Jaskinia Bielska
Serdecznie witamy w Jaskini Bielskiej (Belianska
jaskyňa), znajdującej się na zboczu Kobylego Wierchu
(Kobylí vrch) w najdalej na wschód leżącej partii
Narodowego Rezerwatu Przyrody Tatry Bielskie
(Belianske Tatry) na terenie Słowackiego Tatrzańskiego
Parku
Narodowego.
Odkrywcami
jaskini
byli
przewodnicy górscy: Johan Britz i Július Husz. Po raz
pierwszy wstąpili do jaskini 22.7.1881 r. Jaskinię
udostępniono zwiedzającym w 1882 r., w 1896 r.
założono oświetlenie elektryczne. Całkowita dotychczas
zmierzona długość korytarzy wynosi 3829 m. Czas
przejścia trasą wycieczkową, mierzącą 1370 m, trwa 70
min. Różnica wysokości na tej trasie wynosi 112 m,
należy pokonać 866 schodów. Przeciętna temperatura
roczna waha się od 5,0 do 6,3 °C. W Jaskini Bielskej
zaobserwowano 8 gatunków nietoperzy spomiędzy 30
żyjących na Słowacji,.
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.

1/ Komnata Wejściowa (Vstupná dvorana Rázcestie): dostęp do tych komór jaskini umożliwia
częściowo przekopany korytarz. Na stropie i ścianach w
dolnych częściach jaskini widzimy kociołkowate
zagłębienia, które powstały na skutek rozpuszczalnego
(korozyjnego) działania wody. Następnie dojdziemy do
Zielonego Jeziorka, naprzeciw któremu po lewej stronie
chodnika znajduje się przepaść o głębokości 26 metrów,
zwana Czarcią Gardzielą (Čertove hrdlo).

2/ Komora Wysoka (Vysoký dóm): wysokość
komory wynosi 28 metrów. Po ustąpieniu z komory
wody, z przesiąkających wód zawierających nadmierne
ilości rozpuszczonego węglanu wapnia, zaczęła
powstawać dekoracja. Fachowo nazywa się ją sintrem.
Wiszące z góry formacje sintrowe zwane są stalaktytami,
rosnące od dołu formacje to stalagmity. Połączeniem
powstaje słup albo stalagnat.

3/ Sala Palmowa (Palmová sieň): dotarliśmy do
Sali Palmowej z Lustrzanym Jeziorkiem, w którym
możemy podziwiać stalagmit w kształcie palmy. Po
stronie prawej widzimy grupę stalagmitów Kaktusowy
Gaj. Stąd przejdziemy częściowo wykopanym
Korytarzem Męki do Komory Zbójeckiej, gdzie
ponownie się zatrzymamy.

4/ Komora Zbójecka (Zbojnícka komora): nazwa
pochodzi od stalagnatu nad schodami, który przypomina
siedzącego Jánošíka, słowackiego bohatera narodowego z
XVIII w. W tle widzimy Skarbiec ze Złotym Jeziorkiem.
Następnie przejdziemy przez najwyżej położone,
udostępnione w jaskini miejsce, leżące na wysokości
1002 m n.p.m.

5/ Komora Wielka (Veľký dóm): dominuje w niej
wielki wapienny wodospad o długości 56 m, po którym w
przeszłości prowadziła trasa wycieczkowa. Zwiedzanie
będziemy kontynuować przez najpiękniej ozdobioną
część jaskini – Galerię,znajdującą się nad
Salą
Koncertową.

6/ Sala Koncertowa (Hudobná sieň): największa
udostępniona komora jaskini, nazwana tak dzięki
dźwiękom spadających na powierzchnię jeziorka kropel
wody. W przeszłości odbywały się tutaj regularnie
muzyczne koncerty. Do wyjścia dojdziemy przez
Komorę Białą, Komorę Głęboką i Komorę Ruin.
Dziękujemy za odwiedzenie i polecamy zwiedzanie innej
z jaskiń udostępnionych na Słowacji. Życzymy
przyjemnego pobytu w Tatrach Bielskich. Do
zobaczenia!
www.ssj.sk

