Domica
1/ Bejárati-ág, Négerkunyhó (Vstupná chodba):
szeretettel üdvözöljük Önöket az őskor emberének barlangjában,
Domicán. A barlang a Szlovák-karsztban, a Szilicei-fennsík
délnyugati peremén helyezkedik el. Bejárata a karszt déli lábánál,
339 m tengerszint feletti magasságban nyílik. A magyarországi
Baradla-barlanggal
összefüggő,
25,8
km
hosszúságú
barlangrendszert alkot. Szlovákia területe alatt 5 368 m hosszú
járatrendszer húzódik. A barlang nemzeti természeti emlékként
védett és 1995-től a Szlovák- és az Aggteleki karszt barlangvilága
részeként felkerült az UNESCO Kulturális és Természeti
Világörökségének listájára. Mindkét barlangot, a Domicát és
a Baradlát, Ramsari helyszínként nemzetközi jelentőségű
földalatti vizes élőhellyé nyilvánították. A Domica-barlang
felfedező bejárata kb. 50 m-rel a fogadóépület fölött található. Ez
egy 14 m mély szakadék, amelyen keresztül Ján Majko 1926.
október 3-án a földalatti járatokba ereszkedett le. A barlang fő
jellegzetességei a pagodaformájú állócseppkövek és az
egyedülálló cseppkődobok, amelyek más barlangban ilyen
számban nem fordulnak elő. Találhatók itt még különféle
lefolyások, csepppkőfüggönyök és mésztufagátak. A barlang az
újkőkorszak (neolitikum) jelentős régészeti lelőhelye. Üledékeiből
különféle edénytöredékek valamint kő- és csonteszközök kerültek
elő. A Domica-barlang számos barlanglakó élőlénynek ad otthont.
A denevérek közül 16 faj látogatja rendszeresen. A levegő
hőmérséklete 10 oC körüli, a viszonylagos páratartalom több mint
90 %.
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 lehetséges.
A túra a Régészeti-ágon folytatódik tovább.

2/ Sámson oszlopai (Samsonove stĺpy): a barlangrendszer
legnagyobb alakzatai. Koruk 350 000 évre tehető. Az alakzatok
különböző elszineződését is megfigyelhetjük, amelyet vas- és
mangántartalmú elemek okoznak. Ha visszapillantunk, 24 m
magas kürtőt láthatunk.

3/ Majko-dóm (Majkov dóm): ez a barlang legnagyobb
kiterjedésű földalatti terme, amely a felfedező nevét viseli.
A járda mellett jobbra található az a patakmeder, amelyen
keresztül Ján Majko először bejutott a barlangba. A mészkőréteg
vastagsága fölöttünk a felszínig megközelítőleg 100 m. A terem
jellegzetes alakzatai a Barlangi függönyök, a Csuklyás és
a Szószék. A túrát a Római Fürdő nevű mésztufagátak mellett
folytatjuk. A mésztufa a többi képződményhez hasonlóan
kalcium-karbonátból áll, amely a Styx-patak vizéből rakódott le.
Innen a szlovák-magyar államhatárig a távolság megközelítőleg
1600 m.

4/ Misztériumok-terme (Dóm Mystérií): a járda melletti
teraszokat a bükki kultúra embere készítette. Sok más lelet között
egykor látható volt itt egy vászon lenyomata is az agyagban,
a Szent-folyosó falán pedig kezdetleges neolitikumi faszénrajzok
találhatók.

5/ Indiai Pagodák terme (Dóm indických pagod):
a barlang legszebb terme. Nevét a középen található
sztalagmitokról kapta. A hátunk mögött jobbra sötét színű halom
figyelhető meg – ez denevérürülék, az ún. guanó. A barlangban
sok denevér telel át, legnagyobb számban a kereknyergű
patkósdenevér (Rhinolophus euryale). A további járatokban
számos kör- vagy ovális formájú cseppkődob és pajzs figyelhető
meg, amelyek különösen jellemzőek a Domicára.

6/ Pálmaliget (Palmový háj): több vékony cseppkőoszlop
figyelhető itt meg, amelyek kecses pálmatörzsekre hasonlítanak.
A járda jobb oldalán, a Virágzó fának nevezett alakzat látható,
amelynek koronáját borsókövek, ún. pizolitok alkotják.

7/ Koncert-terem (Koncertná sieň): a terem kitűnő
akusztikával bír. Boltozatán a cseppkőpajzsok iskolapéldái
láthatóak. Közepén helyezkedik el a Gótikus oszlop. A további
barlangrészben a járda jobb oldalán terül el az Őserdő, nagy
mennyiségű, változatos nagyságú és formájú alakzattal.
A barlangtúra itt véget ér, köszönjük látogatásukat és szíves
figyelmükbe ajánljuk a többi szlovákiai idegenforgalmi barlang
megtekintését.
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