Hermándi-barlang
1/ Belépő-csarnok a Szoba (Vstupná sieň): Tisztelt
látogatóink üdvözöljük Önöket a Hermándi-barlangban. a
barlang a Kotolnica-hegy északnyugati lejtőjén található,
a Nagy-Fátra és a Körmöcbányai-hegység határán.
Középső triászi sötétszürke gutensteini típusú mészkőben
alakult ki, amely kora 220 millió évre tehető. A Belépőcsarnok, ahol most tartózkodunk, emberemlékezet óta
ismert, és mert menedéket nyújtott az időjárás
viszontagságai
ellen,
Szobának
nevezték.
A tulajdonképpeni barlangot csak 1932. június 22-én
fedezte fel az akkor 18 éves Michal Bacúrik.
A nyilvánosság számára 1950-ben nyílt meg a barlang, és
1972-ben Nemzeti természeti emlékké nyilvánították.
A barlang több mint 3216 méter hosszúságú járataiból
a túraútvonal 720 méter. Hőmérséklete 5,8-6,4 0 C közt
változik, 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
kifizetése után lehet.
2/ a Felfedező-csarnoka (Dóm objaviteľa):
Mesterségesen kiszélesített folyosón jutottunk a
Felfedező-termébe. Itt különféle formájú cseppköveket
találunk. A sztalaktit fentről lefelé, a sztalagmit lentről
felfelé nő, és a kettő összenövését nevezzük
sztalagnátnak.
3/ Fehér Gótikus-dóm (Biely dóm s gotickou klenbou):
Teremben tartózkodunk, amelyik tipikusan fehér, gótikus
épületekhez hasonló boltozata miatt kapta nevét.
Tekintettel arra, hogy a barlang fedőrétege vegyileg tiszta
mészkő, a barlangban is fehér a cseppkövek színe. Ez a
fehér szín nagyon jellemző a Hermándi-barlangra. Ha a
takaróréteg fémek oxidjait is tartalmazna, akkor a
képződmények sokkal színesebbek lennének. A
vasoxidok vörös, sárga és barna elszíneződést okoznak, a
magnézium oxidjai szürkére a mangánoxidok pedig
feketére színezik a cseppköveket.
4/ Pagodák-csarnoka I. (Dóm pagod I.): A Hermándibarlang legnagyobb látogatható térségébe jutottunk, a
Pagodák-csarnokába. Magassága 28 méter. Nevét a
hatalmas pagoda formájú sztalagmitekről kapta, amelyek
12 és 15 méter magasak. Ezt a barlangot fejlődésének
bizonyos fázisaiban víz töltötte ki, amiről a barlang
falába kivájt szintvonalak tanúskodnak.
5/ Folyómeder (Riečisko): A Pagodák-csarnokából a
Hermándi-barlang
legalsó
látogatható
részébe
ereszkedtünk, a barlangi Folyómederhez. 30 méterrel a
barlangbejárat szintje alatt vagyunk. Napjainkban víz itt
nem folyik, kivéve a tavaszi évszakot, amikor a
Folyómeder alján tó keletkez.
6/ Magas Gótikus-terem (Vysoký gotický dóm):
Feljutottunk a Magas Gótikus-terembe, ami 20 méter
magasságú. A terem baloldali falán lévő függöny és
zuhatag formájú cseppkődíszt ún. puha cseppkő vagyis
hegyi tej alkotja.
7/ Útvesztő-csarnok (Bludný dóm): A túravonal felénél
található Útvesztő-csarnokban vagyunk, melynek hossza
100 méter, szélessége 18 méter és 12 méter magas. Ebben
a barlangszakaszban a felfedezők Bacúrik és Babjak
először eltévedtek, ezért adták neki az Útvesztő
elnevezést.
8/ Pagodák-csarnoka II. (Dóm pagod II.) – Ismét a
Pagodák-termében állunk, annak egy másik részén, ahol a
homlokzati rész nagyon gazdag különféle alakzatokban.
A barlangok első látásra élettelennek tűnnek, de a
valóságban sok élőlény van itt. A Hermándi-barlangban
napjainkig 11 denevértípus előfordulása nyert bizonyítást.
A denevéreken kívül élnek a barlangban bolharákok,
százlábúak és szálfarkúak is.
9/ Pagodák-csarnoka III. (Dóm pagod III.) – A
Pagodák-csarnokával a Hermándi-barlang túrája véget ér.
A barlang látogatásával meggyőződhettek arról, milyen
értékeket rejtenek Szlovákia barlangjai. Ezért javasoljuk
Önöknek, más idegenforgalmi barlangok meglátogatását
is. Hozzánk legközelebb a Bisztrai-barlang található.
Köszönjük látogatásukat és a túra alatti megtisztelő
figyelmüket. Reméljük a barlang elnyerte tetszésüket.
További jó utat kívánunk a szlovákiai természet
szépségeinek felfedezése folyamán.
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