
Rozloha / Area: 19 414 ha              Vyhlásený / Designated: 1988             Najvyšší vrch / Highest point: Predná hoľa (1 545 m n. m. / ASL)
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na území parku 

bolo objavených viac

      ako                      jaskýň 

                               a priepastí

 more  than         caves 

                     and abysses 

    are found in the

         park 

územia pokrývajú lesy, najrozšírenejšie sú bukové a jedľovo-bukové lesy 

                         s hojným výskytom tisu; vedecky významné sú endemické reliktné 

                         vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy na skalných 

                         hrebeňoch a strmých svahoch

• patrí k územiam s najvyššou biodiverzi-

tou v strednej Európe 

patrí k najnižšie polože-

ným zaľadneným jasky-

niam na svete

belongs to the lowest-

lying ice caves in the 

world

nachádza sa v nej naj-

väčší podzemný pries-

tor na Slovensku

contains the biggest 

underground space in 

Slovakia

– boli zapísané do zoznamu lokalít sveto-

vého kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO pod názvom Jaskyne Slovenského 

a Aggtelekského krasu

• Slovenský raj tvoria krasové planiny, 

do ktorých ústia početné hlboké skalné 

rokliny a tiesňavy so strmými skalnými 

stenami, perejami a vodopádmi, osem 

roklín je jedinečne sprístupnených 

sústavou rebríkov, stúpačiek a mostíkov

                              of thee nnaattiional paarrkk ssurffaaccee iiss  ccoovveeredd wwiiitthhh ffoorreessts, the most spreaddd 

aree bbbeeeech and fi r-beecchh forestss wwiitthh yew; endemmic relict calciffeerous pinee and sprucceee 

ffooorreessttss  att rroocckky ridgeess aanndd sstteeeeppp ssllooppeess aarree sscciieenntttiifi cally important 

• tthhee aarreeaa bbeelonnggss aammoonnnggg tthhee sites wwiitthh the 

hhiigghheesstt bbiiooddiiversiittyy iinn cceennttrraall EEuurrooppee

– were listedd oonn tthhee UNESCO World Heriitage 

Sites List under the property name Cavvees off 

Aggtelek Karst and Slovak Karst

•• Slovveennský raj is formed by karst plains with 

mmany deeep gorges with steep rock walls, 

brooks, wwaterfalls; eight gorges are uniquely 

accessiblee through a system of ladders, 

ascendinng tubes and bridges
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