Gombasecká jaskyňa
1/ Sieň objaviteľov – srdečne Vás vítame
v Gombaseckej jaskyni, ktorá sa nachádza v
najtypickejšom krasovom území na Slovensku,
v národnom parku Slovenský kras. V jaskyni je
vytvorená a v pôvodnej kráse zachovaná výzdoba
sintrových brčiek v takom rozsahu ako v žiadnej inej
jaskyni na Slovensku. Pre tieto mimoriadne prírodné
hodnoty bola jaskyňa v roku 1995 zapísaná do
zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva
UNESCO
v rámci
bilaterálneho
slovenskomaďarského projektu. Jaskyňa navyše poskytuje
domov a útočisko pre viaceré vzácne živočíchy,
najvzácnejším predstaviteľom je nedávno zistená
mnohonôžka s dĺžkou 26 mm, ktorá sa považuje za
pravého jaskynného živočícha. Jaskyňa vznikla
v období druhohôr a objavili ju dobrovoľní jaskyniari
z Rožňavy Viliam Rozložník, Ladislav Herényi,
Štefan Roda, Arpád Abonyi a ich spolupracovníci v
roku 1951. V roku 1955 sprístupnili pre širokú
verejnosť 300 m dlhú prehliadkovú trasu.
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/ Sieň víl – výzdoba tejto časti je bohatá na
stalaktity-brčká, ktorými je Gombasecká jaskyňa
známa. Pravidelné presakovanie vody umožňuje
narastanie
sklovitých
rúročiek
"brčiek"
aj
v súčasnosti. Pri pravidelnom kvapkaní na konci
brčka narastajú nové prstence kalcitu v rovnakej
hrúbke. Takto môžu dosiahnuť brčká aj
niekoľkometrovú
dĺžku.
Najdlhšie
brčko
v Gombaseckej jaskyni meria 3 m. V tejto časti
môžeme obdivovať aj rôzne farby sintrovej výzdoby,
ktoré sú spôsobené prímesami železa, horčíka a
mangánu. Miestami badať aj zelenú farbu, ktorá
reprezentuje jediný život v jaskyni, sú to riasy a
machy.
3/ Mramorová sieň – je najväčšou sieňou a uzatvára
pravú vetvu jaskyne. V Mramorovej sieni vidíme 14
m hlbokú studňu, ktorá bola vytvorená v bielom
vápenci rozpúšťacou činnosťou podzemnej vody. V
sieni vyniká krásny brčkový stalaktit dlhý 160cm.
Relatívna vlhkosť vzduchu v jaskyni je takmer 100%,
čo je zapríčinené trvalým presakovaním povrchovej
vody. Priemerná hodnota teploty je 9,2°C.
4/ Herényiho sieň – táto sieň patrí medzi najkrajšie
časti jaskyne, je pomenovaná podľa člena skupiny
objaviteľov Ladislava Herényiho a je charakteristická
bohatou brčkovou výzdobou. Niektoré brčkové
stalaktity dosahujú dĺžku až 2,5 m. Stalaktitmi
nazývame kvaple rastúce zo stropu nadol, stalagmitmi
útvary rastúce zdola nahor. Kým prvé obsahujú
vnútorný kanálik, stalagmity sú plné. Miestami vidieť
aj zrastené brčká so stalagmitmi, tie sa volajú
stalagnáty alebo stĺpy.
5/ Rozložníkova sieň – prehliadka jaskyne končí
v Rozložníkovej sieni, pomenovanej po jednom
z objaviteľov. Husto rastúce brčká tu dosahujú aj 2 m
dĺžky a vytvárajú kamennú harfu alebo môžu
pripomínať kamenný dážď. Jaskyňa týmto smerom
pokračuje ďalej nesprístupnenou časťou v dĺžke okolo
1200 m. Ďakujeme Vám za návštevu a odporúčame
prehliadku niektorej z ďalších 11 sprístupnených
jaskýň na Slovensku. Najbližšie k nám leží jaskyňa
Domica
s atraktívnou
podzemnou
plavbou
a Ochtinská aragonitová jaskyňa s unikátnymi
aragonitovými kryštálmi. Prajeme Vám príjemný
pobyt v našom regióne. Dovidenia!
www.ssj.sk

