Jaskinia Vażecka
1/ Korytarz wejściowy (Vstupná chodba): serdecznie
Państwa witamy w Narodowym Pomniku Przyrody w Jaskini
Ważeckiej, która znajduje się w na granicy Kozich Grzbietów i
Doliny Liptowskiej, na zachodnim obrzeżu miejscowości Važec.
Wejście do jaskini położone jest na wysokości 784 m nad
poziomem morza, 8 m nad obecnym korytem Białego Wagu.
Jaskinia znana jest z wystroju naciekowego, również ze znalezisk
kości niedźwiedzi jaskiniowych (Ursus spelaeus). Jest także
ostoją wielu zwierząt jaskiniowych. Powstała w wyniku pęknięć
tektonicznych w wapieniu typu Gutenstein i oddziaływania wód
zalewowych dawnej, bocznej odnogi Białego Wagu. Jaskinia ma
długość 530 m, a udostępnionych jest 230 m. Temperatura
powietrza w jaskini waha się około 7°C, a jego względna
wilgotność ponad 90%.
Jaskinię odkrył 8 lipca 1922 r. Ondrej Húska – młody leśnik z
Važca. Odkrycie jaskini zainteresowało również akademickiego
malarza Františka Havránka, który z własnych środków w latach
1928-1934 pokrył przygotowanie podziemnych pomieszczeń do
prowizorycznego udostępnienia. Po poprawieniu chodnika i
elektryfikacji jaskinia została udostępniona dla zwiedzających w
roku 1954. W Sali Wejściowej znajduje się makieta niedźwiedzia
jaskiniowego naturalnej wielkości.
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.
Z Korytarza Odkrywcy przechodzi się do sztucznie wybitego
korytarza prowadzącego do Zawalonej Komnaty.

2/ Zawalona Komnata (Zrútený dóm): ta część jaskini
została nazwana tak w związku z zawaleniem się stropu przed
około 10 000 lat. Jaskinia Ważecka jest jednym z najbogatszych
znalezisk kości niedźwiedzi jaskiniowych. Niedźwiedzie te były
większe od współczesnego niedźwiedzia brunatnego i wyginęły
przed około 15 000 lat. Pozostałości kości tego zwierzęcia można
zobaczyć
przy
wejściu
do
komnaty.
Niektóre
z kości znalezionych w naniesionej glinie mają ponad 51 000 lat.
Wystrój jaskini powstaje dzięki przesiąkającej wodzie
atmosferycznej. Woda zawierająca rozpuszczony wapień
przedostaje się na dno jaskini, gdzie tworzy jeziorka z
kamiennymi tamami, nacieki podłogowe i rosnące naprzeciw
stalaktytom stalagmity. Formy połączone to stalagnaty. Różne
kolory nacieków wynikają z domieszek żelaza, magnezu i
manganu.

3/ Sala Jeziorkowa (Jazierková sieň): nazwana została tak
ze względu na kaskadowe jeziorka. Kręte kształty niektórych tam
pomiędzy nimi są powodem nazywania ich niekiedy „jeziorkami
wężowymi”. Podziemne pomieszczenia wydają się być bez życia,
jednak to w tej jaskini zaobserwowano 3 gatunki nietoperzy, które
w okresie zimowym tworzą małą kolonię. Trasę zwiedzania
tworzą korytarze, częściowo przekopane w naniesionej glinie. Po
prawej stronie znajduje się Czarodziejski Ogród, a po lewej
Powierzchnia Księżyca.

4/ Sala Húskova (Húskova sieň): sala nazwana na cześć
odkrywcy jaskini Ondreja Húski. Należy do najpiękniej
ozdobionej części jaskini. Dominuje w niej olbrzymi stalagnat,
którego wiek szacuje się na około 60 000 lat. W niektórych
miejscach na stropie możemy zauważyć dziwnie krzywe
stalaktyty, kiedyś rosły one prosto, ale później pomału odchylały
się od stropu przez zwietrzanie cienkich wapniowych płaszczyzn.
Za korytarzem zwanym Zwierzyńcem znajduje się Galeria.

5/ Galeria (Galéria): jest najwyżej położoną, udostępnioną
częścią jaskini, nad którą jest 25 metrów masywu wapiennego.
Dalej trasa prowadzi przez Gliniany Korytarz z Jaskinkami
Krasnoludków, przez Skarbiec do Kostnicy. Jest to najniżej
położony korytarz w jaskini, gdzie znaleziono, i wciąż są
znajdowane, w nienaruszonym nanosie gliny liczne kości
niedźwiedzi jaskiniowych oraz innych zwierząt. Korytarz ten
prowadzi z powrotem do Sali Jeziorkowej. Zwiedzanie jaskini się
kończy po przejściu przez Zawaloną Komnatę i Salę Wejściową.
Plansze edukacyjne w części wejściowej informują
zwiedzających o wyginiętej i żyjącej faunie w jaskini.
Dziękujemy za zwiedzenie jaskini i zapraszamy do pozostałych
udostępnionych jaskiń na Słowacji.
www.ssj.sk/pl

