Tolmin szurdok
2013. szeptember 03. 18:11

Vadregényes szurdok, valószerûtlenül kék víz
A Tolmin közelében lévõ félelmetesen szép szurdok a környék legnépszerûbb látnivalója.A Tolminska
Korita, a Triglav Nemzeti Park legdélebbi és egyben legalacsonyabb (180 m) pontja, könnyen
megközelíthetõ, de hihetetlenül látványos és vad szurdok.
A szurdok látogatása
Tolmintól északra Zatolmin település felé kell mennünk, az útjelzõ táblák eligazítanak minket a 3 km-re
fekvõ parkolóig, a szurdok bejáratához.
A belépõdíj kifizetése után egy jól használható térkép segítségével, érdemes az ajánlott, az összes látnivalót
felfûzõ útvonalat választani. A kassza bódéjától jobbra lefelé induljunk el a lépcsõs gyalogúton, mely a
Tolminka-folyó völgyébe vezet le. A híd alatti sziklás folyó rész a legalkalmasabb egy kis pancsolásra, a víz
még a legnagyobb nyári melegben is csontrepesztõen hideg! A hídon átkelve elõször forduljunk balra, a
látványos ösvény a Tolminka partját szegélyezõ függõleges sziklafalba vájva vezet, alagutakon keresztül
egy nagy sziklaomlásig, ahonnan már csak visszafelé tudunk jönni. A szurdokból nagyszerû kilátás nyílik a
magasan fent, a kanyont átívelõ Ördög hídjára (Hudièev most), ott fogunk majd visszajönni. Visszatérve a
függõhídhoz, most egyenesen megyünk tovább, majd az elágazásnál tegyünk egy kis kitérõt jobbra, a kis
Zadla¹èica patak sziklás völgyébe, a kanyon feletti függõhídra, ahonnan szép kilátás nyílik a két szurdok
találkozásra, a két folyó összefolyására. A mély szurdokba ritkán ér le a napfény, állandóan magas a
páratartalom és a mediterrán klímának is köszönhetõen elbûvölõen dús és egzotikus a vegetáció.
Menjünk vissza az elágazáshoz, majd élesen jobbra felfelé kanyarodva folytassuk tovább túránkat a
hegyoldalba vájt, kissé fárasztó lépcsõsoron. Az újabb keresztezõdésnél egyenesen tartunk tovább, míg
elérjük a látványos ösvény végét, a híres, két függõleges sziklafal közé beékelõdött sziklatömb, a Medve-fej
(Medvedova glava) fölé kinyúló kilátóplatformot. Félelmetes látványt nyújt inenn a Zadla¹èica szûk
sziklaszorosa. Visszamegyünk az elágazáshoz, ahonnan a jobbra felfelé kapaszkodó ösvényen rövidesen
felérünk a mûútra. Ha van még kedvünk sétálni, forduljunk jobbra, pár perc múlva jutunk fel a kanyar után a
Zadla¹ka barlanghoz, más néven Dante barlanghoz, a legenda szerint a költõt a barlang ihlette az Isteni
színjáték pokolban játszódó jeleneteire. A barlang csak speciális felszerelésben, vezetõvel látogatható.
Az aszfaltos, keskeny mûúton indulunk vissza lefelé, átkelünk a már alulról megcsodált Ördög hídján, a 60
méteres mélységben zúgó Tolminka látványa lenyûgözõ, majd az alagúton át pár perc alatt visszaérünk
kiindulási pontunkhoz, a fizetõs parkolóhoz.
Tipp: A parkolóval szemben álló Tolminska korita étterem meglehetõsen jó hírû, ha nincs tömeg, érdemes
ideszervezni az étkezést.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Gyakorlati tudnivalókNyitva: ápr.: 9.00-19.00, máj.: 9.00-19.30,
jún.-aug.: 8.30-20.00, szept.: 9-18.30, okt.: 9-17,nov.-márc.: zárva
Belépõ: 8,00
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