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Régi-terem (Starý dóm) –

Tisztelt látogatóink, a
Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának nevében üdvözöljük
Önöket a Jászói-barlangban. A barlang a Szlovák-karszt keleti
nyúlványánál található, nem messze a Jászói-fennsíktól. A
barlang bejárata 257 méter tengerszint feletti magasságban
helyezkedik el a jászói Szikla keleti oldalán. Nemcsak bőséges
cseppkőképződményeivel és értékes alaktani idomaival tűnik ki,
hanem ritka barlanglakó élőlényeivel és történelmi felirataival is.
Nemzeti természeti emlék szintű védettséggel rendelkezik, és
1995-ben rendkívüli értékei miatt, a Szlovák- és az Aggtelekikarszt barlangjairól szóló, közös szlovák-magyar pályázat
keretében felkerült az UNESCO Kulturális és természeti
világörökségének listájára. A barlang a középső triászkor szürke,
gutenstein típusú dolomitjában és a világosabb steinalmi
mészkövében ill. dolomitjában keletkezett, amelyek kora 220
millió évre tehető. A barlang öt fejlődési szakaszában nagy
szerepet kapott az egykori Bódva folyócska alábukó vizeinek oldó
és koptató hatása. A barlang levegőjének hőmérséklete 8,5-9,4 0
C közt mozog. A barlang teljes hosszából, ami több mint 2800
méter, a túraútvonal 720 méter, amely alatt 30 méteres
szintkülönbséget teszünk meg.
A nyilvánosság számára, a mai Szlovákia területén elsőként 1846ban nyitották meg. Richter Alajos, a premontrei rend jászói
kolostorának akkori apátja nyittatta meg. Ennek a rendnek a
gyökerei a 12. századig nyúlnak vissza.
Szigorúan tilos a cseppkő- és jégképződmények érintése és
kárositása, a szemetelés, valamint a villamos berendezések
érintése. Fényképezni illetve filmfelvételt készíteni, csak az
ezekre vonatkozó illeték kifizetése után lehet.

2/ Nagy-terem (Veľký dóm) – A Nagy-teremben álltunk
meg, amely a legnagyobb és cseppkőalakzatokban leginkább
bővelkedő terem. A Nagy-terem több részét sűrűn borítják a
cseppkövek. Figyelemre méltóak a pagodasztalagmitok,
sztalagnátok, zuhatagok, dobok, szalmacseppkövek de a többi
forma is. Itt figyelhetjük meg az alakzatokra jellemző színeket. A
vörös és a vörösesbarna színek vannak túlsúlyban, amit a
mészkőben levő vastartalom okoz. A szürke és a sötétszürke
színeket a mangántartalom hozza létre. A tiszta kristályos kalcit
ásvány jelenlétét bizonyítja az alakzatok fehér színe. Fekete színű
a helyenként már megkövült denevérürülék, a guánó. A barlang a
denevérek jelentős telelőhelye.
A Szlovákiában honos csaknem 30 denevérfaj közül, a
barlangban több mint 20 előfordul. Ugyanolyan fontosak és
értékesek, a ritka apró gerinctelen élőlények: vakbolharákok,
ugróvillások és más fajok, amelyek már teljes mértékben a
barlang sötét és nedves környezetéhez alkalmazkodtak.

3/ Melč-terme (Melčova sieň) – Ez a terem Melč-terme
a barlangrész felfedezőjének tiszteletére. A bőségesen díszített
boltozaton a fehér szalmacseppkövek vannak túlsúlyban. Ez a
terem Melč-terme a barlangrész felfedezőjének tiszteletére. A
bőségesen díszített boltozaton a fehér szalmacseppkövek vannak
túlsúlyban. Ehhez hasonló formák szegélyezik majd a túravonal
további szakaszát, a Medve-folyosót is. Az agyagos hordalékból,
amit a Medve-folyosóból ástak ki, barlangi medve csontvázak is
előkerültek. Ez a medvefaj körülbelül 15 ezer éve halt ki.

4/ Labirintus (Bludisko) –

Eljutottunk az Útvesztőbe.
A nyilvánosság előtt lezárt részén bonyolult földalatti
járatrendszer helyezkedik el, amely több fejlődési szintet mutat
sok oldalággal, ezekben nagyon könnyen el lehet tévedni. Ebben
található a legnagyobb összefüggő kőomlás is, valószínűleg az
utolsó jégkorszak idejéből. Az alján számos, leszakadt kőtömb
van, amelyek sokféle lehullott cseppkőalakzatot is rejtenek.

5/ Ebédlő (Jedáleň)

– Az Ebédlő alakzatmentes
barlangrész, amelyben a víz oldó és koptató munkájával kialakult
tagolt mészkőtömbök, padok láthatóak. Ez a barlangszakasz
emberemlékezet óta ismert volt, és itt találtak menedéket az
emberek már a tatárjárás ideje alatt is.
Arról, hogy a barlangot már a történelmi időkben ismerték,
tanúskodik az 1452-ből származó felirat is a Huszita-teremben.
Ez a felirat Brandýsi Ján Jiskra csapatainak az 1451-es Losonc
melletti győzelmét hirdeti Hunyadi János katonái fölött. A
Huszita-terem az Ebédlő fölött helyezkedik el, ott ahol túránk
véget ér. Köszönjük a túra alatti megtisztelő figyelmüket.
Reméljük a barlang elnyerte tetszésüket. További élményekben
gazdag jó utat kívánunk a szlovákiai természet szépségeinek
felfedezése folyamán.

www.ssj.sk

N

Klenotnica
Stalagmitový
dóm

0

10

20 30 40

50 m
Blativý
dóm

Medvedia sieň

Melčova
sieň

Kováčska
vyhňa

3

Veľký dóm

2

4

Brková
chodba

Bludisko

Tigria
chodba

Starý
dóm

1

Jedáleň

5

Husitská
sieň

Oblúková
jaskyňa
Dóm
netopierov
Hlinená
chodba

Priestory jaskyne
Prehliadková trasa
Jazero

vchod

východ

