Važecká jaskyňa
1/ Vstupná chodba: srdečne Vás vítame vo Važeckej jaskyni,
ktorá sa nachádza na rozhraní Kozích chrbtov a Liptovskej
kotliny na západnom okraji obce Važec. Vchod do jaskyne leží
v nadmorskej výške 784 m a 8 m nad súčasným tokom Bieleho
Váhu. Jaskyňa popri bohatej kvapľovej výzdobe vyniká nálezmi
kostí jaskynných medveďov (Ursus spelaeus) a poskytuje
útočisko aj pre mnohé druhy jaskynných živočíchov. Je vytvorená
po tektonických puklinách v gutensteinských vápencoch
bývalými ponornými vodami bočného ramena Bieleho Váhu.
Priestory dosahujú dĺžku 530 m a sprístupnených je 230 m.
Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje okolo 7 °C, relatívna
vlhkosť je viac ako 90 %.
Jaskyňu objavil 8. júla 1922 Ondrej Húska, mladý lesník z Važca.
Objav jaskyne upútal aj akademického maliara Františka
Havránka, ktorý z vlastných prostriedkov zabezpečil upravenie
podzemných priestorov pre provizórne sprístupnenie v priebehu
rokov 1928 až 1934. Po úprave chodníka a elektrifikácii bola
jaskyňa v roku 1954 otvorené pre verejnosť. Vo vstupnej sieni sa
nachádza plastika jaskynného medveďa v životnej veľkosti.
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.

2/ Zrútený dóm: táto časť dostala pomenovanie podľa zrútenia
stropu pred asi 10 000 rokmi. Važecká jaskyňa je jedným
z najbohatších nálezísk kostí jaskynných medveďov. Ten bol
väčší ako súčasný medveď hnedý a vyhynul asi pred 15 000
rokmi. Pozostatky kostí tohto tvora môžete vidieť na začiatku
dómu. Niektoré kosti, ktoré sa nachádzajú v nánosoch hliny, sú
staré viac ako 51 000 rokov. Jaskynná výzdoba vzniká vďaka
presakujúcej atmosférickej vode. Voda obsahujúca rozpustený
vápenec sa dostáva na dno jaskyne, kde vytvára jazierka
s kamennými hrádzami, podlahové náteky a stalagmity rastúce
oproti stalaktitom. Spojené útvary sú stalagnáty. Rôzne farby sú
spôsobené prímesami železa, horčíka a mangánu.

3/ Jazierková sieň: dostala pomenovanie podľa kaskádovitých
jazierok. Kľukaté tvary niektorých hrádzí nesú pomenovanie
„hadie jazierka“. Podzemné priestory sa zdajú byť bez života, no
v tejto jaskyni boli zistené 3 druhy netopierov, ktoré v zimnom
období vytvárajú malú kolóniu. Prehliadkový okruh tvoria
chodby, ktoré sú z časti prekopané v nánosoch hliny. Po pravej
strane sa vyníma Čarovná záhradka a po ľavej strane Mesačný
povrch.

4/ Húskova sieň: sieň je pomenovaná na počesť objaviteľa
jaskyne Ondreja Húsku. Patrí medzi najkrajšie vyzdobené časti
jaskyne, dominantný je mohutný stalagnát, ktorého vek sa
odhaduje asi na 60 000 rokov. Miestami sa na strope nachádzajú
zvláštne krivé stalaktity, ktoré rástli niekedy rovno, ale neskôr sa
pomaly vychyľovali odvetrávaním tenkých vápencových plôšok
od stropu. Za chodbou zvanou Zverinec nasleduje Galéria.

5/ Galéria: je najvyššie položená sprístupnená časť jaskyne, nad
ktorou je 25 metrov vápencového masívu. Ďalej prehliadka
pokračuje Hlinenou chodbou s Trpaslíčimi jaskynkami cez
Klenotnicu do Kostnice. Je to najnižšie položená chodba
v jaskyni, kde sa našlo a ešte aj nachádza v neporušenom nánose
množstvo kostí jaskynných medveďov a iných zvierat. Táto
chodba vyúsťuje opäť do Jazierkovej siene. Prejdením cez
Zrútený dóm a Vstupnú sieň sa prehliadka jaskyne končí. Náučné
panely vo vstupnom areáli slúžia pre informáciu návštevníkom
o vyhynutej, ale aj žijúcej faune v jaskyni.
Ďakujeme za návštevu a odporúčame do pozornosti ďalšie
sprístupnené jaskyne na Slovensku. Prajeme príjemný deň.
www.ssj.sk

