Berzétei-sziklák

Szilicei-jégbarlang

Európai jelentőségű terület

Az UNESCO Világörökség része

Nemzeti Természetvédelmi Terület

GPS koordináták: N48°37.099’ E20°31.738’
A Szilicei-fennsík északnyugati szélén, Berzéte
és a berzétei halastavak felett magasodnak 598 m
magasságban a messziről is látható Berzétei-sziklák.
Geomorfológiai szempontból a Szlovák-érchegységhez
tartozik, a Szlovák Karszt részeként.
A Berzétei-sziklák a Sajó völgye és a Rozsnyói-medence
felé nyújt gyönyörű kilátást.
Nyugatra a Pelsőci-fennsík, északra Berzéte, a berzétei
halastavak, Rőcei-hegység Törökhegy(953m) csúcsa
látható. Északkeletre Rozsnyó, részben a Pozsáló –
Nagykő (1293m) tárul a szemünk elé.

GPS koordináták: N48°54.946’ E20°50.341’
A
jégbarlang
Szlovákia
és Európa legalacsonyabban
fekvő jeges barlangja, mely
1100 m hosszú és 110
m mély. A Szlovák Karszt
területén, a Szilicei-fennsíkon
található, mintegy 2 km-re
Szilicétől nyugatra. A barlang
a Szilice-gombaszögi földalatti
hidrológiai
rendszer
része.
A mészkőben a Fekete-patak
földalatti folyama hozta létre. A
bejárati nyílásnál lévő sziklafal eléri a 90 m mélységet.
A látogatók a bejárati portált egy teraszról csodálhatják
meg. Ez a bejárat 503 m tengerszint feletti magasságban
fekszik. Az itt lévő jégdíszítések ellenállnak a nyári
melegnek is. A Szilicei-jégbarlang Fekete-patak vize
a Gombaszögi-barlangba áramlik. Az eljegesedés
előtt a barlang több ősemberi kultúrának biztosított
menedéket az újkőkorszaktól (neolitikum) kezdődően.

Szlovák-karszt
Nemzeti Park
Szilicei-fennsík

Ez a természeti emlék 1995 óta az UNESCO
Világörökség része.
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Temérdek csoda
egy kis területen

Szlovák Karszt – temérdek sejtelmes
csoda egy kis területen
MM UNESCO Bioszféra-rezervátum - Ember és
Bioszféra Program
MM UNESCO Világörökség része
MM Védett madárfajok
MM Európai jelentőségű terület
A Szlovák Karszt a legkiterjedtebb és legfejlettebb
fennsík típusú karsztterület közép Európában. Fehér
mészkő alkotta fennsík mély völgyekkel tagolva,
rengeteg földalatti és felszíni karsztjelenséggel díszítve,
változatos állat és növényvilággal, 34611 ha területen.
Az ember már az őskorban megjelent a karszton.
Birtokába vette a barlangokat és kitörölhetetlen
nyomokat hagyott maga után.
Szlovák-karszt Nemzeti Parkban több mint 1100
barlang található. A területet Szlovákiában elsőként
sorolták
a
nemzetközi
bioszféra-rezervátum
hálózatához az UNESCO Ember és Bioszféra programba
1977. március 1-jén.
A Szlovák-karszt Nemzeti Park része a Szilicei - fennsík.

Szilicei – fennsík
A Szilicei – fennsík a Szlovák Karszt legkiterjedtebb
fennsíkja. A Szoroskő - hágónál kezdődik és délre
a Domica-barlang felé folytatódik. A Szlovák Nemzeti
Park fennsíkjai közül a Szilicei – fennsíkon található
a legtöbb karsztjelenség, melyet világos triász
mészkövek alkotják. A fennsík legmagasabb része
az északi rész 679 m, ahonnan a magasság dél felé
fokozatosan 450 m-re csökken. A fennsík felszíni
és földalatti karsztképződményekben gazdag.
Barlangjai és szakadékai alkotják a turisztikai
látványosságok nagy részét.
Összességében
17 barlangot és 14 szakadékot fedeztek itt fel.

Jellegzetes sziklaképződménye a Leánykő, és a magasba
nyúló Berzétei – sziklák, melyekről gyönyörű kilátás
nyílik. Itt található a Szlovák Karszt legmélyebb
szakadéka, a 180m mély Barázdálás, valamint
a leglátványosabb karrmező, a Kecsői - karrmező.

Leánykő

A Leánykő mögötti erdő a második világháborúban
elesett katonák sírját rejti.

A Szlovák-karszt Nemzeti Parkban öt táborozásra
kijelölt terület van, ahol az előírt szabályok betartásával
megengedett a kempingezés. Ebből három a Szilicei
- fennsík területén található, de csak egy van
a fennsík közepén. Ez a vörös turistajelzésen lévő
Rakattya közelében fekvő terület, amely ideális hely
a sátrazáshoz. Az egyetlen ivóvízforrás is itt található.

Útvonalak:
➢➢Szilice Silica – Gyökerréti-tó Jašteričie jazero –
Rakattya Rakaťa – Nyúlkapu Zajačia brána (piros)
- Cserepes akoly Škridlový košiar – Leánykő
Dievčenská skala – Lukács-bükk Lukáčova bučina
(zöld) – Szilice Silica (kék) (az körút hossza 24,8 km
6:30 óra)
➢➢Szoroskő (Szádalmási nyereg) Soroška – Nyúlkapu
Zajačia brána – Rakattya Rakaťa (piros) ( 6,6 km 1:40
óra)
➢➢Várhosszúrét Krásnohorská Dlhá Lúka - Cserepes
akoly Škridlový košiar (sárga) – Leánykő Dievčenská
skala – Lukács-bükk Lukáčova bučina – Berzéteisziklák Brzotínska skala (zöld) (oda 6,3 km 2:00 óra)
➢➢Jólész Jovice - Lukács-bükk Lukáčova bučina (kék) –
Leánykő Dievčenská skala (zöld) (oda 6,3 km 2:00 óra)
➢➢Jólész Jovice - Lukács-bükk Lukáčova bučina (kék)
- Berzétei-sziklák Brzotínska skala
Térkép:
(zöld) (oda 5,6 km 1:40 óra)
➢➢Szilicei temető Silica cintorín Szilicei-jégbarlang Silická ľadnica
(sárga) (2,5 km 0:40 óra)

GPS koordináták: GPS: N 48°46.878′ E 021°11.235′
Rozsnyótól délre, a Szilicei-fennsík északi peremén
ékeskedik méretével és alakjával nem hivalkodóan
a Leánykő. Ez a sziklaképződmény 660 méter
tengerszint feletti magasságban található, egy kis
teraszra emlékeztető réttel, alatta mély szakadékkal.
Több hegyi növényfaj található itt azon növények
fajtájából, melyek nagyon igényesek a melegre.
A legismertebbek közé tartoznak
a
tátogó
kökörcsin (Pulsatilla patens), a szibériai nőszirom (Iris
sibirica),
a
cifra
kankalin
vagy
medvefül
kankalin (Primula auricula), a gyöngyvirág (Convallaria
majalis), a sárga gyűszűvirág vagy nagyvirágú
gyűszűvirág (Digitalis grandiflora vagy Digitalis
ambigua), az indás ínfű (Ajuga reptans), a pongyola
harangvirág vagy szibériai harangvirág (Campanula
sibirica), a tavaszi tárnics (Gentiana verna).
Az
élőlények
közül
a
denevérek,
és
különféle
madárfajok,
mint például a parlagi
sas
(Aquila
heliaca),
a kígyászölyv (Circaetus
gallicus),
a
vörös
vércse (Falco tinnunculus),
stb. találtak itt lakhelyet.

