Deménfalvi Szabadság-barlang
1/ Mély-terem (Hlboký dóm): Tisztelt látogatóink, a
Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának nevében üdvözöljük
Önöket a nemzeti természeti emlékként védett Deménfalvi
Szabadság-barlangban. A barlang a Deménfalvi-völgy jobb
oldalán, az Alacsony-Tátra északi lejtőjén fekszik. A
Deménfalvi
Szabadság-barlang
a
Deménfalvibarlangrendszer részét képezi, amely 41 kilométeres
hosszúságával Szlovákia leghosszabb barlangrendszere. Az
Alacsony-Tátra északi lejtőiről lefolyó vizek a mészkőben 9
fejlődési szinten bonyolult földalatti üregrendszert hoztak
létre számos oldalággal. Páratlan szépségű, sokszor
fantasztikus formákat képező cseppkőképződményei a
beszivárgó, mészben gazdag vízből jöttek létre kalciumkarbonát fokozatos lerakódása által. Ez igen lassú folyamat, 1
mm3 képződmény átlagban 10-15 év leforgása alatt
keletkezik. A barlangot 1921. augusztus 3-án Alois Král
morva tanító fedezte fel a Demänovka-patak száraz, legalsó
víznyelőjén keresztül. A hagyományos túra hossza 1145 m.
Élményekben gazdag túrázást kívánunk.
A barlangban szigorúan tilos a cseppkövek érintése és
károsítása, a szemetelés valamint a villamos berendezések
érintése. Fényképezni illetve filmfelvételt készíteni, csak
az ezekre vonatkozó illeték befizetése után lehet.

2/ Elágazás (Rázcestie): ezen a helyen három látogatási
útvonal találkozik.
A főágban a Demänovka-patak folyik, amely a föld alatt 4
km megtétele után a Vyvieranie karsztforrásban újra a
felszínre lép. A barlangban 4 denevérfaj él, leggyakoribb a
kis patkósdenevér és a közönséges denevér. A járatokban
apró gerinctelen állatok is előfordulnak, amelyek különösen
érzékenyen reagálnak minden külső hatásra.

3/

Nagy-terem

(Veľký

dóm):

a barlangrendszer
legnagyobb terme, magassága 66 m. A baloldali folyosó az
ún. Márvány-vizesjárat, amely 1921-ben a felfedezőt a
barlangba vezette. A terem falát fehér habszerű képződmény
borítja, a hegyitej. Mésztartalma a levegő aeroszol-cseppeiből
csapódik ki. A múltban gyógyszerként is használták.

4/ Janáček-terem (Janáčkov dóm): nevét az ismert
cseh zeneszerzőről, Leoš Janáčekről kapta, aki szimfonikus
szerzeményéhez innen kapott ihletet. A terem felső részén
található a Gótikus oszlop, amelynek kora 250-300 ezer évre
tehető.

5/ Kráľ-galéria (Kráľova galéria): nevét a barlang
felfedezőjéről kapta. Előttünk áll az Örök vágy oszlopa –
egymással szemben növekvő alakzatok, amelyeket csupán 1
mm választ el. A járat bal oldalán figyelemreméltók a
különféle színekben pompázó képződmények rendkívüli
gazdagsága.

6/ Rózsaszín-terem (Ružová sieň): a deménfalvai
barlangok egyik legszebb szakasza, amely nevét az itt látható
karsztképződmények színéről kapta. Balra látható az
egyedülálló díszítésű Tavirózsás tó. A járat végén
betekinthetünk a Pokol-terembe, alján a Demänovkapatakkal.

7/

Hviezdoslav-terem

(Hviezdoslavov

dóm):

a barlangnak abba a termébe léptünk, amely az ismert
szlovák író, Hviezdoslav nevét viseli. A terem ékessége a
csodálatos kőzuhatag, a Szomorúfűz. Rendkívüli színességét
a beszivárgó vízből kivált vas szennyeződése okozza.

8/ Jánošík-terem (Jánošíkov dóm): nevét a híres
szlovák betyárról kapta, aki a legenda szerint a gazdagoktól
elvett kincset a rászorulóknak osztotta szét. Az itt található
Tükörkút mélysége 1 m.

9/ Smaragd-tó (Smaragdové jazierko): A túravonal
legnagyobb és legmélyebb tavánál vagyunk. Áttetsző vize
2,5-3 m mély. Az előttünk levő, kézzel kiásott járatot a
barlangászok Szenvedések folyosójának nevezték el.

10/ Barlangi temető (Jaskynný cintorín): Ebben a
barlangrészben néhány évezreddel ezelőtt kisebb természeti
katasztrófa játszódott le. A mennyezeti mészkőréteg saját
súlya alatt leomlott, maga alá temetve a képződményeket,
amelyek hasonlóak voltak a Havas-terem cseppköveihez.
Később új alakzatok indultak fejlődésnek, de a karsztvíz
hiánya miatt ez megszűnt. Köszönjük látogatásukat és
figyelmüket. Reméljük tetszett Önöknek a barlang, további
élményekben gazdag jó utat kívánunk Szlovákiai természeti
szépségeinek felfedezéséhez.
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