Федеральна земля Штирія, Республіка Австрія

Населення
1,2 млн осіб
Площа
16 392 км. кв.
Географічні дані
Земля знаходиться в південно-східній частині Австрії та є другою за площею і
четвертою за чисельністю населення в країні. Вона межує з землями Каринтія,
Зальцбург, Верхня Австрія, Нижня Австрія та Бургенланд, а також на півдні з
Республікою Словенія. Практично вся площа Штирії порізана гірськими хребтами.
У північній частині Штирії, на північ від річки Енс, розташовані гірські масиви
східних Альп. Найзначнішими рівнинами і долинами Штирії є долина річки Мура,
де знаходяться найбільші міста регіону — Грац, Леобен, Капфенберг, Брук-ан-дерМур, Кніттельфельд, Юденбург і Лайбніц, а також долина Енса.
Клімат
Штирія характеризується кліматичним контрастом. Центральні Альпи відіграють
важливу роль – жорсткий клімат Альп зустрічається з помірним
Середземноморським кліматом у південній частині Штирії.
Адміністративно-територіальний поділ
Земля поділяється на 17 районів та 542 органи місцевого самоврядування.
Короткі історичні відомості
Земля Штирія в Австрії має більш ніж тисячолітню історію і багаті традиції. В
античні часи вона входила до складу кельтського королівства Норік, Римської
імперії, варварського королівства Одоакра і королівства остготів, в середні
століття регіон заселяли слов'янські племена, і він був приєднаний до франкської

імперії Карла Великого. У XII столітті тут було створено велике феодальне
володіння Штирійська марка, яка отримала назву по родовому місту будинку
Траунгау Штайр, а в 1792 році Штирія увійшла до складу Австрійської імперії.
Однак, у 1918 році герцогство Штирія було розділене на дві частини: південна
Нижня Штирія (на південь від річки Мура), де більшість населення становили
словенці, увійшла до складу Королівства сербів, хорватів і словенців (в даний час
— в складі Словенії), тоді як північна і центральна частина герцогства утворили
федеральну землю Штирія в складі Австрійської республіки.
Економічний потенціал
Провідними галузями є машинобудівна, електротехнічна, сталеливарна,
металургійна, харчова, хімічна та деревообробна.
Великі підприємства землі – машинобудівний завод, целюлозно-паперовий
комбінат та текстильна фабрика. Найбільшим союзом промисловців землі є
автокластер Штирії ("ACstyria") – добровільне об'єднання більше 180 штирійських
підприємств, які зайняті в сфері виробництва і поставок автомобільних
компонентів і вузлів.
Експорт - це ключова дохідна стаття бюджету Штирії. Перш за все, експортуються
автомобілі і компоненти до них, залізні заготовки, канцелярські товари,
електротехнічні вироби.
Соціальна сфера
Штирія здавна вважається містом студентів. Тут розташовано 5 університетів та 2
університети прикладних наук у м.Грац та у м.Леобен.
Історико-культурний потенціал
Старовинні замки та монастирі розкидані по всій території землі, найбільш
привабливою та найбільшою в країні є барочна фортеця Рігерсбург з готичною
каплицею, справжнім лицарською залою і колекцією середньовічної зброї,
ренесансний замок Херберштайн (XIII-XVII ст.) зі збройовою палатою і залою
сімейних портретів, паломницька церква Маріацелль (1157 р.) зі скарбницею,
капелою зі срібним вівтарем (1727 р.) і чудотворною статуєю XIII століття,
колишнє
абатство
ордену
цистерціанців
в
Нойберг-ан-дер-Мюрц
(1350-1612 рр.), монастир августинців в Форау (1163 р.), найстаріший
австрійський монастир ордену цистерціанців в Рейні (1129 р.) або унікальний
монастир бенедиктинців в Гесс (1000 р.).
Контактні дані
Уряд землі Штирія
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