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Zádielska tiesňava bola vytvorený Chotárnym potokom (nazývaný aj Blatnica alebo Blatný
potok) v oblasti Slovenského krasu. Tento potok tu vytvára malé vodopády a kaskády.
Monumentálny krasová tiesňava je dlhá priblížne 3.3 km. Tiesňava je mestami len 10 m
široká a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m.
Kategória: roklina
Kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Obec: Zádiel
Oblasť: Slovenský kras
Nadmorská výška: 491 m n.m.
Prevýšenie náučného chodníka : +/- 400 m. n. m.
Najbližšia autobusová zastávka: Zádiel
Najbližšia železničná zastávka: Moldava nad Bodvou, stanica
Turistické trasy: Zádielská dol. – Hrhov, št. rybárstvo 9.8km , Zádielská dol. – Zádiel 3,6km ,
Zádielská dol. – Na skale 1.3 km
Dostupnosť: Peši, Autom, SAD
Parkovanie: Áno
Náročnosť: stredne náročné
Chránené územie: áno – 3. stupeň – národný park Slovenský kras
Vyššie chránené územie: áno – 5. stupeň – národná prírodná rezervácia, národná prírodná
pamiatka, chránený areál
Možnosti ubytovania: Ano
Možnosti stravovania: Ano
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Info o náučnom chodníku
Zoznam bodov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NPR Zádielska tiesňava
Geomorfológia
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Využívanie planiny
Krasové javy
História

pozn.: vrchom planiny prechádza chodník spoločne s náučným chodníkom Horné lúky.
Dĺžka chodníka: 9,5 km
vhodné pre vek: +8 km
Popis:
Zádielská dolina je najhlbšiou tiesňavou na Slovensku a je orientovaná od severu na juh. V
členitej tiesňave sú pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy, ktoré sú pestré svojími
tvarmi, bizarnosťou a mohutnosťou. V jej horných častiach vidíme silne zvetrané a utvárajúce
početné vežičky, medzi ktorými sa nachádzajú úžľabiny. Dolina je horných častiach zarastená
lesným porastom a v dolnej časti prechádza lesný porast do suťovísk. Z kamenných útvarov v
kaňone zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola
vymodelovaná erozívnou činnosťou vody.
GPS: N 48°37.384’ E 20°49.908’
mapa © Freemap Slovakia, dáta © přispěvatelé OpenStreetMap, © SRTM
Zaujímavé miesta v okolí:
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Ďalšie informácie a zdroje citácií:
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/zadielska-dolina/
Vzorová príprava (štart trasy z obce Háj) – ako sme výlet spravili my (na stiahnutie
pdf)
Trasa prechádza cez: Hájsky ﬁlmový anjel, Hájske vodopády, Zádielská Tiesňava
Vzorová príprava (trasa Turňa nad Bodvou – Turniansky hrad – Zádiel (vrch) –
Dvorníky-Včelára) – ako sme výlet spravili my (na stiahnutie pdf)
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