A Baradla-barlang feletti karsztvidéken, Aggtelek és Jósvafõ között
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Az Aggteleki-karszt felszíni csodái
A Gömör-Tornai-Karszt elsõsorban a Világörökség részét képezõ földalatti csodáiról híres, de
Aggtelek és Jósvafõ környékének felszíni tájképe is megér egy-két kirándulást. Jósvafõtõl, a régió
legszebb falva mellõl indulunk az Országos Kéktúrán Aggtelek felé, jellegzetes karsztvidéki tájon,
karrmezõn át érünk a Baradla-barlang feletti kilátóhoz, majd a napos Baradla- és az árnyas
Kecsõ-völgyön át jutunk vissza Jósvafõre.A túra idõtartama: 4 óraA túra hossza: 10,9 km
Szintkülönbség: 340 m fel, ugyannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege: Könnyû gyalogtúra jól jelzett turistautakon kevés
szintkülönbséggel. A túra vége felé gázlón megyünk át a patakon, csapadékos idõben nehézkes kehet az
átkelés.Kiindulópont: Jósvafõ, Tengerszem szálló, Baradla-barlang, jósvafõi kijárat. Ingyenes parkoló.
Térképkivágat: Aggteleki-karszt 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
Jósvafõ központjától 1 km-re található a Baradla-barlang jósvafõi bejárata, a felette lévõ épület pedig az
Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága, az út végén lévõ parkolóból indulunk a svájci alpesi stílusú, 1940-es
években épült Tengerszem szálló irányába. A Z és a S+ jelzéseket követve a szálló épületét balról kerüljük
meg egy lépcsõsoron fel a hegynek indulva. A rövid, meredek kaptató egy kis nyereghez vezet fel, ahol
találkozunk az Országos Kéktúra útvonalával, melyen balra fordulunk és a hegyoldalban kényelmes
ösvényen emelkedünk lassan egy kis völgybe.
Egy jobb, majd egy éles bal kanyarral kiérünk a völgyecskébõl, és árnyas erdõben emelkedünk tovább a
Magas-hegy oldalába. Balra leválik rólunk a S+ jelzés, és lejtõs úton érjük el a Magas-hegy és a
Közép-hegy nyergét, ahol balra ágazik el a K+ jelzésû ösvény a Közép-hegy teteje felé. Mi a jobbra tartó
Kéktúra ösvényén ereszkedünk a Karu-völgybe, szép, árnyas gyertyán erdõben érjük el a völgytalpat, majd
kissé balra tartva, jelzett utunk ismét emelkedni kezd. Pár perc alatt jobbról a K+ elágazásához érünk, a
Kéktúra egy nyereg után a napos Mész-völgyben folytatódik.
Átvágunk egy szép, füves-bokros tisztáson, és a megnyíló réten egy Y alakú elágazásnál a jobb oldali ágon
pár perc alatt elérjük a S jelzés elágazását. Fák híján a jelzéseket a földön lévõ sziklákon keressük, szép
rálátást élvezhetünk Aggtelek házaira és a Tó-hegy fehér mészkõsziklákkal pettyezett,
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