Алпи обухватају три четвртине њене територије и због тога она спада у 
високопланинске земље. Остатак земље чине нижи делови Алпа, котлине, долина 
Дунава и Бечки басен – ободни део Панонске низије. На источној граници према 
Чешкој, налазе се обронци Карпата. Највиши врх Аустрије износи 3.797 метара 
надморске висине - Гросглокнер на Високим Таврима, док се најнижа тачка налази на 
114 метара надморске висине, што даје разлику од 3.683 метара. 

 

Слика 16. – Карта рељефа Аустрије 

www.google.com 
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1.1. Макро облици рељефа 

- Планине 

Планински венац Алпа - Алпи је заједнички назив за највиши планински 
масив у Европи који се протеже од Азурно–Лигуријске обале до Бечког басена у 
облику лука на дужини од 1.200 km. Ширина им се креће од 135 до 260 km, а имају 
површину од 220.000 km². Својим пространством захватају територију Француске, 
Италије, Швајцарске, Лихтенштајна, Немачке, Словеније и Аустрије. Алпи су најгушће 
насељен планински венац у Европи. Реч Алпи значи планине. Према грађи и положају 
се деле у веће планинске скупине. Најопштија подела је на западне и источне које 
раздваја линија у правцу Боденско језеро – Комо језеро. 

Западни Алпи -  су изразито засвођени и асиметричног су рељефа, са благим и 
широким падинама на француској и стрмим на италијанској страни.  Изразито су 
заглечерени и имају најтипичније облике високопланинског рељефа. Овде се налази и 
највиши врх Алпа и Европе - Мон Блан 4810 m.  

Западни Алпи обухватају: Лигуријске, Приморске, Провансанске, Готијске, 
Грајске, Савојске, Пенинске, Лепотиске, Бернске и Глариске. 

Источни Алпи – су нижи од Западних Алпи. У њиховим средишњим деловима 
се јавља сноб гребена са алпским рељефом, који у Високом Тауерну достижу највећу 
висину – Глосглокнер 3.798 m – највиши врх Аустрије. Северно и јужно од тога снопа 
гребена протежу се широке површи Предалпа, махом средње висине, које се одликују 
флувијалним и крашким елементима рељефа.  

Источни Алпи обухватају: северне кречњачке -  Ретијске, Баварске, 
Салцбуршке, Горњеаустријске и Доњеаустријске; средишње – Миноторталске, 
Есталске, Високе Туре, Ниске Туре, Норичке, Похорје, Козјак;  јужне – Бергамске, 
Доломити, Гаилске (Зељске), Карнске, Јулијске и Краванке. 

Алпе припадају младим набраним планинама, које су се образовале за време 
алпске орогенезе средином терцијара. За њихов рељеф су значајни и егзогени процеси. 
Флувијална и глацијална ерозија квартарног периода биле су особито значајне. 
Фосилни глацијални рељеф се нарочито очувао у средишњој зони: то су бројни 
циркови предвојени оштрим шкриљцима и пирамидастим врховима, дубоке долине 
стрмих страна, са висећим споредним долинама из којих се реке водопадима уливају у 
главне реке, са термоминералним басенима испуњеним језерима... Утицај стена 
различите отпорне моћи на образовање разних облика рељефа био је велики. Под 
утицајем велике надморске висине, знатне количине падавина и присуство снежно-
ледничких маса, Алпе представљају највећи хидрографски чвор Европе. Речна мрежа 
је врло густа. Реке претежно имају нивални режим (отапање снега и леда) са 
максималним протицајем у пролеће и лето. (Плавша Ј., 2008) 
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Слика 17. – Планински венац Алпа 

Извор: en.wikipedia.org/wiki/Alps 

Аустријски Алпи - Венци Источних Алпа протежу се кроз Аустрију у правцу 
запад – исток. Пружају се од Боденског језера до Бечког басена на дужини од 500 km, а 
широки су од 160 km до 250 km и захватају површину од 110 000 km².  Алпске планине 
су високе и тешко проходне, али су према северу, југу и истоку отвореније него 
Западни Алпи. Највиши врх Аустрије - Гросглокнер у Високим Таврима налази се на 
надморској висини од 3.797 m, док је најнижа тачка Аустрије Хедвихоф у Градишћу и 
налази се на надморској висино од 114 m.   

Кроз Аустрију се пружају три главна венца Алпа:  

1. Северни Кречњачки Алпи,  

2. Централни Алпи и  

3. Јужни Кречњачки Алпи.                  

                                                            

Северни Кречњачки Апли (нем. Nördlichen Kalkalpen) – је део Источних 
Алпа, који се налази северно од Централних Источних Алпа. Протежу се у правцу 
запад – исток од долине Рајне и Брегенцове шуме у Форарлбергу, између Немачко – 
Аустријске границе и Аустријског Тирола, па све до Беча, у дужини од 500 km и 
ширине до 50 km. Висине у Северним Кречњачким Алпима, између Рајне и Штајерске 
достижу око 2.700 – 3.000 m, док на источној страни не прелазе  2.000 m. Обихватају 
Следеће Аустријске области: Форарлберг, Салцбург, Горњу Аустрију, Штајерску и 
Доњу Аустрију. 
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Слика 18. Пружање Северних Кречњачких Алпа 

Извор: en.wikipedia.org/wiki/File:Northern_Limestone_Alps.png 

Подгрупе Северних Кречњачких Алпа: 1) Wienerwald, 2) Gutensteiner Alpen, 
3) Rax-Schneeberg-Gruppe, 4) Mürzsteger Alpen, 5) Türnitzer Alpen, 6) Ybbstaler Alpen, 7) 
Hochschwab-Gruppe, 8) Ennstaler Alpen, 9) Upper Austrian Prealps, 10) Totes Gebirge, 11) 
Dachsteingebirge, 12) Salzkammergut-Berge, 13) Tennengebirge, 14) Berchtesgadener 
Alpen, 15) Loferer и Leoganger Steinberge, 16) Chiemgauer Alpen, 17) Kaisergebirge, 18) 
Brandenberger Alpen, 19) Баврски Преалпи, 20) Karwendel, 21) Wettersteingebirge, 22) 
Ammergauer Alpen, 23) Allgäuer Alpen, 24) Lechtaler Alpen, 25) Lechquellengebirge, 26) 
Bregenzerwaldgebirge. 

 

Слика 19. – Делови Северних Кречњачких Алпа  

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Nördliche_Kalkalpen 

Централни Источни Алпи (нем. Zentrale Ostalpen) или Аустријски Централни 
Алпи (нем. Österreichische Zentralalpen) или само Централни Алпи – чине главни 
ланац у Источним Алпима у Аустрији, али и у суседне регионе у Швајцарској, 
Лихтенштајну, Италији и Словенији. Термин "Централни Алпи" је веома чест у 
географији Аустрије, као један од седам великих пејзажних регионима земље. 
Централни Алпи формирају источни део Алпске поделе, централни ланац планина, 
заједно са онима који се пружају упоредо са њим на северу и југу. У Централним 
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Алипима се налазе највиши врхови Источних Алпа. Углавном се налазе у Аустрији. 
Највиши врх Централних Алпа је Глосглокнер 3.798 m (нем. Großglockner) у Високом 
Тауерну (Hohe Tauern) у групи планина Глокнер (Glocknergruppe).                                                

 

Слика 20. – Планине Централних Алпа 

Извор: en.wikipedia.org/wiki/File:Central_Eastern_Alps.png 

Подгрупе Централних Алпа: 1) Планине источно од реке Муре: Hochwechsel, 
Fischbach Alpen и Grazer Bergland, 2) Lavanttaler Alpen, 3) Niedere Tauern, 4) Nockberge, 
5) Hohe Tauern, 6) Kitzbühel Alpen, 7) Zillertaler Alpen, 8) Tux Alpen, 9) Stubaier Alpen, 
10) Sarntaler Alpen, 11) Ötztaler Alpen, 12) Samnaungruppe, 13) Verwallgruppe, 14) 
Rätikon, 15) Silvretta, 16) Sesvennagruppe, 17) Albula-Alpen, 18) Plessur-Alpen, 19) 
Oberhalbstein, 20) Livigno-Alpen, 21) Bernina, 22) Bergamo 

 

Слика 21. – Гросглокнер     

  Извор: www.grossglockner.at/en/ 
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Јужни Кречњачки Алпи (нем. Südlichen Kalkalpen) – део су Источних Алпа. 
Простиру се јужно од Централних Алпа и већим делом се протежу кроз Италију, а 
малим делом пролазе и кроз Аустрију и Словенију. 

 

Слика 22. – Планине Јужних Алпа 

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Südliche_Kalkalpen 

Подгрупа Јужних Алпа: 1) Похорје, 2) Штајернски Алпи, 3) Kaраванке, 4) 
Јулијски Алпи, 5) Gailtaler Alpen, 6) Karnischer Alpenhauptkamm, 7)  Карнски Преалпи, 
8)  Доломити, 9) Alpi di Fiemme 10) Преалпи vicentine, 11) Massiccio di Non, 12) 
Dolomiti di Brenta, 13) Преалпи Gardesane, 14) Massiccio dell'Ortles, 15) Massiccio 
dell'Adamello-Presanella 16) Група Sobretta-Gavia 

 

Слика 23. – Караванке  

Извор:commons.wikimedia.org/wiki/File:Zell-Pfarre_Peiner_Kobla_01.jpg 
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Планински масив Бохмервалд - Планински масив Боемска шума (позната у 
немачком као Böhmerwald, чешки Шумава), је ниски планински венац у Европи са 
голим и ветровитм платоима и суровом климом. Налази се северно од Дунава и 
покрива преосталих 10% површине Аустрије. Они стварају природну границу између 
Чешке Републике са једне стране, и Немачке и Аустрије, са друге стране. Боемска 
шума састоји од тешко шумовитим планинама са просечним висинама од 800 - 1.400 
метара. Највиши врх је Großer Arber 1.456 m на баварској страни, а највиши врх на 
аустријској страни је Plöckenstein 1.378 m. Типично за боемске шуме су платои на око 
1.000 -1 .200 m. (en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Austria) 

 

Слика 24. – Бохмервалд 

Извор: commons.wikimedia.org/wiki/File:Boehmerwald2_engleder.jpg 

 

- Низије 

Панонска низија (нем. Pannonische Tiefebene) - Од запада ка истоку Алпи се 
снижавају и постепено прелазе у нижи терен, тј. западни део Панонске низије. То је 
равница у источном делу средње Европе, коју образује река Дунав у средњем делу свог 
тока. Панонска низија представља континентално равничарско подручје, окружено 
махом планинама. Она се простире на око 600 km дужине у смеру запад-исток, од 
крајње источног дела Алпа у Аустрији и Словенији, па до Карпата у Румунији на 
истоку. Равница је са југа затворена северним Динаридима у Хрватској, Босни и 
Херцеговини и Србији, док је са севера затворена Татрама у Словачкој. Њена ширина 
је око 400-450 километара. Надморска висина Панонске низије креће се од око 60 m у 
области уласка Дунава у Ђердапску клисуру, до око 200-250 m на западном ободу 
(Прекомурје, Градишће)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Austria
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Бечки басен - Западни део, или ивични део Панонске низије обухвата нижи 
терен око долине Дунава, ивични део Бургеланда, Бечку шуму и Бечки басен. Бечка 
шума (Винервалд) је планински масив, крајњи североисточни изданак Алпа, у чијем се 
подножју налази Беч. У окружењу Бечке Шуме налази се Бечки басен, који чини део 
Панонског басена између Алпа на западу и Карпата на истоку. Бечки басен је 
раскрсница главних европских путева и повезује балтичке и средњеевропске земље са 
Средоземљем. Он има улогу моста између тих европских регија, па је зато добио назив 
Бечка врата. Северно од Дунава пружају се брежуљци и нижа шумовита брда 
Валдфиртела и Милфиртела, са висином од 800 до 1400 m, која припадају 
кристаластом Чешком масиву. Јужно од Дунава је зараван која представља  
продужетак швајерске (Мителанд) и јужнонемачке (Баварске) висоравни. (Раденковић 
М., 2009.)  

 1. 2. Мезо и микро облици рељефа 

- Кањони и клисуре 

Сеинберг кањон (нем. Seisenberg) – дивљење улива страхопоштовање лепоти овог 
природног чуда. Близу села села Weissbach, у Салцбургу, налази се 600 метара дуг 
кањон Сеинберг. Овај 50 метара дубок кањон био је практично неприступачан док 
дрвосеча није направио пут кроз кањон давне 1831. То је учињено како би се лакше 
преносила стабла кроз кањон. Међутим, данас постоји бољи приступ кањону. Река је 
миленијумима правила овај кањон. Данас, својим посетилацима даје најлеше призоре 
бројних бразака, слапова и водопада вијугајући кроз шуму. Због бујица у пролећном 
периоду, кањон је затворен за посете од октобра до маја. У осталом делу године кањон 
је, са својим дрвеним степеништама које вас воде у дубину кањона, отворен за јавност. 

     

Слике 25.и 26.  -  Сеинберг кањон 

Извор: www.best-of-european-union.eu/2010/05/29/seisenberg-gorge-in-austria/waters-in-
seisenberg-gorge-austria/ 
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Лихтенштајн кањон (нем. Liechtenstein) – једна од најлепших кањона у пределу 
Алпа. Постоји безброј кањона који се могу наћи у региону Алпа, међутим, многи 
сматрају да је једна од најлепших и, наравно, најдужих кањона у читавом алпском 
региону, ни један други него Лихтенштајн кањон. Можда је највећи разлог зашто је 
кањон Лихтенштајн постао толико популаран је то што је један од најдубљих и лако 
доступних у целом планинском региону. Иако постоји много кањона који су дубоки, 
ако не и дубљи, многи од њих су недоступни. У многим местима, кањон је толико узак, 
а зидови су толико високи да светлост готово не допире у кањон. Због опасности 
преласка преко кањона, током векова изграђено је пуно мостова како би олакшали 
приступ кањону. Стотинама година кањон привлачи људе из свих крајева Европе и 
света. Данас, процењује се да се више од 10 милиона људи из целог света се дивило 
лепоти овог кањона. Посета кањону је могућа од почетка маја до краја октобра.  

              

Слике 27. и 28. -  Лихтенштај кањон 

Извор: www.best-of-european-union.eu/2010/05/23/liechtenstein-gorge-in-austria 

Bärenschützklamm – најимпресивнија и најразвијенија клисура у Штајерској. 
Bärenschützklamm клисура се налази се у  Fischbacher Алпима, у близини града Mixnitz, 
око 35 km од главног града Штајерске - Граца. Поток који протиче кроз клисуру ствара 
веома лепе водопаде. Bärenschützklamm, понекад се назива Mixnitz Klamm, по селу 
Mixnitz где се налази клисура. То је заиста веома леп, природни кланац кроз који води 
туристичка рута. Стаза се налази у близини малог града Pernegg an der Mur. 
Bärenschützklamm нуди заиста величанствену шетњу кроз стене дрвеним стазама, 
степеништима и мердевинама. Захваљујући њима можете доћи до, на други начин, 
потпуно неприступачним местима. Видећете предивне водопаде, фантастичне 
природне драгуље, свуда око вас. Пешачка стаза ради од 1901. 1978. клисура је 
проглашена за заштићени споменик природе. Стаза кроз Bärenschützklamm је дуга само 
5 километара и има висинску разили од 350 метара (од 750 метара до 1.100 метара). 
Искуснији планинари могу наставити успон на планину Hochlantsch (1.722 метара 
надморске висине). Улаз у клисуру се плаћа. 
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Слике 29. и 30. – Bärenschützklamm 

Извор: www.best-of-european-union.eu/2010/11/18/barenschutzklamm 

Rappenlochschlucht – Alploch кањони - су једани од највећих кањона у Источним 
Алпима, као и у централној Европи. Они се налазе у Аустрији, у близини града 
Dornbirn и близу чувеног Музеја Rolls-Royce са највећом збирком  аутомобила у свету. 
Кањони, које су око 1 km удаљени један од другог, су подељени Staufensee језером са 
лепом плавом водом. Rappenlochschlucht – Alploch кањони су прелепо место погодно за 
планинарење. На каменим зидовима постоје романтично уске дрвене путање, а лепота 
кањона се удвостручује са невероватним локалним водопадима. Стаза је погодна за 
породице са децом. Rappenlochschlucht – Alploch кањони отворени су од априла до 
октобра.  

            

Слике 31. и 32. - Rappenlochschlucht – Alploch кaњон 

Извор : www.best-of-european-union.eu/2011/01/14/rappenlochschlucht-alploch-gorges  
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 - Спелеолошки објекти 

Многе пећине у Аустрију су заштићене Законом о заштити пећина и 
Националним законом природе. Регисторовано је преко 80 пећина на тероторији 
Аустрије. Око 20–так њих је уређено и отворено за јавност.  

 

Слика 33. – Мапа пећина које су отворене за јавност 

Извор: www.planetware.com/map/austria-caves-open-to-the-public-in-austria-map-a-a12.htm 

Ајсризенвелт пећински систем (нем. Eisriesenwelt, Свет ледених дивова) - 
сматра се највећим системом ледених пећина у Европи, а његов сплет пролаза и 
дворана, које подсећају на унутрашњост катедрале, провлачи се 40 km унутар масива 
Тенен, јужно од аустријског града Салцбурга. Пространи улаз у пећине води до 
леденог зида високог 30 m, на чијем врху се налази лавиринт пролаза. Жућкаста 
светлост којa пада на ледени зид и сјај водичевог рефлектора откривају преграде и 
стубове од леда који изгледају као статуе. Бајковити ледени облици добили су називе 
као што су "ледене оргуље" и "ледена капелица", а дубоко у планини завесе од леда 
скривају "ледена врата". На неким местима хладан ваздух хучи кроз уске пролазе док 
се креће до другог улаза у пећине које су на нешто вишим местима у планини. "Ледени 
дивови" настали су као резултат продирања воде кроз кречњачке пећине обликоване 
пре више од 2 милиона година. Вода од отопљеног снега и леда, као и од кише која 
пада у пролеће цури у пећине и тренутно се замрзава, па не може да обликује 
сталактите и сталагмите који се обично формирају у кречњачким пећинама. 

 Пећине је први истражио 1879. године Антон фон Поселт. Ушавши отприлике 
200 m у дубину планине, наишао је на ледени зид и даље није ишао. Прошло је више 
од 30 година пре него што је неко поново ушао у пећину, а овај пут био је то 
Александар фон Мерк, познати спелеолог, који је водио експедиције 1912. и 1913. 
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године. Он и чланови његове експедиције усекли су степениште у ледени зид, а изнад 
њега открили су фантастичан свет којем је и дао име Ајсризенвелт. После Првог 
светског рата истраживања су настављена, овога пута без Александра, који је погинуо 
у рату. Пространа дворана је добила име Катедрала фон Мерка у спомен на његово 
залагање да свет сазна за пећине, а у њој се чува и урна са његовим пепелом. 

      

Слике 34. и 35. – Пећина Ајсризенвелт, 

Извор: www.google.com 

Spannagelhöhle - је представа пећина код Hintertux, у Зиљским Алпима у 
аустријској држави Тирол. Тренутно је око 10 километара пећине истражено, а приступ 
је могућ до 500 метара пећине. Њен улаз лежи испод Spannagelhöhle (2.531 m). 

Katerloch - је највећа пећина сталактит у Аустрији. Налази се у Штајерској. 
Стаза дуга око један километар са висинском разликом од 135 m. Највећи стуб у холу 
је 22 m висок и има обим од 46 m. Одатле можете видети на 45 m дубине Marteldom,  
једану од највећих хала, позната као „Сала фантазија“ око 120 m дужине, до 85 m 
ширине и 18 m висине. Овде је збирка од око 4.000 кречњачких великих објеката са 
великим бројем различитих облика. Ту се налазе и пећинска језера. У пећини су 
пронађене бројне кости пећинских медведа. 

  

     Слика 36. – Katerloch                                        Слика 37. - Spannagelhöhle 

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Höhle_in_Österreich 
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Obir-Tropfsteinhöhlen (Обирова Сталактит пећина) – налази се у Корушкој. 
Дуга је 2.142 m. Површинске воде које продиру споро формирају у пећинама 
сталагмите и сталактите. У XI веку овде је постојао рудник, тако да је пећина мало 
оштећена од стране рударских радова. У пећини постоје многе природне камене собе, 
као што су Lange Grotte, Wartburg дворац, мала пећина и капела. Ове пећине су међу 
најлепше у Аустрији. 

Dachstein-Eishöhle (Дахштајнова ледена пећина) – налази се у близини 
Schönbergalm у Obertraun-у. Пећина је под заштитом Светске баштине УНЕСКО–а. Она 
садржи 13.000 кубних метара леда на 5.000 квадратних метара површине. У неким 
шупљим деловима, као што је Tristandom, лед  достиже дебљину од 20 метара. Полена 
анализа указују на старост леда од око 500 година. Пећина је доступна за посету током  
лета и препоручује се топла гардероба и чврсте ципеле које се не клизају. 

  

Слика 38.- Obir-Tropfsteinhöhlen                     Слика 39.- Dachstein-Eishöhle 

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Höhle_in_Österreich  

 

И многе друге пећине: Allander Tropfsteinhöhle 0,07 km, Dachstein-Mammuthöhle 
66 km, Dachstein-Rieseneishöhle 2 km, Einhornhöhle 0,6 km, Eisensteinhöhle 2 km,  
Gasselhöhle 2,5 km, Grasslhöhle 1,5 km, Griffener Tropfsteinhöhle 0,5 km, Hermannshöhle 
4,2 km, Hundalm-Eishöhle 2 km, Kolkbläser-Monsterhöhle-System 44,5 km, Kolkbläser-
Monsterhöhle-System 3,9 km, Lamprechtsofen 51 km, Lurgrotte 5 km, Nixhöhle 1,4 km, 
Ötscher-Tropfsteinhöhle 0,5 km, Schwarzmooskogel 15,4 km, Badlhöhle, Bärenhöhle, 
Bergerhöhle, Brunnenhöhle, DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem, Drachenhöhle bei Mixnitz, 
Dreidärrischenhöhle, Eggerloch, Einödhöhle, Eiskogelhöhle, Entrische Kirche, Erzloch, , 
Frauengrube, Frauenmauerhöhle, Gudenushöhle, Hohlur, Hirlatzhöhle, Hochkarschacht, 
Hochlecken-Großhöhle, Höhlturmhöhle, Hüttstatthöhleм Königshöhle, Koppenbrüllerhöhle, 
Kraushöhle, Lackengrabenhöhle, Loferer Schacht, Obere Schießerbachhöhle, Odelsteinhöhle, 
Prax-Eishöhle, Rätia-Höhle, Räuberhöhle, Räuberhöhle, Repolusthöhle, Salzofenhöhle, 
Scheukofen, Spannagelhöhle, T-Höhle, Tablerhöhle, Tantalhöhle, Tischofer Höhle, 
Trübbachhöhle, Untere Schießerbachhöhle, Wassermannsloch... 
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  2. Хидрографија у функцији развоја туризма 

1. 1. Подземне воде 

- Термоминерални  извори 

Аустрија је позната по својим лековитим термалним бањама минералне воде. 
Извори термалних вода налазе се у следећим бањама: Bad Aussee, Bad Bleiberg, Bad 
Blumau, Bad Erlach, Bad Fischau-Brunn, Bad Gastein, Bad Geinberg, Bad Gleichenberg, 
Bad Hall - Tassilo Therme Bad Hall, Bad Ischl, Bad Kleinkirchheim, Bad Kreuzen, Bad 
Lutzmannsburg, Bad Sauerbrunn, Bad Schallerbach, Bad Tatzmannsdorf, Bad Vigaun, Bad 
Vöslau, Bad Waltersdorf, Baden bei Wien, Fohnsdorf, Köflach, Längenfeld, Loipersdorf, 
Moorbad Gmös, Sebersdorf, Stegersbach, Villach, Wien Oberlaa. Три најпознатије бање су: 

 
Бад Гаштајн (Bad Gastein) је бања и скијашки центар у аустријској покрајини 

Салцбург. Познат је по својим квалитетним хотелима, који у комбинацији са 
термалним водама и чистим планинским ваздухом пружају изузетне могућности за 
релаксацију и опоравак. Бад Гаштајн вам пружа могућност да уживате у многим 
отвореним термалним базенима. Температура воде од 37 до 41.5°С, са високим 
садржајем радона и висока влажност ваздуха су елементи који овом месту дају 
јединствену терапеутску климу. Минерална "горка" вода се може и пити, а служи и за 
инхалацију и испирање усне дупље, а користи се и за чувене термалне фанго терапије. 
Индикације и контраиндикације: све реуматоидне болести и сви дегенеративни облици 
локомоторног апаратуса, артроза, оштећења кичмених пршљенова, неуролошки 
проблеми, камен у жучи и бубрегу, астма. 

 

Слика 40. - Бад Гаштајн 

Извор: www.putujemo.info/index.php/banje-3/banje-u-austriji/wellness-bad-gastein 

Бад Хофгаштајн (Bad Hofgastein) је ексклузивни велнес и ски ресорт у 
аустријској покрајини Салцбург. Познат је по својим квалитетним хотелима, који у 
комбинацији са термалним водама и чистим планинским ваздухом пружају изузетне 
могућности за релаксацију и опоравак. Део је Ски Амаде, највеће мреже скијалишта у 
Европи и изузетно је популаран и као дестинација за зимски одмор, са одличним 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Aussee
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Bleiberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Blumau
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Blumau
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Erlach
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Fischau-Brunn
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Gastein
http://en.wikipedia.org/wiki/Geinberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Gleichenberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Ischl
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Kleinkirchheim
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Kreuzen
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutzmannsburg
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutzmannsburg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Sauerbrunn
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schallerbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Tatzmannsdorf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Vigaun
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_V%C3%B6slau
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_V%C3%B6slau
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Waltersdorf
http://en.wikipedia.org/wiki/Baden_bei_Wien
http://en.wikipedia.org/wiki/Fohnsdorf
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6flach
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngenfeld
http://en.wikipedia.org/wiki/Loipersdorf_bei_F%C3%BCrstenfeld
http://en.wikipedia.org/wiki/Moorbad_Gm%C3%B6s
http://en.wikipedia.org/wiki/Sebersdorf
http://en.wikipedia.org/wiki/Stegersbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Villach
http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna
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скијашким стазама, на којима се сваке године одржавају и такмичења за светски куп у 
скијању. Центар места је живописна пешачка зона са многобројним хотелима, 
луксузним продавницама, ресторанима и штандовима са куваним вином. Индикације и 
контраиндикације: све реуматоидне болести и сви дегенеративни облици локомоторног 
апаратуса, артроза, оштећења кичмених пршљенова, неуролошки проблеми, камен у 
жучи и бубрегу, астма.  

 

Слика 41. - Бад Хофгаштајн 

Извор: http://www.putujemo.info/index.php/banje-3/banje-u-austriji/bad-hofgastein 

Баден (Baden) је бањски град у аустријској држави Доња Аустрија и главни 
град Баден округа. Налази се око 26 километара јужно од Беча, често име је дато као 
Baden bei Wien (Баден близу Беча), ово име, међутим, није званично прихваћено, али 
се може користити да би се разликовала од других градова истог имена. Баден се 
налази на улазу у романтичну Helenental, део долине реке Schwechat унутар Wienerwald 
планине. Некада је био главно летовалиште богатих становника Беча, суседној 
аустријској престоници. Топле купке, које су дале име граду, има их тринаест, са 
температуром од 22°С до 36°С, а садрже, као главни састојак, сулфате.  

 

Слика 42. – Баден 

Извор: www.enportal.hu/a-mesebeli-kisvaros--baden-bei-wien-.html 



Природа  у функцији развоја туризма Аустрије                                           Александра Павловић                                     
 

Ниш, 2013.  34 
 

1.2. Површинске воде 

- Реке 

Аустрија има велики хидроенергетски потенцијал. Највећа река је Дунав. Скоро 
све аустријске реке се завршавају у Дунав, а самим тим одлазе у Црно море. Веће десне 
притоке Дунава у Астрији су: Ин, Драва, Раба, Енс, Салцах, Траисен, а од левих се 
извајају: Аист, Камп, Морава, Рајна и многе друге. Већина река има брзи ток и храни 
се водом која настаје отапањем снега.  

 Дунав је друга река по величини у Европи. Настаје у Шварцвалду од својих 
изворишних кракова Берге и Бригах код града Донауешингена у југозападној 
Немачкој. Са својом дужином од 2.850 km протиче кроз десет земаља, укључујући и 
Аустрију. Дунав је кроз историју био важан међународни пут. У Аустрију улази на 
западу код Пасауа (Passau), а напушта је на истоку код Хајнбурга тако да кроз Астрију 
тече у дужини од 357,5 km, што је чини шестом земљом по дужини Дунава. Плован је 
на целом свом току кроз Аустрију, а ток му је готово у потпуности регулисан са девет 
хидроелектрана. Обале Дунава повезане су са десетак мостова за друмски и шест 
мостова за железнички саобраћај. Негде 70-так километара после границе, Дунав 
пролази кроз  Линц, трећи по величини град у Аустрији. Река после пролази 
кроз Mauthausen и Enns где је највећа дубина аустријског Дунава, а након 90 
километара следи  Мелк с познатом опатијом. После, река пролази на око 36 
километара кроз познату  долину Wachau (која се налази под заштитом УНЕСКО-а) 
која се протеже од  Dürnsteina до Kremsa. Близу словачке границе Дунав пролази још и 
кроз аустријски главни град, Беч. Столећима је ово био најважнији и највећи дунавски 
град, али данас дели свој статус с Будимпештом и Београдом. Река је омогућила овом 
граду да постане велико господарско средиште, а велики значај има и данас. Како би се 
спречиле поплаве, река је регулирана. Град је добио име по реци Виен (Wienfluss) која 
се овде улива у Дунав. 

 

Слика 43. – Дунав у Бечу, 

Извор: www.google.com                                                              
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 Ин (Inn) - Десна је притока Дунава, дуга 517 km. Извире у 
швајцарским Алпима изнад долине Енгадин и тече ка истоку кроз Тирол и његов 
главни град Инсбрук, да би прешла у Немачку код Куфштајна. Одавде до ушћа Ин 
представља границу између Немачке (Баварска) и Аустрије (Горња Аустрија). У Дунав 
се улива код Пасауа. Иако носи више воде, Ин се сматра притоком Дунава јер је краћи 
од њега. 

 
Слика 44. – Река Ин у Тиролу 

Извор: http://www.austria.info/at/wissenswertes-zu-oesterreich/der-inn-1093890.html 

 

- Сил (Sill) -  је 35 km дугачка река у Тиролу. Притока је реке Ин са 
којом се спаја у у Инсбруку.  

- Salzach - река у дужини 225 km је најдужа и највећа притока Инн, 
Аустрије и Немачке 

- Леш (Lech) - је десна притока Дунава у Аустрији и Немачкој. Од 264 
km дуга река извире у и протиче кроз Тирол и Ворарлберг јужној Баварској, где 
се улива у Дунав. 

 Енс (Enns) -  је десна притока Дунава у Аустрији. Са 254 km, најдужа река у 
унутрашњости Аустрије. Просечан проток је око 200 m³/s, тако да је већ почетком XX 
века изграђене хидроелектране. 

Траун (Traun) - је 153 km дуга десна притока Дунава у Горњој Аустрији. 
Извире у Штајерској у Мртвим планинама. Просечни протицај је 135 m³/s.  

Драва (Drau) - извире у јужном Тиролу у Италији, одакле наставља да тече 
према истоку кроз аустријску покрајну Корушку, Словенију и Хрватску, на граници 
Хрватске са Србијом (Војводина), утиче у Дунав. Укупна дужина Драве је 749 km. 
Драва је пловна око 90 km у Хрватској. 

- Крка (Gurk) - је река у Корушкој, лева притока Драве. Са дужином од 
157 km (98 km), је најдужа река ради у потпуности у Корушкој. 

- Мура (Mur) - је међународна река која тече кроз Аустрију, Словенију,  
Хрватску и Мађарску.  Извире у Аустрији (Високе Туре). Највећа је притока 
реке Драве, и то лева. На њој се налазе бројне хидроелектране. 

Раба (Raab) - је заједничка река Аустрије и Мађарске. Река Раба се налази на 
југоистоку Аустрије и на западном делу Мађарске и притока је Дунава. Извор реке је у 
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Аустрији неколико километара од места Брук на Мури (Bruck an der Mur). Дужина тока 
кроз Аустрију је 110, 7 km, а у Мађарској 211,3 km. 

Лајта (Leitha) - је заједничка река Аустрије и Мађарске. Реку Лајту формирају 
две реке: Шварца ( Schwarza) и Питен (Pitten). Обе реке извиру у Бечком басену. Река 
формира границу између Доње Аустрије и Бургенланда. То је уједно била стара 
Аустријско-Угарска граница до 1921. године.  

Камп (Kamp) - је река у Доњој Аустрији у дужини од 153 километара. Извире 
на северу Горње Аустрије на 920 метара надморске висине. Улива се у Дунав на 
надморској висини од 180 m. 

Вин (Wien) - је река која тече кроз град Беч. Дугачка је 34 километара, од којих 
су 15 у оквиру града. Слив реке покрива површину од 230 km². Вин извире у 
западном Винервалду близу Рекавинкела, а улива се у источном делу центра Беча у 
канал Дунава (Donaukanal), који представља огранак Дунава. 

Рајна (Rhein) је једна од најдужих и најважнијих река у Европи дуга 1.234 km, с 
просечним протоком од више од 2.290 кубних метара воде у секунди. Извор Рајне је 
у швајцарским Алпима где се спајају њене две притоке, Фордерхајн и Хинтерхајн. Обе 
притоке састају се у близини места Рајхенау у Граубиндену. Одатле Рајна, као Алпска 
Рајна, тече на север до границе Лихтенштајна и касније Аустрије, а затим се улива 
у Боденско језеро. Понови се излива из Боденског језера, и као Горња Рајна тече кроз 
Немачку, Француску и Холандију и улива се у Северно море. 

Морава – извире у Чешкој, тече кроз Словачку и Аустрију у дужини од 354 km. 

Изар (Isar) - је река која извире у аустријским Алпима (Карвендел) и тече 
кроз Тирол (32 километра) и Баварску (263 километра). Има укупну дужину од 295 
километара. Средњи проток воде је 175 m³/s.  

 
Слика 45. Карта речне мреже у Аустрији 

Извор: picbild444.bloggum.com/post/gewasser-deutschland-hydrographie-karte-die-langsten-
flusse.html 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/Km
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
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 - Језера 

Језера су бројна, нарочито на северној подгорини Алпа. Велика језера Боденско 
и Нежидерско налазе се на граничном подручју. Друго највеће језеро је Атерс са 46 km² 
у Горњој Аустрији.  

Нежидерско језеро односно Ниузаљско језеро (Neusiedler See) – плитко језеро 
на граници Аустрије и Мађарске, око 183 km². Налази се на 115 m надморске висине, 
дуго је 36 и широко 6-14 километара. Због испаривања повећан му је салинитет. Већим 
својим делом налази се у Градишћу у Аустрији, а мањим делом у Мађарској. Име 
добија по аустријском градићу Нежидеру (Neusiedl). Нежидерско језеро настало је у 
време плеистоцена пре неколико милиона година, вероватно као последица тектонских 
субсиденција. Просечно дубина језера износи 1,8 метара. Нема природног отицања, а 
мање притоке су му Wolfsbrunn, Wulka и још неке. Знатан део обале обрастао је трском 
која се користи у грађевинарству. Богато је рибом и привлачно туристима, 
становницима Беча и познато је као „Бечко море“. Најпознатија насеља на језеру су: 
Illmitz, Podersdorf am See, Weiden, Neusiedl am See, Jois, Winden, Breitenbrunn, Purbach 
am Neusiedlersee, Donnerskirchen, Oggau, Rusti Mörbisch у Аустрији, и Fertőrákos, 
Fertőboz, Fertőd, Balf и Fertőújlak у Мађарској. 

 

Слика 46. – Нежидерско језеро 

Извор: sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Neusiedler_See_im_Winter.jpg 

Боденско језеро (Bodensee) - је језеро је на Рајни између Немачке, Швајцарске 
и Аустрије. По пореклу језеро је тектонско и не припада ни једној језерској групи 
језера. Другачији назив је Блатон. Боденско језеро први пут спомиње хиспански 
географ Помпоније Мела 43. године п. н. е. Приметио је да Рајна тече кроз два језера, и 
дао им је латинска имена Lacus Venetus (данас Оберзе) и Lacus Acronius (данас 
Унтерзе). Језеро је такође познато и као Швапско море. Језеро се налази на 395 
m надморске висине и треће је по величини у средишњој Европи, после Балатона и 
Женевског језера. Дугачко је 67 km, а на најширој тачки, скоро 13 km. Прекрива 
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приближно 539 km² укупне површине. Највећа дубина је 252 m у средини источног 
дела (Obersee). Запремина је приближно 55 km³. Рајна се улива у језеро на југоистоку, 
тече кроз Оберзе, град Констанц, и Унтерзе и излива се близу Штајна на Рајни. Ово 
језеро је формирао Рајнски ледник током леденог доба. Језеро има 4 дела: 
Obersee (главни, 476 km²), Überlinger See (северни, 61 km²), Untersee (западни, 63 km²), 
Zeller See и Gnadensee (северозападни). 

 
Слика 47. – Боденско језро 

Извор: www.flickr.com/photos/30443610@N06/6171679618/ 

Атерско језеро (Attersee) или  Камерско језеро (Kammersee) - је највеће 
језеро Залцкамергут области. Протеже се око 20 km од севера ка југу и 4 km од истока 
ка западу. Вода овог језера долази из реке Зеахе, која отиче из Мондског 
језера. Хеленбирге (Höllengebirge, буквално ђавоље планине), са висином до 1.800 m, 
налазе се југоисточно од језера. Шафберг, још једна планина, се налази одмах 
југозападно од Атерског језера. У Лицлбергу, постоји мали острвски дворац, којег је 
током лета често посећивао Густав Климт. 

 
Слика 48. – Атерско језеро 

Извор: eszterhotel.com/tag/ausztria/ 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%B0%D1%85%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%82
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Посебно за туризам, су важна језера у Корушкој: Wörthersee, Millstätter See,  
Ossiacher See  и  Weißensee.  

Wörthersee - је највеће и најпопуларније језеро покрајине Корушке. Дугачко је 
17 km, широко 1.6 km са температуроми од 27°С. Нуди обиље активности за породицу. 
Највеће европско купалиште налази се на источној обали језера и има велики тобоган 
на води. На језеру се одржава и годишње такмичење у одбојци на песку. 

Millstatter See - се налази у средњеисточним Алпима, у близини града Spittal an 
der Drau. С површином од 13,3 km2 друго је по величини језеро Корушке. Његова стрма 
обала даје језеру фјордовски карактер. Планине на северу су до 2.100 m високе и штите 
га од хладних ветрова, тако да температура воде на површини може достићи и до 25°С 
у летњим месецима. Име је добило по граду Millstatt на северној обали. Бројни потоци 
се улиивају у језеро. Риболов је био извор хране за становнике још од античких 
времена. Данас је спортски риболов врло чест. Могу се ловити пастрмке, неколико 
врста шарана, сом, штука северна, смуђ, европска јегуља и др. 

Ossiach See - Ово смарагдно зелено, дугуљасто језеро смештено у између 
Gerlitzen планине и градова Villach и Feldkirchen, треће је по величини језеро покрајине 
Корушке. Место одржавања корушког културног лета нуди забавне активности за 
младе и старе.  

Weißensee (Бело језеро) – налази се на надморској висини од 930 m у 
Корушкој. Упркос својој висини температура воде у летњим месецима достиже и до 
24°С, док се зими вода скроз заледи и омогућава клизање по леду. Због стрме обале, 
источни део језера је скоро ненасељен. Дуж обале су креде које потичу из околних 
кречњачких планина, које дају водама карактеристичну боју и име Weißensee ("Бело 
језеро"). Око две трећине површине језера је део заштићеног подручја. Осим за јавни 
превоз, погон моторних чамаца је забрањено. Вода језера је доброг квалитета, може се 
користити за пиће. Област је пуна дивљачи. Она садржи много различитих врста рибе, 
посебно пастрмке, шаран, смуђ и северна штука. Такође, постоји много различитих 
птица, од патака до гусака и чапље. 

   

Слика 49. и 50. – Бело језеро лети и зими 

Извор: www.carinzia.at/it/Articles/View/547 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Koru%C5%A1ka&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%B6rthersee&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Millst%C3%A4tter_See&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossiacher_See&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fensee&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fensee&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fensee&action=edit&redlink=1
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- Ледници 

Планински простор Алпа, у леденом добу, имао је велике површине под 
леденим покривачем, а на вишим пределима, лед и снег и данас се одржавају током 
целе године. Ова снежно-ледена пространства, изазов су са планинаре и алпинисте, а 
последњих двадесетак година, ледници током лета привлаче све већи број скијаша. 
Ледници су створили бројне облике – циркове, валове, висеће долине, ледничка 
рамена, морене..., који такође привлаче пажњу бројних туриста. 

Пастерце (нем. Pasterze, словеначки Пастирица, чобаница) - је са 8,4 km 
дужине је највећи и најдужи ледника у Аустрији и Источним Алпима. Ледник полази 
са 3.453 m и завршава се на 2.100 m изнад ниво мора. Налази се у Високом Тауерну, 
планине у Корушкој, непосредно испод највише планине у Аустрији, Гросглокнер.  

   

Слика 51. – Ледник Пастрице                       Слика 52. - Hallstätter Gletscher 

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Gletscher_in_%C3%96sterreich 

Gepatschferne - је други највећи ледник у Аустрији дижине 7,8 km. Налази се у 
Тиролу на планини Ötztaler Alpen и полази са 3.510 m до 2.100 m. 

Халштат ледник (Hallstätter Gletscher) - је највећи ледник у Dachsteingebirges 
планинама. Ледник је дужине 2,1 km. Креће са подножја планина и завршава се у 
језеру Eissee на 2.205 m. 

Rettenbachferner – је ледник у Тиролу. Дужина ледника износи 2,3 km и креће 
са 3.350 m до 2.610 m. 

Taschachferner - ледник се налази на северном делу врха Pitztals (3768 m), 
највишој планини у Северној Тиролу. Дужина ледника је 5,3 km од 3.760 до 2.240 m. 

Остали ледници: Gaisbergferne 2.5 km, Gosaugletscher 2 km, Gurgler Ferner 8 km,  
Guslarferner 2,1 km, Hintereisferner 6,8 km, Hochjochferner 3 km, Kesselwandferner 3,8 
km, Marzellferner 4,3 km, Mittelbergferner 6 km, Äußere Mullwitzkees 3,03 km, 
Niederjochferner 2, 3km, Obersulzbachkees 4,7 km, Ochsentaler Gletscher 2,8 km, 
Schalfferner 5 km, Vernagtferner 2,6 km, Schlatenkees 6,1 km, Sulzenauferner 3,5 km, 
Sulztalferner 3,7 km… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eissee
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3. Клима у функцији развоја туризма Аустрије 

1. Климатске карактеристике Аустрије 
 

Климатске прилике у Аустрији су последица њеног географског положаја. Она 
лежи у умереној климатског зони, у прелазном подручју атланске (океанске) климе и 
континенталне средњоевропске климе. Четири годишња доба (пролеће, лето, јесен и 
зима) показују за њих типична температурна и климатска обeлежја. Клима Аустрије је 
типична клима за Средњу Европу која се карактерише хладним зимама (спуша се на 
минус 20 степени у току ноћи) и топлим и сунчаним летима (иде и до 35 степени у току 
неких дана у августу). Најхладнији месеци су јануар и фебруар, најтоплији јул и август.  

Такође на микроклиму и мезоклиму Аустрије утиче њен рељеф, хидографија и 
вегетација. Климу  Аустрије одређује дескриптивна класификација топле и влажне 
климатске зоне. На западу и северу Аустрије доминира утицај океанске климе, често 
обележена влажном климом западних ветрова. На истоку, међутим, преовладава 
панонска, односно континентална, клима ниских падавина са топлим летима и хладним 
зимама. Док у јужним Алпима има више падавина због утицаја медитеранских 
циклона. Заиста, регионалну климу у подручју Алпа због њеног рељефа је тешко 
описати. Често на кратким дистанцама постоје значајне разлике у клими. Са порастом 
надморске висине, идићу ка северу, у највишим врховима налази се поларна клима. На 
климу не утиче само највећи гребен Алпа. Већ сунце праћено феном, доноси маглу у 
басенима, кишу на ивицама планина и суво време у унутрашњости долина.          

Свакако да на укупан туристички доживљај утиче клима, као један од 
комлекснијих природних фактора и елемент животне средине. Она утиче како на 
биљни и животињски свет тако и на услове коришћења природних добара и на 
квалитет животне средине. Она има велики значај за водопривреду, пољопривреду, а 
посебно битно, за развој туризма. Од климе зависи дебљина и трајање снежног 
покривача што утиче на дужину зимске сезоне у ски центрима и квалитет скијања. 
Исто тако утиче на трајање сезоне купања у језерима или рекама Аустрије. Посета 
градовима и осталим културним знаменитостима је мање зависна од климе, али је 
свакако лепше обилазити те знаменитости по лепом и ведром времену. 

Захваљујући свом положају и разноврсношћу геодиверзитета и биодиверзита на 
подручју Аустрије сусрећу се четири разлитите климе.  Планинска клима која обухвата 
високе планине Аустрије омогућава постојање зимске сезоне на планинама. 
Захваљујући овој клими туристи могу уживати у разним зимским спортовима. За 
обилазак градова, свакако је погоднија континетална клима, која је блажа од планинске 
климе.  Док је умерено – континетална клима погодна са  узгај винове лозе и прављења 
вина, по чему је Аустрија позната. Али свакако то све зависи од периода боравак у 
Аустрији. Свако годишње доба има своје предности. Осим тога клима и рељеф утичу 
на разноврност флоре и фауне, која је јако богата и  разноврсна на подручју Аустрије. 
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Слика 53. – Карта климе Аустрије 

Извор: www.zonu.com/images/0X0/2011-06-29-13982/Mapa-del-clima-de-Austria.jpg 
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- Температура   

Укупна вредност средњих годишњих температура ваздуха креће се у  распону 
више од 11°С у унутрашњости Беча, па до испод -9°С на врху Гросглокнер. У густо 
насељеним низијама температуре се крећу између 8 и 10°С. То је у просеку  6,0°С - 
што је само 9°С ниже него укупна (глобална) температура на средњим површинама. 
Нула степени Целзијуса је током целе године на надморској висини од око 2.200 m. У 
затвореним басенима, долинама и шупљинама на испод 800 до 1.200 m надморске 
висине јављају, у зимским месецима, често температурне инверзије. 

У већем делу Аустрије, јануар и јул су у просеку најхладнији и најтоплији 
месеци у години, док у високим планинама су то фебруар и август. Средња јануарска 
температура у Аустрији креће се од - 1°С до - 5°С, а средња јулска температура ваздуха 
је од 17°С до 19°С. У планинском делу Аустрије температуре ваздуха у јануару и јулу 
су знатно ниже него на истоку земље. Разлика у температурама зависи од  геграфског 
предела. 

  Просечна температура ваздуха у јануарау на равничарским подручјима на 
истоку креће се  између 0°С и 2°С, на 500 метара надморске висине падне на -2°С до -5 
°С , а на око 1.000 m између -4°С и -6 °С. Најмања вредност је на највишем врху -  око -
15°С . У јулу, просече температуре на истоку  крећу се између 18 и 20°С, на 500 m 
надморске висине између 16 и 18°С, док на 1.000 m  од  13 до 15°С. Гросглокнер је и 
током лета залеђен.  Најниже температуре су на висинама вишим од 3.000 m, док су 
највише температуре у Бечком басену и Бургенланду. Аустријски рекорд температуре 
је забележен у Делах Драуталу  39,7°С у 1983. год. Док је најнижа икада забележена  
1932. – 52,6° С у близини Лунза.  

Температурна инверзија - У Аустрији се, поготову у зимском периоду, 
јављају температурне инверзије са маглом. Температурне инверзије се зими јављају у 
котлинама, јер се оне јаче расхлађују од своје околине, нарочито ноћу. Са околних 
планина спушта се хладан ваздух, који се у котлини дуже задржава. Изнад дна ваздух 
је топлији, због чега долази до ове климатске појаве. (Раденковић М. 2009.) 

- Падавине  

Киша - Расподелу падавина у Аустрији карактеришу два основна фактора: прво, 
појава кише са повећањем надморске висине, друго, правац дувања ветра који доноси 
кишу. Највећа количина падавина је у јужном делу Аустрије и у планинским 
пределима и износи од 2.000 mm до 3.000 mm, а најмања је у источном делу земље, у 
Бечкој низији и северном Градишћу, где износи мање од 600 mm, јер је ту јачи 
климатски утицај Панонске низије. Док средишњи део Аустрије прима око 1.100 mm 
падавина годишње. У просеку количина падавина, у Аустрији, је од 500 до 900 mm.  

Снег - Количина снега зависи од висине и локације. Испод 1.200 метара 
надморске висине највећа количина снега је у најхладнијем месецу – јануару. На 
вишим надморским висинама највећа количина снежних падавина, због смене блажих 
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и влажних ваздушних маса  је у марту и априлу, док је на највишим врховима у мају и 
почетком јуна. Годишња просечна дебљина снежног покривача у Аустрији је 3,3 m (у 
Кремсу је 0,3 m, а у Сонблику 2,2 m). Снежна граница у северном делу кречњачких 
Алпа налази се на 2.700 m висине, у Високом Тауерну 2.900 m, а у Оцтал Алпима на 
3.000 m. (de.wikipedia.org/wiki/Klima_in_Österreich) 

 

 
 

Графикон 1. Просечна количина падавина и просечна годишња температура 
Аустрије по месецима  

Извор: www.austria.info 

Овај графикон показује максималну и минималну просечну температуру у 
Аустрији, као и просечну количиниу падавина. Црвена линија показује максималне 
просечне температуре ваздуха по месецима. Можемо видети да су максималне 
температуре током јула и августа и достижу око 28°С  – 29 °С. Плава линија показује 
минималне просечне температуре, и можемо видети да су минималне температуре 
јануара и фебруара и крећу се око -3°С до -2°С. Плави стубићи показју просечну 
количину падавина по месецима. Највише падавина је маја месеца, док је најмања 
количина падавина у фебруару. 

 

 
 

Графикон 2. – Висина снежног покривача и просечна годишња температура по 
месецима у ски – центима на Алпима  

Извор: www.austria.info 
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Овај графикон показује висину снега по месецима на ски стазама и максимални 
и минималну температуру у том подручју. Највећи снег је марта месеца и достиже 
висину од 2 m, док га августа нема, а у јуну и јулу је минимлан. Највећа температура је 
августа месеца око 15°С, док је минимална фабруара око -6°С. 

 

 
 
 

Графикон 3. -  Висина снежног покривача и просечна годишња температура по 
месецима у подножју Алпа  

Извор: www.austria.info 

Овај графикон показује висину снега по месецима у подножју Алпа и 
максималну и минималну температуру у том подручју. Највећи снег је фебруара и 
достиже висину од 45 cm, док га у летњим месецима нема. Највећа температура је јула 
августа око 24°С, док је минимална јануара око -6°С. 

 - Инсолација 

Зимско време је често праћено тешким маглама. Током магле, у зимском 
периоду, места са највећим бројем сунчаних сати су терасе на тиролским планинама, 
Доњи Таурен и јужне падине Корушких планина, са 2.100 сунчаних сати годишње. 
Нежидерско језеро, Мартово поље,  део винског округа и централно шумско подручје 
имају од 1.850 до 21.00 сунчаних сати годишње. Док у зимском прериоду у нижим 
пределима Аустрије, магла ограничава продор сунчевих зрака. Најмањи број сунчевих 
сати је у севернијим областима са мање од 1.500 сати годишње. Просечан годишњи 
број сунчевих сати у Аустрији изоси 1.600. 

 - Ветрови  

Фен (нем. - Föhn) – топли и суви планински ветар који у северозападним 
крајевима ублажава зимске хладноће. Он долази са југа те је топао, али уздижући се ка 
врху планине, где је због надморске висине смањен ваздушни притиск  почиње да се 
хлади. Затим долази до кондезације водене паре и ослобођења топлоте. То је  често 
праћено падавинама на врху и у правцу ветра. Ветар полако почиње да се спушта низ 
северне падине Алпа, али због губитка водене паре постаје сув и топао. Тако он загрева 
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ваздушне масе које доводе до топљења снега и зато га често називају снегождер, а то 
утиче на повећање нивоа воде у рекама и потоцима. Они су такође познати по брзом 
ширењу пожара. Такође, ови ветрови су повезани са болестима, од мигрене до психозе. 
Први клинички преглед тих ефеката је објавио аустријски лекар Антон Кермак у XIX 
веку. А проучавања од стране Ludwing Maximilian Универзитета у Минхену показују 
да су самоубиство и несреће 10% повећане током фен ветрова. Узрочности од болести 
фен ветрова (нем. -  Föhnkrankheit, енгл. - Föhn-sickness) још увек нису доказане. 
(de.wikipedia.org/wiki/Klima_in_Österreich) 

 

Слика 54. – Фен  ветар 

Извор: en.wikipedia.org 

 
1. 2. Типови климе у Аустрији 

Дакле,  Алпи деле Аустрију на најмање четири различита подручја са локалним 
климатским условима. Тако да под утицајем топографске различитости у Аустрије  се 
разликују четири битна климатска подручја: 

1. У планиским подручјима  - Алпска клима – обилне падавине, кратка лета и дуге 
зиме; 

2. На северу - Континетална клима - карактеристична по оштрим и 
хладним зимама  и релативно сувим летима са мало падавина 

3. На истоку  - Панонска клима под утицајем континеталне климе –  мало 
падавина, врућа лета и умерене зиме; 

4. Остали делови земље - Прелазна клима  под утицајем   атланске климе са запада 
и континенталних утицаја са југоистока и медитеранске климе са југа. 
(www.bantours.hr) 

http://bs.wikipedia.org/wiki/Zima
http://bs.wikipedia.org/wiki/Ljeto
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- Алпска клима  

У западном и средњем делу преовладава алпска клима, која је заступљена на 
највишим планинским пределима. Алпска или планинска клима је клима развијена 
на планинама изнад 800 до 1.500 метара у зависности од географске ширине. Одликује 
се дугим, оштрим и хладним зимама са доста снега и кратким и свежим летима. 
Количина падавина је већа него у нижим пределима, а у зимској половини године 
излучује се у виду снега. Температура опада са висином за 0,5°С, на сваким 100 метара. 
Честа је појава температурне инверзије у високим  котлинама и пољима.  Облачност је 
већа у летњем, а мања у зимском периоду. Планинска клима је заступљена на свим 
просторима чија надморска висина прелази 600, а најчешће 800 метара.  У Копеновој 
класификацији климе, алпска клима део је "групе Е", заједно са  поларном климом, а 
карактерише их, да нема месеца у години, који има средњу температуру вишу од 10 °С.          

Алпска област на западу земље има генерално строжију климу.  Долине у 
Тиролу, посебно око Инсбрука, су познате по фен ветровима. Ови топли ветрови могу 
брзо повећати температуру, али такође могу изазвати главобоље и могу изазвати 
мигрену. Киша је чешћа у Алпима, а температуре су ниже. Генерално, аустријски Алпи 
су хладнији него западни Алпи у Швајцарској и Француској. 

Идући према истоку земље она постепено прелази у умерено – континеталну 
климу, док у нижим пределима и у северном делу земље преовладава средњеевропска 
(континентална клима). (Раденковић М., 2009.) 

- Континентална клима  

Северно део земље има типичну континенталну климу. Ова клима је 
карактеристична по оштрим и хладним зимама, бар  толико  хладним да задрже на 
дужи период снежни покривач и релативно сувим летима са мало падавина. Те регије 
обично имају или шуме или ливаде са високом травом као природни покривач и 
укључују неке од најпродуктивнијих подручја на свету. Ови типови климе имају 
најмање три месеца када је температура виша од 10°С и зиме са најмање једним 
месецом када је температура нижа од 0°С (иако неке класификације имају нижу 
границу за зимске температуре, засновану на дужини снежног покривача, а једна од 
таквих је и Копенова класификација климе, која као зимску границу узима -3°С). 

У оваквим климатским зонама, просечна летња температура је између 21°С и 
32°С током дана и између 10°С и 18°С током ноћи.  Просечна  зимска  дневна 
температура је од  -12°С  до 7°С, а ноћна од -23°С до 4°С. Пролећне температуре се 
почињу јављати почетком  марта у јужнијим деловима, а у севернијим  средином  
априла. Годишња количина падавина у овим зонама је обично између 61 cm и 122 cm. 
Највише падавина има током зиме, у облику снега. Најсунчанији периоди су лети, а 
најоблачнији и најтмурнији су зими, иако зиме некад знају имати сунчане дане.                                                            

Облаци из Немачке често се загалве на подручју око Алпа, где се јавља струјање 
ваздуха. Киша се најчешће јавља северно од планине: у Салцбургу, у Горњој Аустрији 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%B5_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://hr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppenova_klasifikacija_klima
http://hr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppenova_klasifikacija_klima
http://hr.wikipedia.org/wiki/Polarna_klima
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5
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и западном делу  Доње Аустрије.  Салцбург је познат по својим " Schnürlregen" ("киша 
у жицама") - стабилан и континуиран ветар који може трајати данима и данима. 

- Умерено – континентална клима  

Умерено-континенталну климу одликују оштре зиме и постојан снежни 
покривач. Зими су многи дани с мразом, пролеће ја кратко, а лето топло и влажно. Ову 
климу одликују четири јасно изражена годишња доба. Регион источних делова Доње 
Аустрије, Беча и Бургенланда су под утицајем времена из јужне Русије и Источне 
Европе.  Ова Панонска клима је знатно блажа од оне у планинама или Горњој 
Аустрији, а погодна је за узгај винове лозе и прављења вина.  

Ово се односи и на четврти регион, подручје јужно од Алпа у источној 
Корушкој и Штајерској, где су лета блага и пријатна - под утицајем медитеранске 
климе. (www.tourmycountry.com)  

- Клима већих градова Аустрије 

Климатске карактеристике Беча 

Беч има умерено-континенталну климу са влажним утицајима из западне 
Европе, односно Атлантика, и хладнијим континенталним утицајем са истока. Град 
има релативно топла лета са просечном дневном температуром у интервалу од 22°C до 
26°C и најнижом летњом просечном темепратуром од око 15°C. Последњих година 
међутим, темературе лети прелазе и 30°C. Зиме су хладне, но ипак и релативно благе у 
односу на остале делове Аустрије са просечном темературом од око 0°C. У пролеће и 
јесен је свеже и ветровито. Просечна дневна температура у арилу је око 14°C.                                                                      

Просечна годишња темература у 
средишњим деловима града износи 
11,4°C, док је у предграђима и на ободу 
нешто нижа и износи 10,2°C. Количина 
падавина генерално варира током године 
и највиша је током јуна у јула. Највећа 
вероватноћа снежних падавина је у 
периоду од друге половине децембра до 
почетка марта.                           

Графикон 4. – Температуре и 
падавине Беча 

            Извор:  sr.wikipedia.org/wiki/Беч  

 

Беч је познат по својој благој континеталној клими, а исто тако и по веома  
променљивим временским приликама и великим сезонским температурним променама.     

http://sh.wikipedia.org/wiki/Zima
http://sh.wikipedia.org/wiki/Prole%C4%87e
http://sh.wikipedia.org/wiki/Leto
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Сунчаност – у просеку 2000 сати годишње. У периоду од јуна до септембра 
клима је веома пријатна, тако да се то време препоручује за посету овом граду.                  

Табела 1 . – Температура ваздуха и количина падавина у Бечу за период од 1971 – 2000. 

Температура ваздуха и количина падавина у Бечу 
Показатељ Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Годишње 

Апсолутни 
максимум,°C 19,0 19,0 24,0 28,9 32,3 35,9 38,5 38,1 32,7 28,0 22,2 18,6 38,5 

Средњи 
максимум, 
°C 

2,9 5,1 10,3 15,2 20,5 23,4 25,6 25,4 20,3 14,2 7,5 4,0 14,5 

Средњи 
минимум, °C −2 −0,9 2,4 5,8 10,5 13,5 15,4 15,3 11,7 7,0 2,4 −0,5 6,7 

Апсолутни 
минимум, °C −22,6 −21,1 −19,2 −5 −2 3,0 5,0 5,0 1,0 −9 −13 −21,1 −22,6 

Количина 
падавина,mm 37 39 46 52 62 70 68 58 54 40 50 44 620 

 
Извор: worldweather.org, = 11035&month = 9&year = 2009 Погода и Климат 

Климатске карактеристике Салцбурга 

Салцбург припада умереној  климатској зони. У Копеновој класификацији ова 
клима спада у групу Cfb као океанска клима. Због локације на северном ободу Алпа, 
количина падавина је релативно висока, углавном у летњим месецима. Током зиме и у 
пролеће редовно се јавља фен. (en.wikipedia.org/wiki/Salzburg#Climate) 

Табела 2 . – Температура ваздуха и количина падавина у Салцбургу за период од 1971 – 
2000. 

Температура ваздуха и количина падавина у Салцбургу 
Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 
Апсолутни 
максимум,°
C 

16.3 21.7 24.9 
 

27.9 
 

32.2 
 

35.6 
 

37.7 
 

35.6 
 

32.1 
 

28.2 
 

23.5 
 

18.6 
 

37.7 
 

Средњи 
максимум, 
°C 

3.2 5.6 10.4 14.3 19.9 22.2 24.4 24.2 20.1 14.3 7.8 4.0 14.2 

Средњи 
минимум, 
°C 

- 4  -2.9 0.7 3.8 8.4 11.5 13.5 13.5 10.1 5.5 0.6 -2.5    4.9 

Апсолутни 
минимум, 
°C 

-
25.4 

-21.8 -21.6 -3.9 -2.1 2.0 3.7 4.3 -1.6 -3 -
17.8 

-
26.8 

-26.8 

Количина 
падавина,
mm 

 
59.9 

 
54.7 

 
78.7 

 
83.1 

 
114.

5 

 
154.
8 
 

 
157.
5 

 
151.

3 

 
101.

3 

 
72.6 

 
83 

 
72.8 

 
1.184,

2 

 
Извор: Central Institute for Meteorology and Geodynamics 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://www.worldweather.org/006/c00017.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Institute_for_Meteorology_and_Geodynamics
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Климатске карактеристике Инсбрука 

Због своје надморске висине и положаја у централној Европи, далеко од обале, 
Инсбрук има континенталну климу. Зиме су хладне (хладнија него у многим 
европским градовима) и снеговите.  Пролеће је кратко,  дању је топло, често преко 
15°С, али ноћи су хладне. Лети је веома променљиво и непредвидиво.  Дани могу бити 
прохладни  (са 17°С)  и кишовити или сунчани и изузетно топли, понекад и преко 34°С.  
Просечна годишња температура је 9°С. (en.wikipedia.org/wiki/Innsbruck#Climate) 

 

Табела 3 . – Температура ваздуха и количина падавина у Инсбруку за период од 
1971 – 2000. године. 

Температура ваздуха и количина падавина у Инсбруу 
Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 
Апсолутни 
максимум,
°C 

 
19.8 

 
19.1 24.8 

 
27.1 

 
32.3 

 
34.1 

 
37.4 

 
35.5 

 
31.6 

 
25.8 

 
20.9 

 
18.9 

 
37.4 

 

Средњи 
максимум, 
°C 

3.7 6.5 77.5 15.2 20.5 22.8 24.9 24.8 20.1 15.7 8.1 3.8 14.8 

Средњи 
минимум, 
°C 

- 3.9  -2.6 1.0 4.1 8.5 11.4 13.3 13.2 9.9 5.5 0.4 -2.9 4.3 

Апсолутни 
минимум, 
°C 

-
21.1 

-14.5 -15 -4 -2.4 3.5 4.4 4.7 -0.3 -5.9 -
14.5 

-
17.2 

-21.1 

Количина 
падавина,
mm 

 
42.5 

 
38.8 

 
53.3 

 
58.8 

 
33.2 

 
111.
8 
 

 
134.
3 

 
118.

5 

 
78.1 

 
58.1 

 
62.4 

 
48.8 

 
883.1 

 
Извор: Central Institute for Meteorology and Geodynamics 

 

Климатске карактеристике Граца 

Због свог положаја југоисточно од Алпа, Грац је заштићен од преовлађујућих 
ветрова са запада који доносе временске фронтове са Северног Атлантика 
северозападној и централној Европи.  Време у Грацу је стога под утицајем Медитерана, 
и има више сунчаних сати годишње него Беч или Салцбург и такође мање ветра или 
кише. Грац лежи у котлини која је отворена само на југу, због тога је  клима топлија за 
ту географску ширину. Међутим, ова блажа, мање ветровита клима је штетна за 
квалитет ваздуха у Грацу, што доводи до стварања смога у току зиме. Просечна 
температура је око 9°С. Просек падавина је 818 mm са просечно 92 кишних дана. 
Просечан број сунчаних сати износи 1,890. (en.wikipedia.org/wiki/Graz#Climate) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Institute_for_Meteorology_and_Geodynamics
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Табела 4. – Температура ваздуха и количина падавина у Грацу за период од 1971 – 
2000. 

Температура ваздуха и количина падавина у Грацу 
Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 
Апсолутни 
максимум,°
C 

16.3 20.1 25.1 28.3 32.3 31.5 34.3 35.5 28.9 25.9 20.9 19.2 35.5 

Средњи 
максимум, 
°C 

2.8 5.8 10.7 15.3 20.5 23.4 25.3 24.7 20.4 14.6 7.7 3.6 14.6 

Средњи 
минимум, 
°C 

−3.7 −2.4 1.0 4.9 9.5 12.7 14.4 14.3 10.6 5.9 0.9 −2.3 5.5 

Апсолутни 
минимум, 
°C 

−19.
2 −19.3 −17.

2 −5.5 −1.3 3.6 6.3 4.9 0.3 −8.4 −12.
7 

−18.
5 −19.3 

Количина 
падавина,m
m 

23.9 30.4 44.1 49.0 38.0 117.
8 

125.
1 

113.
0 81.1 81.7 61.7 34.9 318.9 

 
Извор: Central Institute for Meteorology and Geodynamics 

 
Климатске карактеристике Линца 

У Линцу, највеће температуре су јула и августа, достижу до 38°С, док је 
најнижа температура у јануару – иде чак 22°С испод нуле. Што се тиче падавина, 
највећа количина падавина је у августу. Док укупна годишња количина падавина 
износи 832,4 mm. 

 

Табела 5. – Температура ваздуха и количина падавина у Линцу за период од 1971 – 
2000. 

 
Температура ваздуха и количина падавина у Линцу 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 
Апсолутни 
максимум,°
C 

14.8 17.0 23.5 28.0 31.0 34.2 38.2 38.2 31.4 25.3 22.7 13.4 38.2 

Средњи 
максимум, 
°C 

2.0 4.3 9.9 14.8 20.4 22.7 24.8 24.5 19.7 14.1 6.6 3.1 13.9 

Средњи 
минимум, 
°C 

−2.8 −1.7 1.7 5.1 9.8 12.6 14.4 14.2 10.7 6.3 1.7 −1.2 5.9 

Апсолутни 
минимум, 
°C 

−22 −18 −18.
7 −2.4 −0.7 4.1 7.3 6.1 1.6 −4.5 −10.

6 
−17.

6 −22 

Количина 
падавина,m
m 

59.7 48.4 64.2 63.8 70.9 91.2 107 83.9 63.2 52.3 62.1 65.7 832.4 

 
Извор: Central Institute for Meteorology and Geodynamics 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Institute_for_Meteorology_and_Geodynamics
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Institute_for_Meteorology_and_Geodynamics
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1. 3. Климатске промене у Аустрији 

Од почетка XX века, просечна глобална температура порасла је за око 1°С, док 
је у Аустрији порасла за 2°С. Откривено је да се количина падавина  неће  више 
повећавати, ни у зимским ни у летњим месецима. Западни део земље примао је мање 
падавина у периоду од 1860. до 1890., а на југоистоку падавине се смањију од 1800. 
године. Док на североистоку земље нема знатнијих промена. У Аустрији се од 1980. 
године повећала влажност ваздуха. То је делимично због тога што у летњем периоду 
субтропски антициклони доносе Алпима лепо време. Од  1980. године повећава се 
интезит  топлотних таласа, док се смањује интезитет хладних таласа. Општи пораст 
температуре није довео до повећања нивоа Дунава још од 1830. године. Стварни утицај 
климатских промена уочен је: Површина Аустријског леда износила је средином XIX 
века око 1.011 квадратних километара (1850 год), док је 1998. смањена на 450 
километара квадратних, што је мање од пола. Смањење снежног покривача је толико 
приметно на висинама испод 1.000 метара, да у време зимске сезоне туризма, морају се 
користити апарати за вештачко прављење снега. На пр. у Катзбухелу (760 m) количина 
снежних падаваина 1860. године била је два пута већа од количине падавине кише, док 
су се 1990. године количине падавина изједначиле. Највеће смањење снежног 
покривача и дана под снегом од 1900. године забележен је јужније од Алпа.  
(de.wikipedia.org/wiki/Klima_in_Österreich) 

 
 

Графикон 5. – Промена средње годишње температуре ваздуха, падавина и инсолације од 
почетка првих мерења времена у Астрији . 

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Klima_in_Österreich 
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1. 4. Најбоље време за путовање у Аустрију 

 Аустрија лежи у умереној климатској зони, па је, самим тим, у свако доба 
године идеална дестинација за путовање. Али, питање када да се оде зависи од тога 
шта желите да радите. Скијање се препоручује између Божића и Нове године (ово је  
време када се  многи Аустријанци придружују туристима на обронцима), као и од краја 
јануара до краја марта. Ово је шпиц сезоне, тада  су цене високе и гужва је у ски 
центрима.  

У добрим годинама сезона почиње почетком новембра и траје све до краја марта 
-  почетак априла. У току ван сезоне у топлијем делу године можете евентуално наићи 
на мало снега у планининама, па ако сте особа која путује у последњем минуту – last 
minute, вреди проверити количину снега пре него што кренете. 

Топли и пријатни летњи месеци трају у распону од маја до септембра са 
највећом температуром у јулу и августу. Такође, у априлу и октобру се могу јавити 
топли и сунчани дани, исто тако и током лета може доћи до захлађења, увек постоји 
елемент ризика са временом у Аустрији. Препорука за разгледање ствари на отвореном 
(за пешачење, разгледање националних паркова, спорт) су месеци мај и септембар. 
Тада је релативно мали број туриста, цене су ниске, а време је пријатно.  

Шта год да радите, облачите се слојевито. Обавезно носите јакне на 
раскопчавање. Такве јакне су популарне код Аустријанаца. Оне су  корисне када је у 
питању планинарење - на алпском терену може да буде хладно чак и током најтоплијих 
летњих дана. 

Мерење времена је посао са традицијом у Аустрији. Детаљна истраживања и 
метеоролошка мерења се врше и архивирају од 17. века. Лето 2003 је било најтоплије 
икада измерено - до сада.                              
(www.tourmycountry.com/austria/climateweatherwhentogo.htm) 

 
Слика 55. Бициклисти у Тиролу 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-i-rekreacija/tirol-podrucje-za-brdski-biciklizam-1662390.html 
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4. Биогеграфске карактеристике у функцији развоја 
туризма 

Због разноликости геодиверзитета у Аустрији постоји велики број врста, како 
флоре, тако и фауне. Да би се заштитили, у последњих неколико деценија, основано је  
седам националних паркова и резервата природе различитих категорија. Велики 
простор, не само као културно наслеђе, него као и природна баштина стављен је под 
заштитом УНЕСКО–а.  

1. 1. Биљни свет 

Вегетација такође представља вредност коју привлаче одређене категорије 
туриста. Аустрија је један од најважнијих цветних региона Централне Европе. У 3.165 
биљних врста у Аустрији има доста васкуларних биљних врста, а око 600 угрожених 
врста се узгајају и натурализују. 1.187 биљних врста (40,2%) су на Црвеној листи. 
Поред тога, у Аустрији расту неки веома ретки ендемити као што су Dickwurzel-
Löffelkraut.  Рунолист, линцура и јагорчевина представљају националне симболе - иако 
они нису карактеристични за читаву Аустрију, већ се само јављају у Алпима, приказују 
се на аустријски новац. (de.wikipedia.org/wiki/ Österreich /Natur) 

Биљни покривач зависи од рељефа, воде и климе Аустрије. Аустрија има мало 
обрадивих површина, углавном су то нижи делови. У Алпима су искрчене вeлике 
количине шума, али на срећу још има пространих шумских комплекса под четинарима, 
храстом, грабом и буквом. Планинске травне површине у близини снежне границе, 
осим што служе за испашу, представљају појас, изузетно погодан за скијашке терене, 
али и за шетњу. (Плавша, 2008.) По горама је вегетација распоређена према висинским 
појасевима: до 1.000 m расту мешовите шуме (бука, храст, липа, јавор), изнад тога 
листопадне шуме (највише смрка), а на горњој граници зимзелена шума. Горња 
граница налази се на висини од 1.600-1.800 m, у средишњим деловима на 2.100-2.200 
m. Изнад ње су планинске рудине, а у средишњим Алпски ледници. Шуме покривају 
42% површине. (hr.wikipedia.org/wiki/Zemljopis_Austrije)        

                 

         Слика 56. - Dickwurzel-Löffelkraut                        Слика 57. – Јагорчевина 

Извор: www.flora-austria.at/endemiten-detai    www.casadelgraupi.com/html/body_primel.html 
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   1. 2. Животињски свет 

Око 45.870 животињских врста налазе се у Аустрији, од којих 98,6% су 
бескичмењаци. На 10.882 врсте прети потенцијално истребљење, као резултат тога, 
2.804 врсте налазе се на националној Црвеној листи угрожених врста. Ширење 
животиња зависи од географских услова. Алпе обилује разноврсни животињски свет 
(средњеевропски, алпски, остаци из леденог доба) ту живе сисарска дивљач гмизавци, 
водоземци, рибе, инсекти и птице... Мрежу највредније врсте спадају дивокоза, јелен, 
неколико врста глодара и алпске птице. У Дунавској низији и Нежидерском језеру 
живе рода и чапља. Историјски гледано, евроазијски рис, мрки медвед и ћелави ибис, 
такође су били присутни.  (de.wikipedia.org/wiki/ Österreich /Natur) 

 

Слика 58. – Дивокоза 

Извор: dragash.undp.sk/2013/05/divokoza-ukras-sar-planine  

5. Заштита животне средине 
 

Веза туризма са животном средином је вишеструка. Туризам утиче на развој и 
преображај простора више него било која делатност. Само се њиме могу валоризовати 
снегом прекривени планински врхови, залазак сунца, пећине, фолклор, народни 
обичаји... С друге стране, туризам се не може замислите без квалитета природних 
потенцијала. Природни потенција су препуштени свести и савести човека да га чувају 
и сачувају и тако употребе у своју корист. У прошлости се није много водило рачуна о 
природи што је довело до негативних последица по животну средину. Негативни 
утицаји човековог деловања на природу манифестују се кроз сечу шума, незадрживо 
загађивање водених токова, утицај на промену климе, промену пејзажа... што доводи 
до тога да је велики проценат земљишта под ерозијом, шуме девастиране, бројне 
биљне и животињске врсте су пред нестанком, клима је промењена... Од момента кад 
постаје неопходно сачувати изворни екосистем и природу одређеног простора, тј. кад 
више нису довољни само закони, уредбе и мере заштите за њихово очување у изворном 
облику, такви простори се стављају под заштиту државних и међународних 
институција. (Д. М. Кићовић, П. Н. Јакшић, Д. Т. Кићовић., 2012.) 
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1. 1. Национални паркови 
 
Аустија има 7 националних паркова, од који је најстарији НП Високи Тауерн, 

проглашен 1981. године. Овај парк има и највећу површину међу парковима Аустрије. 
Површина парка износи 181.500 ha. Аустријски национални паркови тек су однедавно 
проглашени природним резерватима. Постоји седам посве различитих крајолика 
природе у којима можете планинарити, бавити се бициклизмом или кренути на 
истраживачко путовање.  

Нежидерско језеро (Neusiedler See) - Овај се национални парк протеже све до 
Мађарске (9.700 ha). Покрива велико степско подручје, а отворен је 1993. године. Са 
својим ливадама које повремено прекрије вода, сланим језерима и непрегледним 
пашњацима, Neusiedler See се убраја у најфасцинантније природне резервате у Европи. 
Појас трскe око Neusiedler See други је по величини такав појас на свету. Само се у 
делти Дунава налази веће подручје обрасло трском. Источноевропска и 
западноевропска флора и фауна ту се сусрећу и стварају свет необичне разноликости. 
Врсте из алпских, панонских, азијских, медитеранских и нордијских подручја деле 
станиште у овом националном парку. Ту балканска жаба крекеће, подунавски водењак 
тражи кишне глисте и пужеве, а аустријски дивљи пелин расте уз мађарски астралгус. 
Национални парк Neusiedler See-Seewinke у пролеће и јесен постаје непроцењиво 
вредно станиште птица селица. Ово је место дакле прави елдорадо за орнитологе, али и 
за бициклисте, тркаче и јахаче. 

 
 

Слика 59. – НП Нежидерско језеро 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 

Национални парк Тајтал (Thayatal) - Због гвоздене завесе која се некада 
овуда "простирала", ова је долина на граници са Чешком остала готово нетакнута. Због 
смештаја на граничном подручју и због чињенице да је на 90% његове шумске 
површине био онемогућен приступ, Национални парк Тајтал био је поштеђен било 
каквих шумарских захвата. Овде на релативно малом простору расте готово половина 
свих аустријских домаћих биљака. Кад се налазите у неким другим пределима 
Аустрије, морате некамо отпутовати ако желите видети другачију шумску слику, но у 
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долини реке Thaye довољно је следити речни завој и одједном се пред вама појави нека 
сасвим нова шума. Неколико рушевина и тврђава подсећа нас на то да времена нису 
увек била тако мирна као данас. А оно што се још пре само неколико година чинило 
немогућим, данас је врло једноставно: један део Националног парка налази се у 
Чешкој, а можете га открити у оквиру планинарског излета или бициклистичке туре и 
притом не морате ићи преко службеног граничног прелаза. 

 
 

Слика 60. – НП Thayatal 

Извор:  www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 

Национални парк Високи Тауерн (Hohe Tauern) - Национални парк који се 
протеже преко савезних покрајина Тирола, Корушке и Салцбурга највећи је заштићени 
простор у средњој Европи. С планинским врховима као што је Гросглокнер, 
пространим глечерима те импозантним водопадима Krimmler, Национални парк 
Високи Тауерн представља заиста разноврсно чудо природе. У срцу парка природа је 
посве нетакнута, а у спољној зони влада хармонично заједништво природе и човека, јер 
се овде ресурсима господари према начелу одрживог развоја. Ово је најстарији 
национални парк, проглашен 1981. године. И захвата површину од 181.500 ha 

Мноштво планинарских стаза 

Откријте овај јединствени простор преко многобројних планинарских стаза 
којима можете кренути сами или у друштву лиценцираних водича. Гесло за 
планинарске излете с водичем гласи: „видимо само ствари о којима поседујемо знање!“ 
У периоду јул -септембар, сваке недеље, од понедељка до суботе, можете одабрати 
један од 26 тематских излета, на пример: „посматрање дивљих животиња“, „како су 
настали ледници“, „свакодневница на пашњаку“ или „на трагу Саумера“ (некадашњих 
превозника злата и сребра). Пешачење из долине према врховима под вечним ледом 
одговара у геолошком смислу путовању на Антарктику. Осим тога, у пет термина се 
нуде специјалне екскурзије, на пример ноћење код планинског језера, излети за 
фотографе природе или посматрање јелена. Мрежа планинарских стаза протеже се на 
отприлике 1.200 километара. У више од 80 колиба и постаја можете се окрепити након 
дугог планинарења на јужној страни Тауерна, где има чак 240 врхова високих 3.000 
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метара. У Високи Тауерн се уосталом налази и колевка алпинизма: 3.251 m високи 
Анкогел био је први залеђени врх Алпа који је човек освојио, и то давне 1761. годинe. 
Данас алпинистима стоји на располагању безброј стаза (рута) које воде до 
задивљујућег света планина и глечера, али у то се најбоље упустити у пратњи 
планинарског или скијашког водича . 

Свет националних паркова у Mittersillu 

У случају лошег времена, Свет националних паркова у Митерсилу свакако је 
добра алтернатива. Тај музеј природе, отворен 2006. године, прави је мултимедијални 
доживљај. Исплати се доћи не само због приказa природе већ и због разгледања 
тематских изложбених простора под различитим називима, на пример „Лето на 
пашњаку“ или „На дну планинског потока“. 

 
 

Слика 61. – НП Високи Тауерн 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 

Национални парк Кречњачки Алпи (Kalkalpen) - обухвата највеће шумско 
подручје у Аустрији. Парк је проглашен 1997. године и обухвата површину од 20.825 
ha. 80% његове површине прекривено је смреком, јелом и буквом, с тим да се овде 
дрвећу допушта да расте, стари и умире у природном ритму. Мртва стабла важан су 
животни простор за инсекте. А док на трулим деблима расте следећа генерација 
стабала, инсекти и микроорганизми разграђују остатке у плодан хумус. Те природне 
циклусе лепо можемо посматрати у Националном парку Kalkalpen. Осим тога, 
дојмљиви су кланци, водопади и дубока планинска језера. У обилазак Националног 
парка можете кренути заједно с породицом. Овде ћете наћи много лепих пашњака које 
се исплати посетити, а можда се одлучите на планинарење раном зором уз стручно 
вођство шумара или пак ујесен дођете посматрати јелене. Спадате ли међу захтевније 
госте, препоручујемо да кренете према пашњаку Ebenforst, смештеном на великој 
висоравни, јер оданде можете кренути у освајање оближњих планина. Права 
пустоловина је пак дводневни успон на Hohe Nock у горју Sengsen, висок 1.953 метра. 
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Слика 62. – НП Кречњачки Алпи 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 

Национални парк Donau-Auen - Овај Национални парк у задњи час је био 
поштеђен изградње хидроелектране. Донау-Ауен, смештен између Беча и Братиславе, 
један је од последњих резервата речних острва у средњој Европи. Дакле, реци је 
допуштено да и даље обликује пејзаж и храни разноврстан биљни и животињски свет, а 
ту живи више од 30 врста риба, водомар, орао штекавац, дабар, барска корњача, ретке 
орхидеје и безброј врста инсеката. Лети се зато ваља обавезно заштити од убода 
инсеката. Ова зелена речна дивљина, дуга 38 километара и широка четири, пружа 
предиван доживљај природе коју можете откривати не само пешице већ и бициклом, 
дуж Дунавске бициклистичке стазе, или пак чамцем. Парком је проглашен 1996. и 
заузима 9.300 ha. 

 
 

Слика 63. – НП Donau-Auen 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 

Национални парк Гезојзе (Gesäuse) -  трећи је по величини у Аустрији, уједно 
и најмлађе "дете" у породици Националних паркова. Проглашен је 2002. и заузима 
површину од 11.054 ha. Смештен између Адмонта, познатог по бенедиктинском 
самостану са занимљивим музејом уметника, и старога рударског града Hieflaua, овај је 
национални парк карактеристичан по стрмим кланцима и планинама са којих се пружа 
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поглед на долину реке Енс. Распон висинских разлика креће се од 490 метара на 
најнижој тачки и 2.370 метара на највишем, врху Hochtora. На подручју великом око 
12.500 хектара живе многе ретке животиње, међу којима 90 врста птица, свизац и 
тетреб, затим срна и јелен те педесетак врста орхидеја. Посебни рангови националног 
парка пренеће вам током разних излета своје знање о природи и њеним појавама. 
Могућност за ноћење постоји у хотелима и пансионима, на сеоском господарству или у 
колибама у самом националном парку. 

 
 

Слика 64. – НП Гезојзе 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 

Национални парк Нокберге или Нок Планине (Nockberge или Nockgebirge) 
- је најзападнија и највиши планински масив у Gurktaler Alpen у Аустрији, простире се 
кроз Корушкоу, Салцбург и Штајерску. Карактеришу га бројне куполе као и травнатим 
системи. У централном делу планина формиран је Национални парк „Нок планине“, 
које се често преводе као „Стеновите планине“. Парк је основан од стране државне 
власти Корушке од 1. јануара 1987. и заузима 18.430 ha, готово цео се  налази у оквиру 
Корушке, уз границу са Салцбургом и Штајерском. (www.austria.info) 

 
 

Слика 65. – НП Нокберге 

Извор: www.austria.info/hr/austrija-podaci/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova-1152996.html 
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V Антропогене туристичке вредности 
Аустрије 

Поред великог броја природних богатства, Аустија поседује и бројне 
антропогене вредности. Захваљујући својој бoгатој културној прошлости, али и 
садашњости, она је позната свуда у свету. Та култура је представљена грандиозним 
грађевинским споменицима као што су бечка катедрала Св. Стефан, дворац 
„Шенбрун“, дворска палата „Хофбург“, „Златан кровић“ у Инсбруку, задужбина 
„Мелк“, зграде чувеног архитекте Loosa и чувеног сликара Hundertwassera. Мноштво 
изложби ликовне уметности, позоришта, концерти, велики и мали фестивали као и 
манифестације народних обичаја употпуњавају понуду. На подручју Аустрије можете 
видети археолошка налазишта из различитих периода, средњевекоковне градове, 
тврђаве, замкове, палате, сакралне споменике, бројне средњовековне споменике из 
раздобља готике, ренесансе, барока и класицизма....    

 

1. Археолошка налазишта 
Стари град Aguntum - Рушевине Агунтума су римски локалитет у Источном 

Тиролу. Град је направљен да би се искористили локални извори гвожђа, бакра, цинка 
и злата.                                                                                                             

Carnuntum - је био римски војни логор на Дунаву у покрајни Норицум. Данас  
се ту налази  отворени музеј, амфитеатар Хеидентор и музеј Carnuntum. 

    

                 Слика 66.  – Aguntum                                                 Слика 67. - Carnuntum 

  Извори: en.wikipedia.org/wiki/Aguntum                    www.aeiou.at/aeiou.encyclop.c/c168627.htm 

Sandberg - Недавно је откривен један од потенцијално најважнијих 
археолошких локалитета у Централној Европи. Не зна се из ког је периода. Међутим, 
оно што је познато до сада указује да то није био само велики, већ богат и моћан 
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центар за трговину, културу, религију и политичке моћи између јужне Бохемије и 
Подунавља.  

Burgstallkogel (познат као роштиљ Когел - Grillkogel) – ово брдо је било насеље 
од транс-регионалног значаја у периоду од 800 године пре нове ере до 600 године нове 
ере. У околини брда налазе се 2000 хумки. 

Großmugl –буквално се преводи као "велико стрмо брдо" (локално познат као 
Леберг). Са 55 метара пречника и 16 m висине преосталог, Леберг је највећe брдо гроб 
у Централној Европи.                                                                    

Плат (Platt)- једно од најзначајнијих келтских насеља у централној Европи. 

 Municipium Teurnia  - (касније такође Тибурниа - Tiburnia) је римски град у 
западној Корушкој. Крајем римских времена се помиње као главни град покрајине 
Норикум. 

Claudium Virunum - је био римски град у провинцији Норикум. Вирунум 
(Virunensis) је данас епискошпско седиште римске католичке цркве.              

                                                                                  

2. Тврђаве, замкови и дворци Аустрије 
Тврђава Hohensalzburg - 900 година стара тврђава Хохенсалцбург (Високи 

Салцбург) високо изнад старог града Салцбурга највећи је у потпуности одржан замак 
у Европи и заштитни знак Моцартовог града.                         

Тврђава Кufstein - Утврђење у Куфштеину први пут се спомиње пре више од 
800 година. Због њене важне стратешке позиције за њу су се дуго времена борили 
Баварска и Хабсбурговци, а временом  постала је једна од најмоћнијих тврђава.                                              

Замак Хохенверфен (Burg Hohenwerfen), смештен је на литици на висини од 
155 m и налази се неких 40 km од града Салцбург. Замак је величанствено окружен 
Берхетсгаденским Алпима и планинским венцем Тененгебирге. Ово утврђење је 
"сестра" замку Хохенсалзбург, које се налази у самом граду Салцбург и оба датирају из 
XI века. 

Замак Матендорф (Burg Mautendorf) је саграђен на месту старе Римске 
тврђаве која датира из 326. године нове ере. Овај замак је штитио Римски планински 
пут. Оригинална римска тврђава је била порушена током великих миграција. Замак 
који је касније саграђен, служио је као контрола за наплату оближњег пута, о чему 
сведоче списи из 1002. године.                                                                             

Дворац Herberstein - Дворац Херберштеин у Источној Штајерској са својим 
различитим стиловима градње - готика, ренесанса и барок – скрива у себи право 
архитектонско уметничко дело.                                   

http://en.wikipedia.org/wiki/Municipium
http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/tvrdava-hohensalzburg-1528370.html
http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/dvorac-herberstein-1528333.html
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Дворац Hof - У природном окружењу Маршфелда, пружа се импозантан 
Дворац Хоф са својим раскошним терасастим вртом који се убраја у једне од 
најлепших барокних вртова у Европи. 

Дворац  Belvedere - Раскошан, барокни дворац који се састоји од Горњег  и  
Доњег Белведере-а, саградио је у XVIII веку  као летњу резиденцију барокни архитект 
Johann Lukas von Hildebrandt по налогу аустријског војсковође принца Eugena 
Savojskog. 

Дворац Schönbrunn - Првобитно изграђен као ловачки дворац с огромним 
парком, дворац  Schönbrunn средином XVIII века надограђен је у своју данашњу 
величину те је био летња резиденција и главна резиденција царске породице и дворанa. 

Дворац Hofburg у Innsbrucku -  једна од три најрепрезентативније грађевине 
Аустирије, био је омиљена резиденција  Хабсбурговаца.  

   

               Слике 68. – Belvedere                                                  Слика 69. - Кufstein 

Извори: commons.wikimedia.org/wiki/Belvedere              ds-lands.com/places/kufstein.html 

 

3. Манастири  
Манастир Свети Паул  - 1091. године основани манастир од самог почетка 

одређивао је културу и привреду регије, а уметност је била велики део манастирског 
живота. Манастир због тога данас поседује једну од највећих манастирских колекција у 
Европи. 

Манастир Мелк - Раскошан манастир пре свега импонира својом експресивном 
архитектуром као и богатом културно-историјском баштином те се убраја у 
најзначајније барокне грађевине Европе. 

Манастир Адмонт - Барокни бисер у сусрету са сувременом уметношћу: 70.000 
рестаурираних књига, фрески и скулптура у раскошној се библиотеци сусреће с делима 
Erwina Wurma, Rudija Molaceka i Loisa Rennera. 

http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/dvorac-hof-1528293.html
http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/dvorac-belvedere-1528282.html
http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/dvorac-schoenbrunn-1528264.html
http://www.austria.info/hr/umjetnost-i-kultura/benediktinski-samostan-st-paul-1528443.html


Природа  у функцији развоја туризма Аустрије                                           Александра Павловић                                     
 

Ниш, 2013.  64 
 

VI Туризам у Аустрији 
 

Туризам је важна економска активност у Аустрији. Аустрија има велике услове 
за развој туризма: природне лепоте Алпа, језера и реке, бројне историјске и културне 
споменике и атрактивне градове, добро изграђена и развијена инфраструктура. 
Предност је њена централна локација у Европи и изузетна доступност. Транзитни 
положај земље привлаче у Aустрију велики број страних туриста, нарочито немачких. 
На основу тога  у Аустрији су се резвиле различите врсте туризма. 

 

1. Врсте туристичких кретања 
Национални и међународни туризам – Домаћи туризам огледа се у кретању 

домаћег  становништа ка већим градовима, шопинг центрима, планинама и осталим 
другим знаменитостима... Домаћи туризам чини око четвртину свих ноћења у 
Аустрији, а преостале три четвртине ноћења припадају страним туристима. Међу 
њима, Немци су и даље најбројнији. Друга важана емитивна тржишта су  Холандија, 
Велика Британија и у последњих неколико година све више, Италија. Од 1980-их, САД 
и Јапан су две најважније удаљене емитивне регије. Недавно се повећао број туриста из 
Русије и Кине. Немачки туристи најчешће посећују покрајине Штајерске (6,4 милиона), 
Салцбург (5,5 милиона) и Корушку (4,7 милиона). Страни туристи највише посећују 
Беч у свим годишњим добама, док их је у зимском периоду највише сконцентрисано у 
многим Алпским ски-центрима. Мада многи од страних туриста су само транзитни 
туристи.  

"Погранични туризам" је присутан у западној Аустрији, јер су цене ниже него 
у ЕУ, Швајцарској и Аустрији и цена бензина је обично нижа него у Немачкој. Али, 
такође у источној Аустрији туризам је значајно порастао у последњих неколико 
година. 

Транзитни туризам – због свог повољног географског положаја, у срцу Европе, 
Аустијом пролазе многи туристи који путују са севера Европе ка Медитеранском 
приморју. Они у Аустрију застају ради краћег одморам. За време тог одмора, туристи 
могу да разгледају природне и културне вредности Аустрије, преноће у неком хотелу, а 
затим наставе своје путовање. 

Планински туризам – планине су важне из следећих разлога: због здравственог 
окрепљења, одмора и освежења; уживања у путовању кроз стално нове и врло сложене 
пејзаже; погодности за равитак зимских спортова, и разоноде и др. Утолико пре што је 
људска екумена загађенија и стога живот становништва угроженији у њој, оно је 
принуђено да бар повремено или све масовније тражи спас у подручјима која још увек 
имају „дивљине“ и релативно чистог ваздуха, а то су пре свега планине. Планиснки 
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туризам, може се рећи да је један од најраширенијих облика туризма у Аустрији, 
захваљујући Алпима, који представљају највећи ски центар Европе. Добри путеви, 
железница и успињаче омогућују великом броју туриста да посети алпске врхове, 
леднике, језера и живописна планинска насеља. Својом природном лепотом они 
привлаче туристе како зими тако и лети. Планински простор Алпа, у леденом добу, 
имао је велике површине под леденим покривачем, а на вишим пределима, лед и снег и 
данас се одржавају током целе године. Ова снежно-ледена пространства, изазов су са 
планинаре и алпинисте, а последњих двадесетак година, ледници током лета привлаче 
све већи број скијаша. Ледници су створили бројне облике – циркове, валове, висеће 
долине, ледничка рамена, морене..., који такође привлаче пажњу бројних туриста. 

   

                       Слика 70. – Алпинизам                                    Слика 71. – Алпско скијање 

   Извор: www.oocities.org/mplaninarjenje/ang.htm           sportwalls.net/wallpaper/261/Extreme 

Зимски туризам - Зимски туризам, односно зимски спортови почели су да 
привлаче људе у другој половини XIX века. Неки од њих се тада појављују први пут 
(скијање и смучање) и убрзо постају незаменљива полуга развоја туризма у Алпима. 
Прве скије појављују се у Француској 1878. године, нешто касније у Греноблу је 
основан први ски-клуб. Почетком XX века постаје популарна метода норвешког 
скијања: са кривина и задржавањем. Године 1892. у Бечу је основано Аустријско 
скијашко друштво, које је имало за циљ унапређење овог зимског спорта у аустријским 
планинама. Већ наредне године одржано је прво европско скијашко такмичење у 
штајерском месту Мирцушлаг. Данас зимски туризам је развијенији од летњег, због 
великог броја изграђених ски стаза и жичара и  могућности за алпско скијање. Алпи 
представљају прави рај за скијаше са својим стазама дугима 20.000 km. Овде ћете наћи 
стазе како за професионалце, тако и за оне које ће први пут у животу стати на скијама. 
Ликсузни комплекс 3 Vallees, са инфраструктуром на највишем нивоу (грејање 
седишта, праћење путева) и 62 лифта, је једно од места које посећују захтевни туристи. 
Покрајине Корушка, Форарлберг, Тирол и Салцбург нуде више ски-центрара , који су 
опремљени са бројним лифтовима и жичарама. Главна скијалишта у аустријским 
Алпима имају 50 или више различитих лифтова, а понекад и више од 100 km уређених 
скијашких стаза. Али и у источном делу државе, постоје многа скијалишта, која су 
често у комбинацији са другим зимским спортовима, на пример, крос-кантри скијање, 
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санкање, боб, хокеј на леду, карлинг... Клизање је могуће и лети на вештачком леду на 
вештачким клизалиштима. Хокеј на леду привлачи знатне масе посматрача, али не и 
активних учесника. 

Највећа скијашка регије у Аустрији је Ski Amade у покрајини Салцбург. Два 
најпознатија центра, Bad Gastein и Bad Hofgastein се простиру на висинама од 845 m 
до 2.650 m, и имају 170 km уређених скијашких стаза од тога 104 km средње тешких, 
13 km тешких и 53 km лаких стаза. Стазе су обезбеђене и топовима за вештачки снег, а 
центар располаже са 9 гондола, 19 седежница и ски лифтова. У овој долини налазе се 
две најпознатије бање ове регије: Felsentherme и Alpen.  

Maria Alm и Hochkönig су такође два скијашка центра у регији Ски Амаде чија 
је укупна дужина сташа 150 km. 

Једно од најпопуларнијих ски-центара - Bad Kleinkirchheimu. Скијашки терени 
се налазе на висинама 1.100-2.055 m, а центар располаже са 3 гондоле, 6 седежница и 
23 ски лифта. Укупна дужина стаза је 90 km од тога 10 km лаких, 70 km средњих и 10 
km тешких стаза. Максималан капацитет система је 30.000 скијаша на сат. Овде су 
смештене и две најпознатије термалне бање ове регије: Св. Катарина и Ромербад. 

Gerlitzena - простире се на висинама 1.000-1.911 m са 45 km одлично уређених 
скијашких стаза. За скијашко трчање уређено је 12 km стаза, а скијашима је и на 
располагању 38 km стаза средње тежине, 3 km тешких и 4 km лаких стаза. Центар 
поседује 7 ски лифтова, 7 седежница и 1 гондолске жичару.  

Ischgl је моденско скијалиште у Тиролу, ушушкано у дугачкој, узаној долини 
Paznaun, jужно од St Anton-a, на самој швајцарској граници.  

Kaprun и Zell am See представљају једно од најлепших ски центара Аустрије. 
Налазе се на надморској висини 780 m уз језеро Zell am See и пружају идеалне услове 
како за скијање тако и за сновбоард и скијашко трчање. До скијашких стаза, које се 
налазе на 780-3.029 m, чија је укупна дужина 132 km, долази се са планинским возом, 
10 гондола, 17 седежница и 24 ски лифта. Скијалиште Капрун омогућава скијање на 
глечеру чак и до маја месеца.  

Katschberghohe се простире на два скијалишта – Aineck 2.220 m и Tschaneck 
2.030 m. У подножју се налази место Katschberghohe na 1.641 m одакле полазе све 
жичаре, 6 седежница и 9 ски лифрова. Скијалиште има укупно 60 km стаза; 15 km 
тешких, 30 km средњих и 15 km лаких стаза. 

Nassfeld налази се у Корушкој. Посебност скијалишта је та да се један део стаза 
налази у Италији, а један део у Аустрији. Стазе се простиру 610-2020 m, центар има 
100 km стаза од којих је 11 km тешких, 60 km средње тешких и 30 km лаганих стаза. 
Центар располаже са 1 гондолом, 5 седежница, 17 ски лифтова.  
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Слика 72. - Ски стазе на Аустријским Алпим                                                                                    
извор: www.google.com/ mapa+ski+staze+u+austriji&um 
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Спортско–рекреативни туризам – односи се на скијање, санкање, 
сноубординг, планинарење, бициклизам, освајање врхова, алпинизам... Спортско-
рекреативни туризам могућ је и на језерима и рекама: пливање, роњење, сплаварење, 
рафтинг... 

Бициклистички туризам - У Тиролу можете возити бицикл у долини, али 
прави авантуризам је тамо где скијаши зими остављају своје трагове. Долином пролази 
"Via Bavarica Tyrolensis", где се нуде разни специјалитети - од кнедли у Тиролу до 
белих кобасица у Минхену - или пак обрнутим смером. Бициклистичка стаза Европа на 
220 километара креће од Минхена и води вас кроз дражесни алпски пејзаж у Исарталу, 
уз обалу Tegernseea све до самог срца Алпа. У Тиролу се стаза наставља уз Achensee, 
највеће тиролско језеро, према Inntalu и Wiesingu. Будући да ова стаза готово и нема 
успона, прикладна је за бициклисте склоне уживању и породице с децом. Исто тако, од 
Баварске према Тиролу води Моцартова бициклистичка стаза која спаја величанствене 
језерске пејзаже покрајине Салцбург и Баварске - и пружа сјајну мешавину уживања у 
пејзажу, кретања на свежем ваздуху и путовања Моцартовим траговима. Тирол је једна 
од врхунских европских регија за бициклисте. Стазе укупне дужине веће од 5.000 
километара воде кроз тиролски свет пашњака и планина. Осим тога на неким местима 
постоји и лифт за бицикле. Бициклисти у Тиролу могу пронаћи више регија где су се 
хотели специјализовали за бициклисте, па гости имају на располагању водича, 
сервисне станице, карте и бициклистичке центре.  Осим тога, 12 регија прогласило се 
специјалистима за брдски бициклизам и ускладило услугу са потребама брдских 
бициклиста. Туре са домаћим професионалцима увек су узбудљив доживљај. Они 
познају путеве који нису уцртани на картама, знају најлепше видиковце и без муке 
налазе најбоља стајалишта.                                          

Језерски  туризам – на бројним језерима у Аустрији можете уживату у купању, 
вожњи бродићима и другим воденим спортовима или пак можете клизати у току зиме 
када се језеро заледи. На великим језерима налазе се велики градски центри Аустрије. 
Становници тих градова често проводе викенде уживају у језеру и очаравајућој 
природи. Многа језера се налазе у планинским пределима, па је могуће комбиновати са 
планинским туризмом. Из неких језерских градова полазе жичера које воде до околних 
планинских врхова одакле се пружа очаравајучи пејзаж. 

Речни туризам – речне долине често представљају подручја погодна за 
спортско- рекреативне активности (купање, пливање), а уз то су оне и неретко изузетне 
пејзажне и амбијенталне целине. Њихове благе и стме падине, вертикални одсеци, 
котлинско-долинска проширења или кањони и клисуре, брзаци (сплаварење, вожња 
кајака) и водопади, ујезерени делови, шумски и травнати комплекси, привлаче бројне 
љубитеље природе. Многе речне долине су послужиле за изградњу саораћајница где 
данас пролази велики број туриста. 

Здравствени туризам – Медицински стручњаци одавно су утврдили да је 
планиснка клима погодна у здравственом смислу. У умереним геграфским ширинама 
то нарочито важи за регион од 600 до 1.200 m. На знатно већим висинама ваздух је 
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разређенији, па услед тога са висином исчезавају инфективне болести и разни микроби 
са повећањем надморске висине. Планински ваздух јаче стимулише органе за дисање 
изазивајући истовремено пријатне осећаје (лак и чист ваздух без равничарске прашине 
и разних аерозагађења). Планинска клима одређених висина јача организам, тако да он 
постаје способан да се сам бори против разних бацила, такође повећава се број црвених 
крвих зрнаца и количина ваздуха која се удише. Хладнији планински ваздух посредно 
утиче на повећање апетита и процеса варења органа, па је за здраве особе зима 
најповољније доба за боравак на планинама. Такође, интезитет ултраљубичастог 
зрачења повећава се са порастом надморске висине. Излагање тела сунцу до одређене 
мере је изванредно корисно и на мору и на планинама, где се брзо образују тамни 
пигменти на кожи и убрзава зарастање рана. Боравак у региону алпског климата на 
висинама од 1.200 до 2.000 m препоручује се млађим плућним болесницима чији је 
крвоток у добром стању, анемичним особама, неурастеничама који не пате од 
„гушења“ при посматрању планиснких врхова, особама са отвореним ранама и 
рековалесцентнима уопште, људима премореним од интелектуалног рада, и рахитичној 
деци. Боравак у зони суб-алпског климата од 600 -1.200 m препоручује се оболелима од 
плућне туберкулозе праћене искашљавањем крви, млађим асматичарима, болесницима 
са каменом у бубрегу и реконвалесцентима. Планина, у ствари, не лечи ни од какве 
болести, већ јача организам и оспособљије га да се ефикасно бори против разних 
микроба. Климатуризам у Алпима траје скоро читаве године, али је знатно 
присутнији зими и лети него у прелазним добима. (Плавша, 2008.) 

 

Бањски туризам – посебан вид здравствено-лечилишног туризма. Везан је за 
изворе термоминералних вода и обухвата туризам у 84 бања и лечилишта, укључујући 
и неке терме. Термализам се развија у XIX веку и имао је само летњу сезону. Он је 
настајо не само под утицајем потреба за лечењем него и под диктатом моденског 
живота. Али моденски живот у наше доба све веће демократизације друштва упадљиво 
слаби. Бањски туризам је једно време опадао свуда, па и у Аустрији. Али наше доба, ма 
како звучало контрадикторно, почиње доносити двоструки реванш термализму: људи 
се враћају топлим и минералним водама ради лечења од болести резистентних на 
лекове, са друге стране, све се дубље научно упознају радиоактивне воде у бањама 
расутим по кристаластим масивима Алпа, воде имају вишеструко благотворно дејство 
на људско здравље. Наравно техника лечења је много стручнија, а режим претежно 
одмаралишни па се отуда у овим здравствено-лечилишним центрима широм Алпа 
постижу одлични резултати. Поред медицинског третмана, туристима се прописују и 
Wellnes третмани. Бање су ипак изгубиле високоплатежну клијентелу. То је утицало на 
преображај смештајних објеката. Уместо великих, раскошних хотела, сада се граде 
скромнији, али функционалнији. Неке алпске бање су се орјентисале на зимске 
спортове. Реч је о оним балнео-туристичким тачкама које се налазе на релативно 
високој надморској висини и у простору окруженом високим планинама. У тим бањама 
термализам је само један елемент туристичког комплеса. 
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Слика 73. -  Купатило са сланом водом 

Извор: www.urlaub-blog.at/thermen-salzwasser-496 

Сеоски туризам – удео аустријског туризма припада сеоском туризму који се 
последњих година шири, а заједно са њим шири се свет о заштити животне средине. 
Углавном су то села и фарме у Алпском подручју. 

 

Слика 74. – Аlpbachtal најлепше Аустријско село 

www.alpbachtal.at/en/region/alpbach 

Културни туризам – обилазак културно историјских споменика, утврђења, 
двораца, манастира, многобројних музеја, позоришта, опере... Jeдна врста културног 
туризма везана је за фестивале. Најпознатији је Салцбуршки фестивал (Salzburger 
Festspiele), одржава сваке године током летњих месеци у Салцбургу, родном месту 
Моцарта. Ту се одржава и Ускршњи фестивал. Брегенц Фестивал (Bregenzer Festspiele) 
се организује од 1946. године. Бечкски фестивал (Wiener Festwochen), Бечка државна 
опера (Wiener Staatsoper), Бечка филхармонија (Wiener Philharmoniker) и Бечко 
позориште (Theater an der Wien). Фестивал на језеру Mörbisch и фестивал опере у Ст. 
Маргарети привлаче љубитеље музике у Бургенланду. Ars Electronica фестивал се 
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одржава сваке године од 1979. у Линцу. У Корушкој се одржава Корушки летњи 
фестивал. У Штајерској фестивал Styriarte нуди квалитетну музику. 

 

Слика 75. – Бечка филхармонија 

Извор: www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/wiener-philharmoniker-.story 

Градски туризам – углавном обухвата посету главном граду Аустрије, Бечу, и 
посету осталим осам главних градова аустријских држава: Салцбург, Инсбрук, Линц, 
Грац, Брегенц, Ајзенштат, Клагенфурт и Санкт Палтен. Туристи се обично краће 
задржавају у градовима него у осталим туристичким местима, али троше знатно више 
новца. Посета градова обично обухвата посету родбине или пријатеља, долазак због 
посла, учешћа на различитим конференцијама, манифестацијама и сајмовима, и ради 
обиласка градских знаменитоси.                                                                               

 Конгресни туризам – Беч је главна дестинација за сусрет пословних људи. 30 
до 35 % ноћења у Бечу су ноћења пословних људи. Конгресни туризам може да се 
организује и на другим местима, не само у великим градовима. Овај туризма доноси 
знатне приходе. 

    Манифестациони туризам – Акценат је стављен на музику. Најпознатији је 
Салцбуршки фестивал који се идржава у летњим месецима у Салцбургу, родном месту 
Моцарта. У овом истом граду се одржава и Ускршњи фестивал. Затим имамо 
Брегеншли фестивал који се одржава од 1946. Бечки фестивал, Арс Електроника 
фестивал у Линцу и многи други. Ова врста туризма углавном иде као допуна осталим 
врстама туризма и утиче на продужење боравка туриста у одређеним местима ван 
сезоне.                                 

Религиозни туризам – обухвата посету бројним манастирима и црквама 
Аустрије. 

Излетнички туризам – једнодневни, дводневни или викенд  обиласци и посете 
градским језгрима, селима, језерима, посета неких споменика, манастира, бања, 
језера.... У Аустрији су популарни излети у природи, јер већина становништва живи у 
градовима где  је велика гужва, бука... па становници користе викенд да би провели 
време у природи и одморили се од посла. 
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2. Материјална база 
 

Аустрија има хотела и апартмана са капацитетом од 641 300 лежаја (лето 2009.), 
и приватни смештај са капацитетом од 315.000 кревета. Комерцијални смештајни 
капацитети су мали, са просеком од 40 кревета у објекту (Данска, Португал, Кипар и 
Шведска имају по 100 постеља). 36,2 % хотела су са пет и четири звездице, 32,7% су са 
три звездице, 19,4% са две звездице и једном звездицом  и 11,7% је приватни смештај. 
Поред смештајнхих објеката постоје бројни смештаји за исхрани, забаву, разоноду... 
Аустрија има добро изграђену саобраћајну инфраструктуру: 5.3639 km дуга железница, 
20.000 km путева, 55 аеродрома, 20.000 уређених ски стаза и сву претећу опрему која 
иде у то. Ту се интезивно граде најмодерније саобраћајне линије, паркинзи (често 
огромних капацитета и под земљом), хотели и разни други смештајни објекти, 
спортске инсталације (ски-лифтови и спортске успињаче, вештачка клизалишта, 
тениска игралишта, мини голф), рекреативни објекти у ужем смислу (казино, 
биоскопи, ноћни локали), ресторани, најразноврсније јавне установе у којима се 
организују све јавне службе. 

 

3. Туристички промет 
Табела 6. Туристички промет и приходи за поједине године у периоду од 1950. до 

2005. 

Година Број туриста Приход од туризма 

1950. 15,6 милиона 28,5 милиона еура 

1955. 25,4 милиона 155 милиона еура 

1960. 42,8 милиона 438 милиона еура 

1970. 79,5 милиона 1.887 милиона еура 

1980. 118,7 милиона 6.058 милиона еура 

1990. 123,6 милиона 11.078 милиона еура 

2000. 113,7 милиона 12.361 милиона еура 

2005. 119,2 милиона 15.428 милиона еура 

Изврор: de.wikipedia.org/wiki/Tourismus_in_ Österreich 

Из табеле се види да број туриста расте све до 1990. године када се осећа благи 
пад, а што се тиче прихода од туризма они из године у годину расту, 
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Табела 7. – Туристички промет и приходи од туризма за 2010., 2011. и 2012. год. 

 2010. 2011. 2012. 

Број домаћих и 
страних туриста 

33,4 милиона 34,6 милиона 36,2 милиона 

Број ноћења 
страних и домаћих 

туриста 

124,9 милиона 126,0 милиона 131,0 милиона 

Заузетост кревета у 
зимској сезони 

34,2 % 33,9 % 34,9 % 

Заузетост кревета у 
летњој сезони 

30,3 % 31,0 % 31,7 % 

Број путовања 
домаћег 

становништва 

16.887 16.393 18.002 

Број путовања 
пословниг домаћег 

становништва 

3.224 3.666 3.921 

Приходи од 
туризма 

15.181 милиона 16.637 милиона 17.014 милиона 

Учешће туризма у 
бруто друштвеном 

дохотку 

5,4 % 5,5 % 5,5 % 

Укупна потрошња 
домаћих и страних 

туриста 

29.534 милиона 30.586 милиона 31.456 милиона 

Приходи од страних 
туриста 

15.669 милиона 16.171 милиона 16.652 милиона 

Приходи од 
домаћих туриста 

9.292 милиона 9.233 милиона 9.409 милиона 

Извор: www.statistik.at/web_de/statistiken/tourismus 

2011. године регистровано је 34.629.083 долазака туриста у Аустрију и 
126.002.551 ноћења. Ноћи су регистроване пре свега у покрајинама Тирол (42,7 
милиона), Салцбург (23,9 милиона), Корушкој (12,4 милиона), Бечу (11,4 милиона) и 
Штајерској (10,9 милиона). Просечна дужина боравка за стране госте у 2009. години 
износила је 4,2, а за домаће 3,1 ноћења по туристи. Дужина боравка је стално опадала у 
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последњих 30 година. У 2009. години у најпосећенијим месецима било је овако: август 
(16,7 милиона ноћења), фебруар (16,1 милиона), јул (14,5 милиона), јануар (14,1 
милиона). 1970-их и 1980-их година летња сезона је имала много већи значај од 
зимске. Од 2006. год. зимски туризам надмашује летњи туризам: у зиму 2008/2009. 
године регистровано је око 61,7 милиона ноћења. У 2009. години око 10,1 милијарди 
евра (око једна трећина) прихода у Аустрији била је од зимског туризма. Скоро две 
трећине (64,7%) у 2011, више ноћења него икада раније, односно 17,6 милиона евра, 
остварено је у Бечу (11,4 милиона ноћења). Други високо-посећени градови били су 
Салцбург (2,3 милиона) и Инсбрук (1,3 милиона). Док је у Грацу (908,000), Линцу 
(742,000), Клагенфурту (411.000) и  (310.000), најзад Сент Пелтен (148,000). Сваки 
четврти долазак госта (8,7 од укупно 34,6 милиона) у Аустрији је регистрован у једном 
од девет главих градова (2011). У 2006, 18 милиона ноћења забележено у бањама 
Аустрије, међутим, није могуће направити разлику између бањских и других гостију. 

 

VII Проблеми и перспективе одрживог развоја 
  

Веза туризма са животном средином је вишеструка. Туризам утиче на развој и 
преображај простора. Развој туризма је више него било која друга делатност условљен 
квалитетом животне средине, њеним природним и културним вредностима и 
особеностима, јер се степен очуваности и атрактивности животне средине непосредно 
одражава на могућности за развој туризма. Туризам је спона између урбаних центара и 
области са изворном, добро заштићеном природом, са повећањем градских и 
индустријских центара повећава се потреба за туристичким кретањем усмерена ка 
неурбанизованој животној средини. Захватајући велике просторе очуване природе, 
туризам је делатност која валоризује оне елементе простора који су за низ других 
делатности од маргиналног интереса. Само се туризмом могу валоризовати снегом 
прекривени планински врхови, залазак сунца, пећине, фолклор, народни обичаји... 
Исто тако туризам се не може замислите без квалитета природних потенцијала. 
Међутим, стални раст и неконтролисан развој турима негативно утиче на животну 
средину. На првом месту треба поменути изградњу путева и железничких пруга, затим 
успињача и ваздушних железница, подизање хотела и све то на рачун земљишта. 
Туризам се мање концентрише на неколико тачака. Самим тим што се мора заснивати 
на кретању, туризам се развија често преко широких простора. Ипак постоје одређена 
подручја и центри у којима је туризам већ узео маха. Ти центри су бројни и разбацани 
по алпским планинама. (Добрица Ј. 2000.) 

Први велики проблем туризма је подложност туризма законима сезоне. То је 
најизраженије у планинским пределима где постоје две сезоне: зимска и летња. Ван 
сезоне су хотели углавном затворени. За разлику од планинских предела у бањама и 
градовима туристички промет је равномерније распоређен. Потребно је радите на томе 
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да се привуку туристи и ван сезоне обагаћивењем садржаја боравка, организовањем 
манифестација, маркетингом… 

Други проблем представља спекулација за земљиштем. Чим се открије да 
одређено подручје има услова за туристичким активирањем, власници земљишта 
абнормално подижу цену. 

Посебан комплекс проблема изазива убрзана и масовна изградња. Она негде 
доводи до великог нереда, јер није редак случај да се предузме изградња без 
урбанистичког плана и без предходног проучавања наменских локација. Потребно је 
изградњу урадити плански, како се не би нарушила животна средина, и како би се 
објекти уклопили у околну природу. Често неконтролисана изградња уме да наруши 
пејзаж који је, заправо, и главни разлог доласка туриста, тако да треба водити рачуна 
да не дође до тога, а то се најбоље може учинити израдом урбанистичких планова и 
укључити разне стручњаке: туризмологе, биологе, инжињере…  

Проблеми животне средине, услед развоја туризама, односе се на уништавање 
земљишта приликом изградње путева и аеродрома, крчењем шума ради изградње ски 
стаза, загађење ваздуха приликом туристичког путовања, проблеми са отпадом и 
канализацијом (посебно у алпским местима), велика маса туриста ствара гужву и 
буку....   

У неповољне социјалне и еколошке последице необузданог раста туризма 
(масовни туризам) помаже развојна алтернатива као што је одрживи туризам односно 
одрживи развој. А под одрживим развојем подразмевамо „развој који задовољава 
потребе садашњице, а да не доводи у питање способност будућих генерација да 
задовоље властите потребе.“ Одрживи развој подразумева равнотежу између потрошње 
ресурса и способности природних система да задовољавају потребе будућих 
генерација. Једна свеобухватна дефиниција одрживог развоја гласи: "одрживи развој 
представља интегрални економски, технолошки, социјални и културни развој, усклађен 
са потребама заштите и унапређења животне средине, који омогућава садашњим и 
будућим генерацијама задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета живота 
на нашој планети". 
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VIII Закључак 
Заиста је богатство Аустрије толико велико да је овим текстом описано само 

мали део тог дивног природног и културног света. Речима се те лепоте не могу 
описати, ни дочарати. Права слика о њима се стиче самим боравком у Аустрији, у  
контакту са природом и осталим културним вредностима. Аустрија је пример да за 
развој туризма није потребан излазак на море. Потребно је на паметан начин 
искористити природна богатства која су вам пружена. На овом малом простору постоји 
толико различитих пејзажа и предела, који, свако на свој начин, привлачи туристе. 
Неки ће се определити за скијање и уживање на снегу на дугим стазама прелепих  
Алпа, док ће други Алпе користити за шетњу, вожњу бицикле, одмор и уживање у 
прелепој околини на чистом и свежем планинском ваздуху, а  трећи, они најхрабрији,  
с напором  ће освајати највише планинске врхове и уживати у ектремним спортовима: 
алпинизму, параглајдингу… Или се можете определити за одмор на неком од бројних 
језера или река, где можете уживати у купању, сунчању, риболову, пловидби по језеру, 
односно реци, и многим другим воденим спортовима.  А можда и  посетити неку бању 
и купати се у  термоминарилним водама и опустити се у многим wellnes центрима уз 
разне масаже. Са друге стране, имате велике градове и урбане центре, где можете 
обилазити културно-историјске споменике, гледати представе у многим позориштима, 
уживати у музици Моцарта или опери, ићи у шопинг у великим тржишним центрима, 
проводити ноћи у многим ноћним клубовима и дискотекама… Или се можда дивити 
старим утврђенима и раскошним дворцима који су и дан данас очувани. Понуда је 
велика, а избор је Ваш! 

Туризам у Аустрији је високо развијен и равномерно распоређен. Из године у 
годину туризам је на све вишем нивоу, што показује табела о туристичком промету, 
где број туриста расте, а још више расту приходи од туризма. У туризму предњачи 
планински туризам, везан за подручје Алпа, чиме се могу оправдати велики приходи, с 
обзиром да је зимски туризам један од најскупљих видова туризма. Аустрија има 
инзванредне услове  за развој туризма: одличан геграфски положај на раскршћу 
важних европских путева, обухвата део највећег и најлепшег планинског венца Европе, 
богату прошлост која је оставила богату културну баштину чији се временски обухват 
креће од праисторијских налазишта до савремене уметности модерног доба, добро 
опремњену и развијену инфраструктуру и супрастуктуру… Посета Аустрији углавном 
укључују излете у Беч са својом катедралом, испијање вина и романтична догађања уз  
валцер. Вреди посетити и Салцбург, родно место Моцарта, Инсбрук  главни град 
Тирола, окруженог Алпима, Подунавље са својим виноградима, посету разним 
дворцима и замковима. Од велике важности су скијање, пешачење и планинарење у 
насељима у Алпима, породична рекреација и посета бројним аустријским језерима.   
Аустрија има предиспозиције да постане најпопуларнија дестинација Централне и 
Источне Европе. Богати путници из Русије, Украјине, Пољске и Румуније цене 
поуздан, висок стандард многих објеката, болница, као и безбедност земље, а при томе 
је Аустрија на релативно малој удаљености од тих земаља. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Be%C4%8Dka_katedrala
http://hr.wikipedia.org/wiki/Valcer
http://hr.wikipedia.org/wiki/Mozart
http://hr.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
http://hr.wikipedia.org/wiki/Tirol
http://hr.wikipedia.org/wiki/Alpe
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dunav
http://hr.wikipedia.org/wiki/Vino
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