Domica
1/ Vstupná chodba: srdečne Vás vítame v jaskyni pravekého
človeka, v Domici. Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej
planiny v Slovenskom krase. Vchod do jaskyne je na južnom
úpätí kopca Čertova diera v nadmorskej výške 339 m. Jaskyňa
tvorí jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej
republike v celkovej dĺžke 25 km. Na území Slovenska sa
nachádza viac ako 5 300 m podzemných chodieb. Jaskyňa je
chránená ako Národná prírodná pamiatka a od roku 1995 je
zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO
v rámci Jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu. Obe jaskyne,
Domica aj Baradla, boli vyhlásené za lokality ramsarského
dohovoru o mokradiach, ako reprezentatívny príklad podzemnej
mokrade. Objavný vchod sa nachádza asi 50 m vyššie nad
vstupným areálom. Je to 14 m hlboká priepasť, ktorou sa
objaviteľ Ján Majko 3. októbra 1926 prvý raz dostal do
podzemných priestorov. Charakteristické pre Domicu sú veľké
stalagmity pagodovitého tvaru a jedinečné štíty a bubny, ktoré sa
v žiadnej inej jaskyni nevyskytujú v takom množstve ako práve
tu. Sú tu aj sintrové vodopády, záclony a unikátne sintrové
hrádze. Domica je aj významnou archeologickou lokalitou
mladšej doby kamennej, neolitu. Našli sa tu rôzne kamenné
a kostené predmety a množstvo fragmentov z keramiky. Jaskyňa
poskytuje útočisko pre mnohé druhy jaskynných živočíchov.
Zistilo sa tu 16 druhov netopierov. Teplota vzduchu sa tu
pohybuje okolo 10 oC, relatívna vlhkosť vzduchu je viac ako 90
%.
Musíme 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.
Prehliadka jaskyne pokračuje archeologickou chodbou.

2/ Samsonove stĺpy: sú najmohutnejšie útvary jaskynného
systému. Ich vek sa odhaduje na 350 000 rokov. Rôzna farebnosť
útvarov je
zapríčinená prímesami železa a mangánu. Za
pozornosť stojí tzv. jaskynný komín, ktorý je 24 m vysoký.

3/ Majkov dóm: je to najväčší podzemný priestor v jaskyni,
pomenovaný podľa objaviteľa. Vpravo od chodníka je riečisko
s objavným vchodom, ktorým sa Ján Majko prvý raz dostal do
podzemia. Hrúbka vápencového masívu až po povrch je asi 100
m. Charakteristickými útvarmi tohto dómu sú: Jaskynné záclony,
Zakuklenec a Kazateľnica. Prehliadka jaskyne pokračuje popri
kaskádach, zvaných Rímske kúpele. Podobne ako kvapľová
výzdoba pozostávajú z uhličitanu vápenatého, ktorý sa vyzrážal
z vody z podzemnej riečky Styx.
Od tohto miesta je po štátnu hranicu medzi Slovenskom
a Maďarskom asi 1 600 m.

4/ Dóm Mystérií: Terasovité výstupy boli vytvorené človekom
bukovohorskej kultúry. Našiel sa tu aj unikátny odtlačok hrubej
tkaniny v hline a iné nálezy. Na stenách Posvätnej chodby sa
nachádzajú čiary a jednoduché kresby uhlíkom, ktoré pochádzajú
z neolitu.

5/ Dóm indických pagod: najkrajšia časť jaskyne,
pomenovaná podľa stalagmitov rastúcich v strede priestoru.
Tmavá kopa, ktorá sa tu nachádza je trus netopierov tzv. guáno.
V jaskyni zimuje veľké množstvo netopierov, v najväčšom počte
je zastúpený podkovár južný (Rhinolophus euryale).V ďalších
častiach jaskyne sú útvary tzv. štíty a bubny, ktoré sú raritou
Domice. Štíty sú útvary, ktoré majú kruhový, alebo oválny tvar
a rastú bez ohľadu na gravitáciu.

6/ Palmový háj:

nachádza sa tu množstvo tenkých
stalagnátov, ktoré pripomínajú štíhle kmene paliem. Na pravej
strane chodníka je útvar, ktorému hovoríme Rozkvitnutý strom.
Koruna stromu je tvorená hráškovitými výstupkami,
tzv.pizolitmi.

7/ Koncertná sieň : sieň sa vyznačuje výraznou akustikou. Na
strope tejto siene sú ukážkové príklady štítovitých útvarov.
V strede priestoru sa nachádza Gotický stĺp. V ďalšej časti vpravo
od chodníka je Prales s množstvom kvapľových útvarov rôznej
hrúbky a tvarov. Tam sa prehliadka jaskyne končí. Ďakujeme za
návštevu a odporúčame do pozornosti ďalšie sprístupnené jaskyne
na Slovensku.
www.ssj.sk

