Túra a Bedellő-karsztplatóra, Szolcsvai Búvópatak-barlanghoz
Útvonal: Kolozsvár – Torda – Alsószolcsva (Sălciua de Jos) – Bedellőicseppkőbarlang (Peştera Poarta Zmeilor) – Bedellő- plató – Szolcsvai- búvópatak
barlangja – Alsószolcsva – Torda – Kolozsvár
Távolság: 22,5 km (gyalogtúra)
Időtartam: 9-10 óra (Aranyos- völgye – Bedellő- plató: 3 h, Cseppkőbarlang – 1 óra
pihenő - Vinatara nyelő - Szolcsvai –búvópatak: 5 óra, Búvópatak – Szolcsva: 1 óra,).
Aranyos- völgye
Az Aranyos a Maros legtekintélyesebb hozamú mellékága, mely szinte teljes
egészében hegyvidéki folyó, így ez a völgy képezi az ország leghosszabb szorosát.
Néhány szó a Torockói-hegységről (Munţii Trascău)
Kőzettani szempontból igen változatos képet mutat, területén megtalálhatók
a palás szerkezetű kristályos kőzetek, különböző korú mészkövek, tenger alatt
megszilárdult vulkanikus eredetű ofiolitok, valamint az üledékes kőzetek.
Az alacsony hegységek közé tartozik, legmagasabb pontja a Dimbó (Dâmbău)-csúcs,
1369 m, legnagyobb területe 1000 m alatt van, a völgyek alja 400–600 m-es szinten
található.
Számos természetvédelmi területe van, pl. Havasgáldi-szoros, Remeteiszoros, Torda-hasadék, Túri-hasadék, Vidalyi vörösfenyves, Negrileasa- nárciszmező,
Szolcsvai-búvópatak barlangja, Magyarigeni-tó, stb.
Turizmus szempontjából igen népszerű, a Torda-hasadékot már az 1800-as években
számos neves személyiség is felkereste, pozitívuma, hogy műutak mentén nagyon jól
megközelíthető.
A faluturizmus egy mintapéldáját lehet megfigyelni Torockón, ahol már az
1990-es évektől uralkodóvá vált ez a kereseti lehetőség.
A gyalogtúra leírása
Az elágazástól az Erkély-tisztásig 1 órás az út. La Şipote néven is ismert,
jellegzetessége a travertinón (travertínó – mésztufa: → karsztvizekből, szén-dioxid
leadás következtében kialakuló karbonát kicsapódás) képződött vízesés.
Meredek emelkedő következik, kb. 2 óra, így a platóig kb. 3 órás az út, a
platóra kiérve ráláthatunk az Aranyos-völgyére, valamint az Öreghavasra, a Bélavár
szikláira.
A barlang kb. 200 m-re van a felérés helyétől, először a sziklakapu
tekinthető meg (Sárkányok kapuja), a barlang bejárata fennebb található, 1 m-es
átmérővel.
A Bedellői-cseppkőbarlang hossza 125 m, cseppkőképződményekben
szegényes, a járat végében találhatók csak sztalaktitok (sztalaktit –függőcseppkő:
barlangok mennyezetéről lecsepegő karsztvízből kiváló függő karsztforma) és
sztalagmitok (sztalagmit – állócseppkő: barlangok mennyezetéről lecsöpögő és az
aljzaton kivált mészkőből felépülő forma), igen nagy magasságban helyezkedik el,
1150 m-en, valószínűleg a Torockói-hegység legrégebbi barlangja.
A platón számos dolinát (dolina (töbör): zárt, kerekded felszíni, karsztos
mélyedés, átmérője és mélysége néhány métertől több száz méterig terjedhet,
genetikailag három típusát különböztetik meg: oldásos dolina, szakadék dolina,
szuffóziós dolina) és egy uvalát (vonalasan meghosszabbodott, dolinák
összekapcsolódásából kialakuló karsztos felszínforma) figyelhetünk meg, La Rogoaze
nevű tisztás található itt, jelzett utak kereszteződése, a barlangtól kb. 1 ½ órát jöttünk.
A La Rogoaze tisztásról újból ereszkedünk a Vinatara-víznyelő fele, ahol a
Szolcsvai-barlangot (ki)alakító patakok vize nagy robajjal eltűnik a
karsztrendszerben. A nyelőig 3 ½ óra út vár ránk, a nyelőtől a Szolcsvai- búvópatak
barlang-bejáratáig további 1 ½óra.
Szolcsvai-búvópatak azon kevés barlangok közé tartozik, amelyben meleg
levegő ( a 20°C –t is eléri) halmozódik fel. A Bedellő-platóban található. A két
szinten elhelyezkedő képződményekkel teli járatai 2022 métert összesítenek. A felső
szint aktív, egy földalatti patak járja át, amely tavakat alkotva távozik a főbejáraton
át. A bejárathoz valamikor híd vezetett, de azt elvitte egy esőzéskor keletkezett árvíz,
tehát megközelítéséhez barlangász felszerelés szükséges. A barlang rezervátum.
A barlangtól az Aranyos-völgyéig még 4 km az út, kb. 1 óra.

