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Narodni park Visoke Ture
Kot prvi narodni park na svetu je bil razglašen park Yellowstone  v ZDA. V Av-
striji imamo šest narodnih parkov. Narodni park Visoke Ture je bil prvi narodni 
park v Avstriji in je največji v Alpah.  Meji na Tirolsko, Salzburško in Koroško.  
Smisel tega narodnega parka je zaščita visokogorskega območja. Ohrani% ho-
čejo tradicionalne zgradbe (koče), 
lesene ograje in kamnite zidove.  
V narodnem parku Visoke Ture leži 
približno 250 ledenikov. Najdaljši 
je Pasterca. Lepa so tudi gorska je-
zera. Vsega skupaj jih je 551. V na-
rodnem parku leži 266 gorskih 
vrhov, višjih od 3.000 m. Najvišja 
gora je Veliki Klek (3798 m). 

V narodnem parku Visoke Ture živijo med drugim pla-
ninski orel, svizec, alpski kozorog in gams. Na planin-
skih travnikih rastejo planike. Pole% se pasejo krave in 
ovce. V sirarnah izdelujejo iz mleka sir. Pole% so v 
gorah divji hudourniki. 
Narodni park Visoke Ture je prosto dostopen za vse 
ljudi. Vodstvo parka ponuja turistom vodenje po na-
ravi, izlete, pohode k alpskim kočam, predavanja in 
razstave. Goste vodijo nadzorniki parka (Ranger). 
Spletna stran: hohetauern.at 

Kateri stavki so pravilni? Označi jih. 

Na planinskih travnikih rastejo zaščitene rože.                                         ❏ 
Na planinskih travnikih rastejo vrtne rože.                                                ❏ 
 
V narodnem parku vidimo 266 gorskih vrhov, višjih od 3000 m.          ❏ 
V narodnem parku vidimo 266 gorskih vrhov, višjih od 4000 m.          ❏ 
 
Gorski kmetje pasejo pozimi živino na planini.                                        ❏ 
Gorski kmetje pasejo pole% živino na planini.                                          ❏ 
 
Pole% so v gorah divji hudourniki.                                                              ❏ 
Pozimi so v gorah divji hudourniki.                                                             ❏
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Izlet v narodni park Visoke Ture
Ma%ja obiskuje s sošolci tri dni narodni park 
Visoke Ture. Po narodnem parku vodi otroke 
nadzornik parka (Ranger). 
Ogledajo si mogočen slap.  
Dopoldne obiščejo alpsko kočo  
in sirarno. Pozneje pa  
obiščejo še  
gorsko jezero.  

1. Kateri stavki so pravilni? Označi jih.✍ 

Ma%ja je na otoku Brioni.                                                                             ❏ 
Ma%ja obišče s sošolci narodni park Visoke Ture.                                    ❏ 
 
Nadzornik parka (Ranger) vodi po narodnem parku.                              ❏ 
Nadzornik parka (Ranger) vodi po starem mestu.                                   ❏ 
 
Ogledajo si velik ledenik, mogočen slap in morje.                                   ❏ 
Ogledajo si velik ledenik, mogočen slap in gorsko jezero.                      ❏

V narodnem parku vidijo najvišjo goro Veliki 
Klek (3798 m) in ledenik Pasterco. 
Naslednji dan grejo po reki Meli na ra)ing. 
Tretji dan izpirajo v potoku Fleißbach zlato. 
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2. Zamenjaj debelo #skane besede. Napiši svoje stavke.✍ 

3. Kako se imenuje beseda? Poglej zgoraj.✍ 

4. Kaj se je zgodilo? Razčleni besede. Stavke prepiši v zvezek.✍ 

Ma%ja obišče s sošolci narodni park Visoke Ture. 
 
Na planinskih travnikih rastejo zaščitene rože. 
 
Gorski kmetje pasejo pole% krave in ovce na planini. 
 
Iz mleka živine izdelujejo sir.   
 
Nadzornik parka vodi ljudi po narodnem parku.  
 
Ma%ja si ogleda velik ledenik, mogočen slap in gorsko jezero. 
 
V narodnem parku vidimo 266 gorskih vrhov, višjih od 3000 m. 
 
Priljubljeni so pohodi k alpskim kočam.

s _ _ p,  re _ a,  je _ e_ o,  le _ eni _ ,  h _ do _ rn _ k,  g _ _ ski v _ h,  z _ šč _ tene 

ro _ e,  ži _ _ na,  ra _ %_g,  nad_or_nik   _ark_ (Ranger),  al _ s _ a koča 

Pole%sovgorahdivjihudourniki. Priljubljenisopohodikalpskimkočam. 
Gorskikmetjepasejopole%kraveinovcenaplanini. 

5. Nariši, kaj vse vidimo v narodnem parku Visoke Ture.✍ 

slap hudournik jezero gozdovi alpska koča ledenik




