Jasovská jaskyňa
1/ Starý dóm – srdečne Vás vítame v Jasovskej
jaskyni, ktorá sa nachádza na východnom okraji
Slovenského krasu a vyniká bohatou kvapľovou
výzdobou,
vzácnymi
jaskynnými
živočíchmi
a jedinečnými historickými pamiatkami. Jaskyňa bola
známa už v dávnych dobách, v horných častiach jaskyne
nachádzali obyvatelia Jasova a premonštráti z blízkeho
kláštora úkryt v pohnutých dobách tatárskych a tureckých
vpádov, ale aj v iných obdobiach. Ako prvá na Slovensku
bola Jasovská jaskyňa sprístupnená verejnosti už v roku
1846, ďalšie časti objavené v roku 1923, boli
sprístupnené v roku 1924. Pre svoje mimoriadne hodnoty
je jaskyňa od roku 1995 zapísaná na Zoznam svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyňa
bola vytvorená ponornými tokmi rieky Bodva, teplota
v podzemí sa pohybuje od 8,8 do 9,4˚C a z celkovej
dĺžky jaskynného systému 2800m je verejnosti
prístupných 720m. Do Starého dómu sme sa dostali
umelo prerazeným vchodom a môžeme tu obdivovať
mnoho kvapľových útvarov, rastúce zdola nahor voláme
stalagmity, visiace zhora dole sú stalaktity a ak sa spoja
vzniká kamenný stĺp alebo stalagnát. Dominantou
Starého dómu je Kamenný baldachýn a najmohutnejší
stalagnát v jaskyni vysoký 5,5m s obvodom 18m.
V jaskyni je prísne zakázané dotýkať sa
a poškodzovať krasovú výzdobu, znečisťovať jaskyňu
a dotýkať sa elektrického zariadenia. Fotografovanie
a filmovanie je možné len po zaplatení poplatku.

2/ Veľký dóm – je najväčšou a najbohatšie zdobenou
časťou sprístupnených priestorov jaskyne. V tejto časti
môžeme obdivovať rôzne farby sintrovej výzdoby, ktoré
sú spôsobené prímesami železa, horčíka a mangánu.
Zelená farba sa v jaskyniach vyskytuje v podobe machov
a rias, ktoré sa najčastejšie nachádzajú pri silných
svietidlách. Čierna farba predstavuje skamenený netopierí
trus, ale aj zasintrovanú sadzu z faklí používaných
v minulosti. Podzemné priestory sa zdajú byť bez života,
no v Jasovskej jaskyni bolo zistených 20 druhov
netopierov, ktoré v zimnom období vytvárajú početnú
kolóniu. Okrem nich sa v jaskyni vyskytujú mnohonôžky,
chvostoskoky, kôrovce a jaskynné mikroorganizmy.

3/ Melčova sieň – táto časť jaskyne má zaujímavú
stropnú výzdobu, v ktorej dominuje brčková stalaktitová
výzdoba s charakteristickou bielou farbou a vzniká,
podobne ako aj ostatné formy kvapľovej výzdoby, vďaka
presakujúcej atmosférickej vode. Táto forma krasovej
výplne nás bude sprevádzať aj v ďalšej časti
prehliadkovej trasy, v Medvedej chodbe, kde boli nájdené
celé kostry jaskynných medveďov.

4/ Bludisko – dostali sme sa do Bludiska, kde sa
nachádza najväčší kamenný zával v jaskyni. Jeho dno
ukrýva veľa uvoľnených balvanov, spadnutých
stalagmitov a stalaktitov a inej výzdoby. Vedľa závalu
nájdeme Studňu lásky, hlbokú 10 metrov. Z bludiska
vedie odbočka do Hudobnej siene, kde okrem Anjelského
krídla môžeme obdivovať aj ďalšie kvapľové náteky.

5/ Jedáleň – priestory jedálne sú bez sintrovej výzdoby,
boli známe od nepamäti a slúžili ako útočište obyvateľom
pri tatárskych vpádoch. O bohatej histórii jaskyne svedčí
bratrícky nápis v Husitskej sieni v priestoroch nad
Jedálňou, ktorý hovorí o víťazstve vojsk Jána Jiskru z
Brandýsa nad vojskami Jána Huňadyho v bitke pri
Lučenci v roku 1451. Pred východom z jaskyne môžete
vidieť kosti jaskynného medveďa a niekoľko ďalších
archeologických nálezov pochádzajúcich z neolitu.
Ďakujeme za návštevu a odporúčame prehliadku
niektorej z ďalších sprístupnených jaskýň na Slovensku,
smerom na Rožňavu máte možnosť navštíviť napr.
Gombaseckú jaskyňu s unikátnou výzdobou brčiek,
Domicu s podzemnou plavbou a Ochtinskú aragonitovú
jaskyňu s jedinečnou výzdobou aragonitových kryštálov.
Prajeme Vám príjemný pobyt v našom regióne.
Dovidenia!
www.ssj.sk
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