Demianowska Jaskinia Wolności
1/ Hlboký dóm (KOMNATA GLEBOKA): witamy
Państwa w narodowym pomniku przyrody – w
Demianowskiej Jaskini Wolności, która znajduje się po
prawej stronie Doliny Demianowskiej na północnym stoku
Niskich Tatr. Demianowska Jaskinia Wolności jest częścią
demianowskiego systemu jaskiń, który mając około 41 km,
jest najdłuższym i najbardziej złożonym systemem
jaskiniowym Słowacji. Tworzą w nich skomplikowana sieć
podziemnych korytarzy ułożonych na dziewięciu
jaskiniowych
poziomach
z
wielu
bocznymi
odgałęzieniami. Powstanie wystroju jaskini związane jest z
rozpuszczalnością wapienia w wodzie. Woda deszczowa
przesiąka do jaskini przez wapienny nadkład. Jeden mm3 w
tej jaskini narasta w ciągu około 10–15 lat. Jaskinię odkrył
3 sierpnia 1921 roku morawski nauczyciel Alois Král przez
suchy najniższy wlew rzeczki Demianovki. Standardowa
trasa zwiedzania wynosi 1145 m.
Nie wolno dotykać ani niszczyć krasowych form
dekoracyjnych jaskini. Jaskini nie wolno zanieczyszczać
ani
dotykać
się
urządzeń
elektrycznych.
Fotografowanie i filmowanie jest dozwolone jedynie po
zapłaceniu opłaty.
2/ Rázcestie (ROZDROŻE): Krzyżują się tu trzy kierunki
możliwego przejścia. Rzeczka Demianowka ma swoje
źródła pod Krupową Halą, około 6 km przed wpłynięciem
pod ziemię. Przepływa 4 km przez jaskinię i znowu
wypływa na powierzchnię przez źródło krasowe znane pod
nazwą Wywieranie. W jaskini występują najbardziej znane
latające ssaki – nietoperze. Spośród około 30 gatunków
nietoperzy żyjących na terenie Słowacji, w naszej jaskini
zaobserwowano np.: nocka wąsatego, nocka dużego i inne.
Wszystkie gatunki naszych nietoperzy żywią się owadami,
są zwierzętami pożytecznymi, zagrożonymi wyginięciem.
3/ Veľký dóm (WIELKA KOMNATA): Znajdujemy się
w największym dostępnym podziemnym pomieszczeniu
Demianowskiej Jaskini Wolności i na całej Słowacji. Jego
wysokość to 66 m. Korytarz po lewej stronie nosi nazwę
Marmurowe Koryto. W roku 1921 był bramą wejściową
dla odkrywców jaskini
4/ Janáčkov dóm (KOMNATA JANACZKA):
Weszliśmy na czwarty poziom jaskini, do komnaty
znanego czeskiego kompozytora Leosza Janaczka. W
górnej części komnaty jest Filar Gotycki, którego wiek
szacuje się na 250–300 tysięcy lat.
5/ Kráľova galéria (GALERIA KRÓLEWSKA): przed
nami znajduje się Filar Wiecznej Tęsknoty. Te dwie
rosnące naprzeciw siebie formy przez długie stulecia
tęskniły do połączenia się ze sobą, jednak źródło
przesiąkającej wody, które było pożywką dla ich tęsknoty
wyschło.
6/ Ružová sieň (RÓŻOWA SALA): Znajdujemy się w
jednej z najpiękniejszych części demianowkich jaskiń,
która swoją nazwę zawdzięcza kolorowi form krasowych.
Po lewej stronie znajduje się cenne Jeziorko Nenufarowe.
7/ Hviezdoslavov dóm (KOMNATA HVIEZDOSLAVA):
Weszliśmy do części jaskini zwanej Komnatą
Hviezdoslava na cześć znanego słowackiego pisarza.
Ozdobą tej sali jest jeden z najpiękniejszych wodospadów
naciekowych – Wierzba Płacząca. Prawa, bardziej
wyrazista część ma wysokość 17 m, a lewa – ponad 70 m.
8/ Jánošíkov dóm (KOMNATA JANOSIKA): komnata
legendarnego słowackiego zbójnika Juraja Janosika, który
bogatym zabierał, a biednym dawał. Został stracony w
1713 roku w Liptowskim Mikulaszu.
9/ Smaragdové jazierko (SZMARAGDOWE JEZIORKO):
Znajdujemy się przy największym i najgłębszym jeziorku
na trasie zwiedzania. Jego przezroczysta woda osiąga
maksymalną głębokość 2,5 do 3 m.
10/ Jaskynný cintorín (JASKINIOWY CMENTARZ):
W tej części przed wielu tysiącami lat doszło do małej
katastrofy przyrodniczej. Stropowe warstwy wapienia pod
własnym ciężarem zawaliły się i pochowały wystrój.
Później zaczął tworzyć się nowy wystrój, ale ze względu
na niedostatek wody krasowej już nie rośnie. Dziękujemy
Państwu za uwagę i odwiedzenie jaskini. Mamy nadzieję,
że podobała się Państwu. Życzymy przyjemnej podróży w
trakcie zwiedzania przyrody słowackiej.
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