Driny
1/ Vstupná chodba – vítame Vás v jaskyni Driny, ktorá
sa nachádza v Smolenickom krase vo východnej časti
pohoria Malé Karpaty. Je jedinou sprístupnenou
jaskyňou, ktorá sa vytvorila v kriedových vápencoch.
Nikdy v nej nepretekal aktívny riečny tok, preto patrí
medzi menšie jaskyne s celkovou dĺžkou 680m. Jaskyňa
bola objavená v roku 1929 kolektívom ľudí z dediny
Smolenice pod vedením policajného strážmajstra J.
Prudíka, ako prví však do jaskyne vošli Ján Banič a
Imrich Vajsábel. Vstupná chodba, ktorou sme sa dostali
na túto križovatku, bola umelo rozšírená. Jaskyňa bola
objavená komínom nad prehliadkovou trasou s výškou
40m. V jaskyni sú pomerne stále teploty. Pohybujú sa od
7,1 do 7,8°C. Relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje až
97%. Spomedzi 24 druhov netopierov zistených na území
Slovenska bolo v našej jaskyni doposiaľ zistené 11
druhov. Väčšina druhov je zastúpená len veľmi vzácne.
Objavný komín im slúži ako prirodzený vchod do
jaskyne.
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/ Majkova sieň – je pomenovaná po poprednom
slovenskom jaskyniarovi Jánovi Majkovi, ktorý ju objavil
v roku 1950. Sieň sa vyznačuje bohatou sintrovou
výzdobou, ktorá vzniká vďaka presakujúcej atmosférickej
vode. Útvary rastúce zo stropu sa nazývajú stalaktity, sú
zvnútra duté, voda nimi preteká ako cez trubičku. Rovný
pravidelný stalaktit voláme brčko a je základným
útvarom jaskynnej výzdoby. Z konca stalaktitu môžu
kvapky vody odpadávať na dno, kde smerom hore rastie
stalagmit. Spojením stalaktitu a stalagmitu vzniká
stalagnát, alebo stĺp. Sintrová výzdoba vzniká veľmi
pomaly a nadobúda najrozmanitejšie tvary, preto je veľmi
vzácna a chránená. Pre jaskyňu Driny je typické na
záclonkách zúbkové, pílkové zakončenie, táto forma
výzdoby sa nenachádza v žiadnej inej jaskyni v takom
množstve ako v Drinách. Rôzne farby sintrovej výzdoby
sú spôsobené prímesami železa, horčíka a mangánu.
Miestami badať aj zelenú farbu, ktorá reprezentuje jedinú
flóru v jaskyni, sú to riasy a machy.
3/ Sieň spolupracovníkov – je pomenovaná na počesť
kolektívu, ktorý sa zúčastnil na prieskumných
a sprístupňovacích prácach. Jaskyňa bola prvýkrát
sprístupnená v roku 1935 v dĺžke 170m, dnes je
sprístupnených asi 500m. Vchod do jaskyne leží
v nadmorskej výške 399m. V ďalšej časti môžete vidieť
ružice skamenelých záclon so zúbkovaným okrajomslonie uši, dominantu jaskyne, ktoré nájdete aj v erbe
jaskyne.
4/ Vstupná chodba – na tomto mieste sa prehliadka
jaskyne končí. Videli ste jedinú sprístupnenú jaskyňu na
západnom Slovensku, ktorej vek sa odhaduje asi na 5
miliónov rokov. Ďakujeme za návštevu a odporúčame
prehliadku niektorej z ďalších 11 sprístupnených jaskýň
na Slovensku. Všetky sa nachádzajú na strednom
a východnom Slovensku. Prajeme Vám príjemný pobyt
v našom regióne. Dovidenia!
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