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Dátum: 1.9.2014

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 606 m
Dĺžka trasy: 13 km
Čas bez prestávok: 4:00 hod.

Parametre trasy:

A

Lokalita: Čierna hora

4. deň: Sivec

Akcia:     Koniec sveta
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Sivec

Čierna hora

Výhľadový vrch Sivec je vápencový hrebeň s
výrazným ostrým bralom a priľahlými strmými
svahmi. Vrch Sivec (781 m) sa nachádza v
prírodnej rezervácii Sivec vo vrchoch Čiernej
hory v podcelku Pokryvy, severozápadne od
mesta Košice. Ľudovo nazývaný šivou skalou
alebo aj Šivcom. Vrcholové bralo je pretiahnuté
do úzkeho skalného hrebienka. Na vrchu a v
jeho okolí sa nachádzajú pozoruhodné krasové
javy, najmä jaskyne (v doline Malý Ružinok).
Strmé severné skalné steny Sivca prudko
klesajú nad priehradnú hrádzu vodnej nádrže
Ružín.
Sivec je výraznou dominantou nad vodnou
nádržou Ružín a je najkrajším vrchom Čiernej
hory. Z vrcholového brala je pekný výhľad na
Volovské vrchy, vodnú nádrž Ružín, Branisko,
Čergov, Slanské vrchy a za priaznivého počasia
aj na Vysoké Tatry. Okolitá prírada je
charakteristická chránenou teplomilnou
vegetáciou a horskými prvkami, hniezdami
vzácnych a chránených druhov vtákov (orla
skalného, jastraba a myšiaka). Veľmi bohatá a
pestrá je kvetena hrebeňovej časti Sivca, kde tu
môžete obdivovať poklinec otvorený,
prvosienku holú, waldsteinia trojpočetná a
pribilicu moldávsku.

Malé hory pri Košiciach s množstvom
prírodných krás. Čierna hora je horský krajinný
celok najvýchodnejšej časti Slovenského
rudohoria. Na severe hraničí so Šarišskou
vrchovinou, na severozápade s Braniskom, na
východe s Košickou kotlinou, na juhu a západe
s Volovskými vrchmi (hranicu tu tvorí
Čermeľská dolina). Prevažná časť Čiernej hory

je zalesnená (vyše 80%) a zväčša neosídlená.
Pohorím preteká turisticky významná rieka
Hornád, ktorá tu vytvorila najkrajšiu dolinu v
blízkosti mesta Košice nazývanú Hornádska
dolina. Čierna hora sa delí do päť podcelkov a
to Roháčka, Bujanovské vrchy, Sopotnické
vrchy, Pokryvy, a Hornádske predhorie.
Najvyššími vrchmi Čiernej hory sú vrchy
Roháčka (1028 m) a výhľadová a turistami
vyhľadávaná Čierna hora (1025 m), ktoré ako
jediné prevyšujú nadmorskú výšku 1000m.
Nachádzajú sa v podcelku Roháčka. Najvyšším
vrchom Bujanovských vrchov je Suchý vrch
(798 m).
Tento podcelok je celkovo veľmi pekný aj
vďaka Ružínskej priehrade, ktorá tu bola
vybudovaná v rokoch 1963-1970. Najviac
navštevovaným vrchom Čiernej hory s
najkrajším výhľadom je vrch Sivec (780 m),
ktorý sa nachádza v podcelku Pokryvy. Z jeho
vrcholového brala je pekný výhľad na Volovské
vrchy, vodnú nádrž Ružín a za priaznivého
počasia aj na Vysoké Tatry. Najvyšším vrchom
tohto podcelku je vrch Pokryvy (888 m). Ďalšími
turistami vyhľadávanými miestami tohto
podcelku sú Bokšovské skaly (720 m n.m.),
Drienková skala (530 m n.m.), Holica
(Napoleónov klobúk) [641 m n.m.], Vysoký
vrch (851 m n.m.), výhľadová Janošíková bašta
(523 m n.m.), výhľadová Arturova skala (799 m
n.m.), Sivecké lúky a lúka na Prielohách. V
severovýchodnej časti Čiernej hory sa
nachádza podcelok Sopotnícke vrchy s
najvyšším vrchom Somár (701 m) a s
rozsiahlymi Hornadskými lúkmi.

Zdroj: www.keturist.sk

Vodná nádrž Ružín

Prielom Hornádu v Slovenskom raji pozná asi
každý z vás. Už ale málokto vie, že rieka Hornád
mala kedysi ešte jeden prielom. Nachádzal sa
medzi obcami Margecany a Ružín. Rieka tu
pretekala hlbokým a kľukatým údolím,
oddeľujúc od seba masívy Volovských vrchov a
Čiernej hory. Údolie bolo tak neprístupné, že sa
vraj cez neho nedostali ani Turci pri svojich
nájazdoch do našich krajín a na Spiš sa dostali
až cez horný tok Torysy.
V roku 1967 rieku prehradili v blízkosti dnes
zatopenej obce Ružín do takej výšky, aby sa
hladina rieky vzdula do vzdialenosti 14 km a
aby sa toto zvýšenie prejavilo aj na jej prítokoch
Hnilec a Belá. Priehradné jazero s rozlohou 600
ha dosahuje v najhlbšom mieste hĺbku 50 m.
Okrem piatich obcí voda zaplavila aj pôvodnú
železničnú trať Košicko-bohumínskej
železnice, vybudovanej v sedemdesiatych
rokoch devätnásteho storočia, ktorá
prechádzala údolím. Po tejto železnici zostal
iba starý Margeciansky tunel, ktorý teraz slúži
peším a motoristom.
Úzka stuha ružínskej nádrže kopírujúca
pôvodné zaklesnuté meandre Hornádu obtáča
zalesnené vrchy Čiernej hory s pôsobivými
bralnými vrcholmi prestúpenými jaskyňami.
V roku 1972 bola pod priehradou vybudovaná
vyrovnávacia nádrž Ružín II. Najkrajší pohľad
na vodnú plochu poskytuje bralnatý vrch Sivec
(781 m) vytvárajúci výraznú dominantu okolitej
krajiny. Voda z vodnej nádrže Ružín sa využíva
na priemyselné účely a na rekreáciu. Ružín je
rajom rybárov s množstvom kaprov, ostriežov,
zubáčov, pstruhov a 20 kg ťažký sumec nie je
žiadnou raritou.

Zdroj: www.vlaky.net, www.slovenskyraj.sk
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