Harmanecká jaskyňa
1/ Vstupná sieň – IZBICA: srdečne Vás vítame
v Harmaneckej jaskyni, ktorá sa nachádza v národnom
parku Veľká Fatra, v štátnej prírodnej rezervácii
Harmanecká tisina. Vstupná sieň (IZBICA) bola známa
od nepamäti, samotnú jaskyňu objavil 22. júna 1932
Michal Bacúrik. Sprístupnená pre verejnosť je od roku
1950. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 5,8 do 6,4˚C,
sprístupnených je 720m z celkovej dĺžky 3216m.
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/ Dóm objaviteľa: umelo prekopanou chodbou sme sa
dostali do prvej časti jaskyne, do Dómu objaviteľa.
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.
3/ Biely dóm s gotickou klenbou: táto časť jaskyne je
pomenovaná podľa útvaru pripomínajúceho klenbu
gotických stavieb a podľa bielej farby, ktorá je
charakteristická pre celú jaskyňu, nazývanú aj „Biela
jaskyňa“. Inú farbu sintrovej výzdoby v jaskyniach
spôsobujú prímesi železa, horčíka a mangánu. Zelená
farba sa v jaskyniach vyskytuje v podobe machov a rias,
ktoré sa najčastejšie nachádzajú pri silných svietidlách.
4/ Dóm pagod I.: tento dóm je najväčším sprístupneným
priestorom v Harmaneckej jaskyni, dosahuje výšku 28 m.
Pomenovanie dostal podľa mohutných stalagmitových
útvarov v tvare pagod, ktoré sú vysoké 12 – 15 m. Tieto,
podobne ako aj ostatné formy kvapľovej výzdoby,
vznikajú vďaka presakujúcej atmosférickej vode.
5/ Riečisko: je najnižšie položené miesto na prehliadke v
nadmorskej výške 790 m, 31 metrov pod vchodom do
jaskyne. V súčasnosti tu podzemný tok nepreteká, no
pripomínajú ho rúrovité priestory a na jar sa napĺňa vodou
do výšky 50 cm.
6/ Vysoký gotický dóm: Vysoký gotický dóm má výšku
28 m a je zaujímavý bohatou sintrovou výplňou vo forme
závesov a záclon, ktoré sa vytvorili na ľavej strane dómu
v smere pretekajúcej vody.
7/ Bludný dóm: tento dóm je dlhý 135 m, vysoký 18 m a
široký 12 m a je pomenovaný podľa toho, že v ňom
poblúdili objavitelia jaskyne. Dóm je prevažne bez
sintrovej výplne v dôsledku zrútenia stropu.
8/ Dóm pagod II.: sme v druhej časti dómu pagod,
bohatšej na sintrovú výzdobu. Podzemné priestory sa
zdajú byť bez života, no v Harmaneckej jaskyni bolo
zistených 11 druhov netopierov, ktoré v zimnom období
vytvárajú niekoľkotisícovú kolóniu. Okrem nich sa
v jaskyni vyskytujú mnohonôžky, chvostoskoky, kôrovce
a jaskynné mikroorganizmy.
9/ Dóm pagod III.: v tejto časti jaskyne prehliadka, na
ktorej ste sa mohli presvedčiť aké prírodné hodnoty naše
jaskyne skrývajú, končí. Ďakujeme za návštevu
a odporúčame
prehliadku
niektorej
z ďalších
sprístupnených jaskýň na Slovensku. Najbližšie je
Bystrianska jaskyňa s pozoruhodnou sintrovou výzdobou
vzdialená asi 40 min. cesty autom smerom na Brezno.
Prajeme Vám príjemný pobyt v našom regióne.
Dovidenia!
www.ssj.sk
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