Jaskinia Harmanecka
1/ Sala wejściowa (Vstupná sieň): witamy Państwa w
naszej Jaskini Harmaneckiej. Jaskinia znajduje się na
północnozachodnim zboczu górskiego masywu Kotelnica
pomiędzy Małą Fatrą i Górami Kremnickimi. Powstała w
ciemnoszarych wapieniach typu Gutenstein średniego
triasu, których wiek szacuje się na 220 milionów lat. Sala
Wejściowa, w której się właśnie znajdujemy, była znana
już od niepamiętnych czasów i udzielała ludziom
schronienia przy niesprzyjającej pogodzie, dlatego
nazwano ją Izbą. Samą jaskinię odkrył jednak dopiero 22
czerwca 1932 roku 18-letni Michal Bacúrik. W jaskini
znanych jest ponad 3200 m pomieszczeń, z czego 720 m
udostępniono zwiedzającym. Temperatura w jaskini waha
się od 5,8 do 6,4ºC, a wilgotność względna powietrza
wynosi ponad 90%.
2/ Komnata odkrywcy (Dóm objaviteľa): Przez
sztucznie wybity korytarz wejściowy weszliśmy do
Komnaty Odkrywcy. Znajdziemy tu podstawowe formy
wystroju naciekowego: stalaktyty – rosnące z góry na
dół, stalagmity – rosnące z dołu do góry oraz połączenia
tych form zwane stalagnatami.
3/ Biala gotycka komnata (Biely dóm s gotickou
klenbou):Znajdujemy się w Białej Gotyckiej Komnacie
nazwanej tak z powodu stropu przypominającego
sklepienie budowli gotyckich oraz z powodu
charakterystycznego białego koloru. Biały kolor jest
charakterystyczny dla Jaskini Harmaneckiej. Jeżeli
wapień nadkładowy zawierałby domieszki tlenków
metali, byłoby tutaj bardziej urozmaicone zabarwienie.
Tlenki żelaza powodują zabarwienie na kolor czerwony,
żółty i brązowy, tlenki magnezu zabarwienia szare, a
tlenki manganu kolor czarny.
4/ Dóm pagod I.: leźliśmy się w największym,
udostępnionym pomieszczeniu Jaskini Harmaneckiej,
Komnacie Pagód, której wysokość wynosi 28 m. Nazwę
swą zawdzięcza olbrzymim stalagmitom w kształcie
pagód, które osiągają wysokość 12–15 m. Jaskinia ta w
pewnej fazie rozwojowej była częściowo zalana wodą, o
czym świadczą linie poziomów na jej ścianach.
5/ Koryto rzeki (Riečisko): Znajdujemy się 31 m
poniżej wejścia do jaskini. Obecnie nie płynie już tędy
woda. Jedynie w okresie wiosennym na dnie Koryta
Rzeki tworzy się jeziorko.
6/ Wysoka gotycka komnata (Vysoký gotický dóm):
Weszliśmy do Wysokiej Gotyckiej Komnaty, która ma 20
m. Po lewej stronie znajduje się wystrój naciekowy z
miękkiego nacieku w kształcie firanek i wodospadów.
7/ Błędna komnata (Bludný dóm):
Znajdujemy się w połowie trasy zwiedzania – w Błędnej
Komnacie o długości 135 m, szerokości 18 m i
wysokości 12 m. Pomieszczenia te powstały w wyniku
zawalenia stropu. Na odwiedzających wrażenie robią
przede wszystkim swoim ogromem.
8/ Komnata pagod II. (Dóm pagod II.): Znajdujemy
się ponownie w Komnacie Pagód, w jej drugiej części, z
bogatszym wystrojem naciekowym znajdującym się na
stronie czołowej komnaty. Jaskinie na pierwszy rzut oka
są bez życia, ale w rzeczywistości żyje tu mnóstwo
zwierząt. W Jaskini Harmaneckiej dotąd zaobserwowano
występowanie
10
gatunków
nietoperzy.
Poza
nietoperzami żyją tu studniczki oraz dwuparce,
skoczogonki i batynelle.
9/ Komnata pagod III (Dóm pagod III.):
Odwiedzając Jaskinię Harmanecką, mogli Państwo
zobaczyć, jakie wartości skrywają jaskinie na Słowacji.
Na Słowacji odkryto ponad 7100 jaskiń. Każda z nich jest
na swój sposób oryginalna, zachęcamy więc do
odwiedzenia
również
innych
udostępnionych
zwiedzającym. Najbliżej znajduje się Jaskinia
Bystrzańska. Dziękujemy Państwu za uwagę i
odwiedzenie jaskini.
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