Pokljuka, vad sziklaszurdok, buja növényzettel a Bledi-tó mellett
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Szûk hasadékok, sziklafalra erõsített galériák, barlangok, dzsungelszerû mikroklíma
A Bled környéki népszerû Vintgar-szurdokot mindenki ismeri, a városkától 7 km-re, a Pokljuka-plató
keleti szélén lévõ vad, gigantikus sziklafalak közé szorult száraz szurdok a Pokljuka soteska, viszont
igazi rejtett kincs. A Triglav hajdani gleccsere által vágott 2 km hosszú sziklaszorost kalandos,
látványos utakon, néhol nehezen járható ösvényeken, buja, dzsungelszerû növényzettel benõtt
csapásokon járjuk be. A túra leglátványosabb szakasza a monumentális sziklafalra erõsített,
meglehetõsen összetákoltnak tûnõ, de biztonságos galéria, ill. az egy ember szélességû pokoli
hasadék. A szurdok tágas, három ablakos barlangja sem hétköznapi látványosság ezen az izgalmas,
közepesen nehéz gyalogtúrán.
A túra hossza: 4,1 kmA túra idõtartama: 1,5 óraSzintkülönbség: 250 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Rövid, közepesen nehéz gyalogtúra, a nehézséget elsõsorban a nehéz tájékozódás és a völgy alján, a több
helyen az útra dõlt fatörzsek jelentik. A galériás rész korláttal biztosított, de azért óvatosan haladjunk rajta.
Amennyiben nem bízunk tájékozódó képességünkben, ill. nincs nálunk jó térkép vagy GPS, inkább
ugyanazon az úton menjünk vissza.Kiindulópont:
A Bled városát északról megkerülõ 634-es úton Spodnje Gorjéig megyünk, majd balra fordulunk a 905-ös
útra Pokljuka felé. Zgornje Gorje falu után Krnica település végénél jobbra kanyarodunk, de szinte egybõl,
a következõ utcán balra hajtsunk tovább, itt már ki van írva a szurdok, Poklju¹ka Soteska. Innen még kb. 1,5
km a szurdok bejáratánál kialakított parkoló. A falu szélétõl nagyon óvatosan vezessünk az egy kocsi széles
murvás úton, félrehúzódási lehetõség nem sok van!
A túra leírása
A Júliai-Alpok nagy részét lefedõ Triglav Nemzeti Park keleti szélén fekvõ, terjedelmes erdõségekkel
borított Pokljuka-fennsík keleti részén található Pokljuka-szurdok alján már nem csörgedezik patak, az
egykori gleccservájta sziklaszoros végigjárása igazi élményeket ígér, ráadásul még hétvégén is alig
találkozunk turistával a megkapóan vad szépségû kanyonban. A parkolónál található térképet fotózzuk le
vagy az itt felrakott térkép segítségével tudunk legjobban tájékozódni. A Pokljuka körtúra egy nagyjából
nyolcas alakot leíró útvonal, mely a Szlovéniában szokásos piros-fehér körrel jelzett, azonban meglehetõsen
sporadikusak a jelzések, az elágazásoknál sokat segítenek az útjelzõ oszlopok, több helyen pedig
egyszerûen a sziklákra festettek nyilakat, neveket. Amennyiben bizonytalanok vagyunk, ugyanazon az úton
vissza tudunk menni a parkolóhoz. A fontosabb természeti látványosságok mellett információs táblákat is
találunk.
Induljunk el a parkolóból, nyugati irányban, az egyre szûkülõ völgy aljában, a kiszáradt, köves patakmeder
mellett futó, kényelmes sétaúton. Mohalepte sziklák közt, hangulatos bükkerdõben, mérsékelten emelkedõ
úton hatalmas, függõleges sziklafalak tövébe érünk. Balra fent a Pokljuka-barlang (Poklju¹ka luknja)
terjedelmes nyílása tátong, be is mászhatunk a földrengések által több helyen is leszakadt tetejû, három
http://kirandulastippek.hu/news/article/pokljuka-vad-sziklaszurdok-buja-novenyzettel-a-bledi-to-mellett

