Belianska jaskyňa
Srdečne Vás vítame v Belianskej jaskyni, ktorá sa
nachádza v masíve Kobylieho vrchu v najvýchodnejšej
časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry na
území Tatranského národného parku. Za objaviteľov sa
považujú Johan Britz a Július Husz, ktorí pôsobili ako
horskí vodcovia. Prenikli do jaskyne 22.7.1881. Jaskyňa
bola sprístupnená v roku 1882 a v roku 1896 už bola
elektricky osvetlená. Celková zameraná dĺžka jaskyne je
v súčasnosti 3829 m. Prehliadková trasa meria 1370 m a
trvá 70 min. Výškový rozdiel na tejto trase je 112 m a
prekonáte ho 866 schodmi. Priemerná ročná teplota sa
pohybuje od 5,0 do 6,3 °C. Z 30 druhov netopierov
žijúcich na Slovensku bolo v Belianskej jaskyni zistených
8.
Sme povinní Vás informovať, že 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.

1/ Vstupná dvorana (Rázcestie): tieto priestory
jaskyne sú prístupné čiastočne prekopanou chodbou. Na
strope a stenách v týchto spodných častiach jaskyne
vidíme kotlovité vyhĺbeniny, ktoré vznikli rozpúšťacou
(koróznou) činnosťou vody. Neskôr na prehliadke
uvidíme Zelené jazierko, oproti ktorému po ľavej strane
chodníka sa nachádza priepasť hlboká 26 metrov zvaná
Čertove hrdlo.

2/ Vysoký dóm: výška dómu je 28 metrov. Po ústupe
vody z dómu sa z presakujúcich vôd, ktoré obsahovali
nadbytočné
množstvo
rozpusteného
uhličitanu
vápenatého, začala tvoriť kvapľová výzdoba. Odborne ju
nazývame sintrom. Zhora visiace sintrové útvary
nazývame stalaktitmi, zdola rastúce útvary sú stalagmity.
Spojením vzniká stĺp alebo stalagnát.

3/ Palmová sieň: dostali sme sa do Palmovej siene
so Zrkadlovým jazierkom, v ktorom môžeme vidieť
stalagmit v tvare palmy. Po pravej strane vidíme skupinu
stalagmitov Kaktusový háj. Odtiaľto prejdeme sčasti
prekopanou Chodbou utrpenia do Zbojníckej komory,
kde sa opäť zastavíme.

4/ Zbojnícka komora: dostala pomenovanie podľa
stalagnátu nad schodmi, ktorý nám pripomína sediaceho
Jánošíka, slovenského národného hrdinu 18. storočia.
V pozadí vidíme Klenotnicu so Zlatým jazierkom. Ďalej
budeme prechádzať cez najvyšší sprístupnený bod v
jaskyni v nadmorskej výške 1002 m n.m.

5/ Veľký dóm: dominuje tu veľký vápencový vodopád
s dĺžkou 56 m, po ktorom v minulosti viedla prehliadková
trasa. Prehliadka bude teraz pokračovať cez najkrajšie
zdobenú časť jaskyne – Galériu, ktorá sa nachádza nad
Hudobnou sieňou.

6/ Hudobná sieň: najväčší sprístupnený priestor
jaskyne dostal pomenovanie podľa zvuku dopadajúcich
kvapiek vody na hladinu jazierka. V minulosti sa tu
pravidelne konali hudobné koncerty. K východu
prejdeme cez Biely dóm, Hlboký dóm a Dóm trosiek.
Ďakujeme za návštevu a odporúčame prehliadku
niektorej z ďalších sprístupnených jaskyniach Slovenska.
Prajeme Vám príjemný pobyt v Belianskych Tatrách.
Dovidenia!
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