JASKINIA JASOWSKA
1/ STARA KOMNATA (Starý dóm) – Szanowni Goście,
w imieniu Zarządu Jaskiń Słowackich witamy Państwa w Jaskini
Jasowskiej. Jaskinia znajduje się w najbardziej wysuniętym na
wschód zakątku Słowackiego Krasu, na skraju Kotliny
Jasowskiej. Jaskinia była znana już w dawnych czasach, o czym
świadczą znaleziska archeologiczne i paleontologiczne. W górnej
części jaskini mieszkańcy Jasova i norbertanie z pobliskiego
klasztoru znajdowali w ciężkich czasach schronienie tatarskich
wypadów i tureckiej ekspansji, jak też w innych czasach. Dla
zwiedzających jaskinia została udostępniona już w 1846 roku,
jako pierwsza na Słowacji. Chroniona jest jako narodowy pomnik
przyrody, a w roku 1995 z powodu swojej wyjątkowej wartości w
ramach bilateralnego słowacko-węgierskiego programu Jaskinie
Krasu Słowackiego i Krasu Aggtelek wpisana została na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO.
Jaskinia
powstała
w
drugorzędowych
i
trzeciorzędowych szarych dolomitach typu Gutenstein ze
środkowego triasu, w jasnych wapieniach Steinalm i w
dolomitach, których wiek szacuje się na ponad 220 milionów lat,
poprzez erozyjną działalność dawnych wód zalewowych rzeczki
Bodvy, w pięciu okresach rozwojowych. Temperatura w jaskini
waha się od 8,5 do 9,4°C. Praktycznie sterylna atmosfera o
wilgotności względnej około 90% i z zawartością pierwiastków
śladowych w wielu minerałach ma sprzyjający wpływ na ludzki
organizm. Dlatego jaskinia wykorzystywana jest do speleoterapii.
Z łącznej długości jaskini przekraczającej 2800 m, wspólnie
przejdziemy trasę wycieczkową o długości 720 m i różnicy
poziomów 30 m.
W jaskini obowiązuje ścisły zakaz dotykania i uszkadzania
wystroju krasowego, zanieczyszczania jaskini oraz dotykania
urządzeń elektrycznych. Fotografowanie i filmowanie jest
możliwe tylko po wniesieniu opłaty.

2/ WIELKA KOMNATA (Veľký dóm) – Zatrzymaliśmy
się w Wielkiej Komnacie, która jest największą i najbogaciej
ozdobioną częścią udostępnionych przestrzeni jaskini. Większą
część Wielkiej Komnaty dekoruje bogaty wystrój naciekowy.
Uwagę przykuwają pagodowate stalagmity, stalaktyty,
wodospady, bębny, kędziory i inne formy. Dominuje kolor
czerwony do czerwonobrązowego, wynikający z domieszki
żelaza w wapieniu. Kolor szary i ciemnoszary powstaje w wyniku
dodatków manganu. Kolor biały wystroju naciekowego daje
krystaliczny kalcyt. Kolor czarny niekiedy związany jest ze
skamieniałymi odchodami nietoperzy, tzw. guanem. Jaskinia jest
ważnym zimowiskiem nietoperzy. Z całkowitej liczby około 30
gatunków żyjących na Słowacji, zimuje tu ponad 20 gatunków.
Nietoperze nie są jednak jedynymi mieszkańcami jaskini. Równie
wartościowe i cenne są drobne bezkręgowce – studniczki,
skoczogonki i podobne, które już w pełni przystosowały się do
ciemnego i wilgotnego, podziemnego środowiska jaskini.

3/ SALA MELCZOVA (Melčova sieň) – Weszliśmy do
Sali Melczovej nazwanej tak na cześć odkrywcy. Na bardzo
bogato zdobionym stropie tej sali dominuje stalaktytowy wystrój
kędzierzawy w charakterystycznym białym kolorze. Wystrój ten
będzie również obecny w dalszej części trasy zwiedzania, w
Korytarzu Niedźwiedzim. W nanosach iłowych, w których
Korytarz Niedźwiedzi został przekopany, znaleziono całe
szkielety niedźwiedzia jaskiniowego, który wyginął przed 15
tysiącami lat.

4/ LABIRYNT (Bludisko) – Jesteśmy w Labiryncie. W jego
niedostępnej części znajduje się złożona sieć podziemnych
korytarzy ułożonych na kilku poziomach jaskiniowych, z
wieloma bocznymi odgałęzieniami, w których bardzo łatwo
można pobłądzić. Znajduje się tu również największe,
nieprzerwane, kamienne osunięcie w jaskini, prawdopodobnie z
okresu ostatniej ery lodowcowej. Jego dno skrywa wiele
oderwanych bloków skalnych, stalagmitów i stalaktytów oraz
innego wystroju.

5/ JADALNIA (Jedáleň) – Pomieszczenia Jadalni nie mają
wystroju naciekowego, bogate, rozczłonkowane formy wapienia
są wynikiem erozyjnego oddziaływania wody. Te części jaskini
były znane od niepamiętnych czasów i służyły mieszkańcom jako
kryjówka już w czasie tatarskich wypadów. . O tym, że jaskinię
znano już w czasach historycznych, świadczy napis Braci
Czeskich z roku 1452 w Sali Husyckiej, który mówi o
zwycięstwie wojsk Jána Jiskry z Brandysa nad wojskami Jána
Huňadiego w bitwie pod Luczencem w 1451roku. Dziękujemy
Państwu za uwagę i odwiedzenie jaskini. Mamy nadzieję, że
podobała się Państwu. Życzymy przyjemnej podróży w trakcie
zwiedzania przyrody słowackiej.
www.ssj.sk/pl
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