Sprístupnené jaskyne v literatúre

Správa slovenských jaskýò
1970–2000

52
Zoznam jaskýò na Slovensku
MŽP SR, Bratislava 1999, 268 strán

BRIZ, Liptovský Mikuláš 1999, 37 strán

o spoloèné dielo širokého kolektívu zanietencov
jaskyniarstva na Slovensku.
V rozsahu možností získaných informácií
a ich odborného spracovania vydané dielo zodpovedá súèasným potrebám jaskyniarstva,
ochrany prírody a ostatných záujmových skupín.
Kriticky sa možno zmieni o saženej orientácii
èitate¾a zoznamu pri rozlišovaní èlenenia geomorfologických jednotiek na celky, podcelky
a èasti, kde sa použil rovnaký typ i ve¾kos písma.
Zoznam jaskýò nie je fixný, neustále sa mení
a dopåòa. Aj z tohto poh¾adu treba k publikácii
pristupova.
Na záver cielene a s úctou vyslovme dve
mená: RNDr. Pavel Bella a Ing. Peter Holúbek.
Dvaja protagonisti – zostavovatelia, ktorí odviedli pri tvorbe zoznamu jaskýò znaèné
množstvo práce. Práce nepopulárnej, piplavej i
nezaplatenej. Pritom boli precízni, presní,
výborne sa orientovali v dokumentácii a najmä
literatúre. Rukopis pripravili na vydanie už roku
1995. Napriek nepriazni osudu, ako sa to už na
Slovensku stáva, vydania sa napokon doèkali
oni aj široká verejnos.
Jozef Hlaváè

Clamouse.
Cinquante ans de recherches

Útla publikácia, ktorú vydala Správa slovenských jaskýò pri príležitosti 30. výroèia svojho
založenia, hodnotí obdobie sprístupnených
jaskýò na Slovensku od roku 1970. Výstižné je
konštatovanie, že za posledných 30 rokov sa
zásadné chápanie potrieb sprístupnených jaskýò
nemenilo, ani napriek èastým reorganizáciám.
Objektívne poukazuje na rôzne postavenie
sprístupnených jaskýò, v závislosti od ich zaèlenenia do jaskyniarskych a ochranárskych
organizácií a inštitúcií.
V publikácii sú uvedené väzby sprístupnených jaskýò na Múzeum slovenského krasu
a ochrany prírody, Ústredie štátnej ochrany prírody, ako aj na správy ve¾koplošných chránených území na Slovensku. Z uvedeného vyplýva, že do roku 1990 uvedené organizácie
niektoré èinnosti súèasnej Správy slovenských
jaskýò úspešne zabezpeèovali.
Autori jednotlivých príspevkov poskytli na
malom priestore ve¾ké množstvo informácií
a u¾ahèili prácu všetkým záujemcom o dianie
v sprístupnených jaskyniach na Slovensku. Uvedené údaje sú o to cennejšie, že sú výpoveïou
pracovníkov, ktorí stále aktívne pôsobia pri riešení problémov slovenského jaskyniarstva.
Zostavenie príspevkov poukazuje na rozlièné funkcie, ktoré sú schopné plni a aj plnia
sprístupnené jaskyne. Zároveò poukazujú na
miesto, ktoré slovenské jaskyne zaujímajú v konfrontácii so zahranièím, prièom niektoré z nich
boli zaradené do svetového prírodného dedièstva UNESCO.
Okrem ve¾kého množstva faktografického
materiálu na malom priestore za pozitívum považujem aj vkusnú grafickú úpravu publikácie.
Som presvedèený, že po publikácii budú s vïakou a uznaním siaha všetci záujemcovia o prírodné skvosty Slovenska.
Alfonz Chovan

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky v spolupráci so Slovenským múzeom
ochrany prírody a jaskyniarstva a Slovenskou
speleologickou spoloènosou vydalo vo svojej
edícii Dokumenty dlhooèakávaný zoznam
jaskýò na Slovensku. Publikácia formátu A4
vyšla v náklade 1000 výtlaèkov za úèinnej spolupráce predsedu redakènej rady RNDr. Jozefa
Klindu.
Zoznam jaskýò je usporiadaný pod¾a jednotlivých geomorfologických celkov, podcelkov
a èastí. Na abecedný index názvov jaskýò sa
priebežne priraïuje poradové èíslo jaskyne
v rámci celého územia Slovenska. Takto zostavený zoznam slovenských jaskýò so stavom
k 31. decembru 1998 uvádza 3946 jaskýò
a jaskynných systémov. Postup spracúvania zoznamu, vysvetlenie speleologických a karsologických pojmov, problematiku názvoslovia,
tvorbu základných informácií a ïalšiu problematiku vymedzuje úvod spracovaný zostavovate¾mi. V závere publikácie v zozname
literatúry sa uvádza 2057 titulov, tabu¾ky
na jdlhších a najhlbšíc h 50 jaskýò (autor
J. Tencer) a menný register jaskýò.
Treba zdôrazni, že takéto diela sa tvoria
obažne a najmä zdåhavo. Aj tento zoznam vyšiel opä po 20 rokoch. Názory na to, èo všetko
by mal zoznam pri jednotlivej jaskyni obsahova,
sa rôznili a nebolo jednoduché navrhované
informácie získa. Jedine ochota a entuziazmus
pre vec spájali dobrovo¾ných jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoloènosti a zamestnancov – zostavovate¾ov Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva. Tí prví zväèša
vykonali namáhavú terénnu prácu a tí druhí profesionálne spracúvali speleologickú dokumentáciu. Zostavovatelia uvádzajú 119 mien
osôb, ktorým ïakujú za konkrétnu spoluprácu,
resp. dokumentaènú èinnos v jednotlivých speleologických kluboch èi oblastných skupinách
Slovenskej speleologickej spoloènosti. Samozrejme, že na zozname pracovali aj iné subjekty
a jednotlivci. Z uvedeného vyplýva, že ide

Grotte de Clamouse,
Société G. Vila et Cie,
Saint Jean de Fos (Hérault) 1997,
174 strán

Medzi najznámejšie sprístupnené jaskyne
vo Francúzsku patrí jaskyòa Grotte de Clamouse.
Jej objavenie v roku 1945 jaskyniarmi zo
Speleologického klubu Montpellier sa radí medzi najvýznamnejšie udalosti v doterajšej histórii
speleologického prieskumu vo Francúzsku.
Jaskyòu sprístupnili v rokoch 1963–1965.
Pri príležitosti 50. výroèia jej objavenia sa
dòa 24. júna 1995 konala vedecká konferencia.
V rámci odborného programu sa prezentovali
doterajšie poznatky o jaskyni a okolitom krasovom území najmä z h¾adiska speleologického
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prieskumu a vedeckého výskumu. Zborník referátov zostavili J. Choppy a P. Dubois. Po úvodných príhovoroch oboch editorov a C. Vialu,
prezidenta Francúzskej speleologickej federácie, sú referáty tematicky rozdelené do troch
èastí.
Prvú èas tvorí pä referátov, ktoré sa zaoberajú archeologickými nálezmi v jaskyni (G. B.
Arnal), históriou mlynov a tamojšieho panstva
(J. C. Richard, P. David), históriou objavenia
a prvými pozorovaniami jaskyne (M. Laures),
ako aj postupným zameriavaním jej podzemných priestorov (G. Garby, P. Dubois).
Uverejnená je aj legenda o Clamouse (M.
Dussol).
Druhá èas, ktorá zahàòa devä referátov, sa
zameriava na speleologický prieskum a hydrogeologický výskum jaskynného systému. Opisujú sa geologické pomery medzi priepasou
Fonctionnaire (Larzac) a vyvieraèkami pred
ja skyòou G rotte de Clamouse (C. Viala ),
výsledky prieskumu Speleologického klubu
Montpellier v oblasti hydrogeologicky inklinujúcej do uvedenej jaskyne (J. M. Salmon),
morfologické a hydrologické javy v predpolí
jaskynného systému (D. Caumont), výsledky
prieskumu Speleologickej skupiny Foyer rural
de Montpeyroux v sektoroch vrchu Saint-Baudille a rokliny Rouvignou (G. Gil), jaskyne
a priepasti súvisiace s jaskynným systémom
(J. P. Houlez), vzah medzi vulkanizmom a vývojom systému jaskyne Grotte de Clamouse
(H. Camus), prieskum vyvieraèiek pred jaskyòou
(G. Lorente, F. Vasseur), hydrogeologické pomery jaskynného systému (P. Dubois, H. Paloc)
a posledné objavy jaskynných priestorov pozdåž
aktívneho podzemného vodného toku (Ch. Vertonghen, P. Dubois).
Tretia èas je venovaná jaskynným sedimentom. Pozostáva zo šiestich referátov, ktoré
podávajú výsledky výskumu sedimentov v „novej” prekopanej vstupnej chodbe do jaskyne
(H. Soudet, P. Dubois), analýzy halloysitu
v jaskyni (P. Dubois, H. Soudet, J. Choppy), mineralogického výskumu foriem aragonitovej
výplne vrátane ich genézy (S. Frisia, A. Borsato),
pozorovania aragonitu pod elektronickým
mikroskopom (S. Frisia, P. Dubois), analýzy
chemizmu vôd a zhodnotenia environmentálnych parametrov v jaskyni vo vzahu k tvorbe
sekundárnych karbonátových výplní (A. Borsato,
S. Frisia) a rádioizotopového datovania sintrov
(Y. Quinif).
Do publikácie, ktorú vydali ako brožúru vo
formáte A4, je zaradených množstvo èiernobielych i farebných fotografií, máp, grafov
a schém, èo vhodne dopåòa štúdium jednotlivých referátov. Ako sme už uviedli, zborník
prináša ve¾a zaujímavých poznatkov najmä
z hydrogeológie a výskumu jaskynných sedimentov. Táto skutoènos svedèí o vysokej angažovanosti P. Duboisa a jeho spolupracovníkov
na ïalšom speleologickom prieskume a vedeckom výskume jaskyne, prièom spolupracuje
s mnohými speleologickými klubmi i špecializovanými odborníkmi nielen z Francúzska, ale
aj z Talianska a Belgicka.
V prípade jaskyne Grotte de Clamouse ide
o dobrý príklad úzkej previazanosti prevádzky
s realizovaným vedeckým výskumom, èo sa
primerane prejavuje pri zabezpeèovaní jej
ochrany i celkovej starostlivosti o podzemie.
Viaceré výsledky výskumu jaskyne sú prezentované aj formou stálej výstavy vo vstupnom
areáli.
Pavel Bella

U. Fricke – F. Knolle:
Die Rübeländer
Tropsteinhöhlen
Studio Volker Schadach 1999, 80 strán

Ide v poradí už o štvrtú populárno-náuènú
publikáciu, ktorú vydalo Studio Volker Schadach
o zaujímavostiach a pozoruhodnostiach živej
a neživej prírody pohoria Harz v spolkovej
krajine Sasko-Anhaltsko v Nemecku.
Venovaná je dvom najznámejším, verejnosti
sprístupneným jaskyniam Nemecka – Baumannshöhle a Hermannshöhle, ktoré sa nachádzajú
v neve¾kom harzskom mesteèku Rübeland. Vytvorené sú vo vápencoch stredného a vrchného
devónu. Ich vchody sú situované neïaleko od
seba na úpätí proti¾ahlých svahov horského
kaòonovitého údolia s pretekajúcou rieèkou
Bode.
Publikácia má polohrubú laminovanú obálku a vytlaèená je na kvalitnom kriedovom papieri. Texty sú v nemeckom i anglickom jazyku.
Viac ako polovicu obsahu zaberajú pôsobivé
farebné fotografie. Výrez z pestrej geologickej
mapy Harzu v mierke 1:100 000, ktorý sa nachádza v úvodnej èasti, je nepochybne ve¾mi
vhodným náuèným a ilustraèným doplnkom.
Po krátkom úvode, struènom opise histórie
i súèasnosti Rübelandu, geologickej charakteristike okolitého územia, objasnení vzniku dolín
a procesov krasovatenia, nasleduje opis jaskyne
Baumannshöhle, ktorá je spomedzi 49 verejnosti
sprístupnených jaskýò Nemecka nielen najstaršia, ale aj najslávnejšia. Organizované sprevádzanie návštevníkov sa tu koná už od roku
1646. V roku 1668 tu oficiálne ustanovil vojvoda
Rudolf Aug ust z Braunschwe igu baníka
H. J. Beckera do funkcie sprievodcu a vydal prvé
záväzné pokyny pre sprevádzanie a ochranu
jaskyne pred zneèisovaním a poškodzovaním,
ktoré sa považujú za najstarší písomne zachovaný právny dokument viažuci sa k prevádzke
a ochrane jaskýò na území Nemecka. Táto
priorita sa vzahuje aj na ostatné európske krajiny. Nasleduje opis jednotlivých priestorov, èastí
a zaujímavostí na prehliadkovom okruhu jaskyne. K najslávnejším návštevníkom jaskyne

Sprístupnené jaskyne v literatúre
patrí cár Peter I. (1771) a básnik J. W. Goethe
(1777, 1783 a 1784). Celková dåžka jaskyne je
1200 m, z èoho 1000 m s pomerne peknou
a bohatou kvap¾ovou výzdobou sprístupnili pre
verejnos.
Publikácia pokraèuje opisom priestorov
a zaujímavostí jaskyne Hermannshöhle, ktorú
objavili až v roku 1886 pri budovaní cesty
z Rübelandu do Blankenburgu. Okrem bohatej
kvap¾ovej výzdoby s mimoriadne peknou èasou
nazývanou Kryštálová komora, k jej osobitným
zaujímavostiam patrí Mloèie jazierko, v ktorom
už nieko¾ko desiatok rokov chovajú jaskynné
mloky (Proteus anguinus). Doviezli ich z Dinárskeho krasu v Slovinsku. Jaskyòa dosahuje
celkovú dåžku 1750 m, z èoho je pre verejnos
sprístupnených 1300 m.
K zvýšeniu príažlivosti publikácie vhodne
prispievajú fotografie kostier jaskynných medveïov, ktoré sú po jednom kuse nainštalované
pri prehliadkovej trase každej jaskyne.
Samostatná kapitola sa venuje lampovej
flóre, ktorá v minulosti spôsobovala správe
jaskýò nemalé problémy. Èitate¾ sa dozvie
i o súèasnej situácii. Okrem významného zníženia intenzity svetla zo zabudovaných svietidiel každoroène v zimnom období personál
jaskýò vykonáva mechanické èistenie kvap¾ovej
výzdoby od klíèiacich výtrusov – rias a machov.
Ïalšia kapitola predstavuje výzvu pre
èitate¾a, aby chránil všetky prírodné jaskyne,
ktoré majú význam najmä ako citlivé geotopy
a biotopy pre rôzne druhy živoèíchov.
Tri závereèné èasti sú venované problematike ochrany netopierov, ich zimnému spánku
a nebezpeèenstvu, ktorému môžu by pri èastom
prebúdzaní vystavené – nadmernej spotrebe
zásob podkožného tuku a v dôsledku toho
ohrozeniu ich života. Prítomnos netopierov
v jaskyni vhodne dokumentuje celostránková fotografia trojèlennej skupinky zimujúcich netopierov vodných.
Zadná strana obálky je zhotovená ako
preložka formátu A4, kde sú názorne a farebne
vkusne zobrazené situaèné mapky a pozdåžne
rezy obidvoma jaskyòami. S cie¾om zvýši atraktivitu publikácie niektoré fotografie zhotovili
s použitím modrého svetla (pre èas snímaného
obrazu), èo sa bežnému èitate¾ovi z radov návštevníkov iste páèi. Tento spôsob predstavovania
podzemných krás jaskýò sa však u nás nepraktizuje.
Celkove možno publikáciu zhodnoti ako
vydarený materiál, ktorý plne vyhovuje svojmu
populárno-náuènému poslaniu.
František Bernadoviè

The Beauty of the Aggtelek
National Park – I.
The Aggtelek Karst Cave
World. Baradla Cave
Winter Fair, Szeged 1997, 23 strán
Správa Aggtelekského národného parku
vydala v rokoch 1997–1999 štyri brožúry, ktoré
populárno-náuènou formou prezentujú vybrané
abiotické a biotické hodnoty tohto najvýznamnejšieho národného parku v Maïarsku so zastúpením krasového fenoménu stredoeurópskeho
planinového krasu. Na jeho území v roku 1978
vyhlásili chránenú krajinnú oblas, v roku 1985
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ju prekategorizovali na národný park. Pozostáva
z dvoch územných celkov – Aggtelekského krasu (súvislé krasové územie so Silickou planinou
a planinou Dolný vrch v Slovenskom krase)
a pri¾ahlého pohoria Rudabánya-Szalonna, ktoré
sú oddelené širokým údolím Bodvy.
Jaskyne Aggtelekského krasu sú v rámci
bilaterálneho slovensko-maïarského projektu
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
zaradené od roku 1995 do svetového prírodného
dedièstva. Preto nikoho neprekvapí skutoènos,
že prvá brožúra z uvedenej edície sa zaoberá
jaskyòou Baradla, ktorá s jaskyòou Domica tvorí
genetický celok dlhý 25 km. Vytlaèená je na
kriedovom papieri a obsahuje výluène farebné
fotografie. Jej textovú èas spracovala K. Székely,
autorom fotografií je P. Borzsák.
V úvode sú uvedené základné údaje o polohe, geologických a geomorfologických pomeroch a význame Aggtelekského národného
parku s dôrazom na výskyt krasových javov. Nasleduje èas venovaná zaradeniu jaskýò Aggtelekského krasu do svetového prírodného dedièstva s celkovým zhodnotením ich morfologickej
a genetickej rôznorodosti, ako aj karbonátových
výplní. Poukazuje sa i na biodiverzitu a archeologické hodnoty územia.
Hlavná èas brožúry sa však samozrejme
zaoberá jaskyòou Baradla. Jej názov pochádza
zo slovanského slova „bradlo”. Predstavuje významné archeologické nálezisko najmä bukovohorskej kultúry z neolitu. Prvý písomný záznam o jaskyni je v knihe G. Wernhera vydanej
v roku 1549 v Bazileji, v rokoch 1742 a 1749
jaskyòu opísal M. Bel. V roku 1794 asi 2 km
jaskynných priestorov zameral J. Sartory, detailne ich opísal J. Farkas. Ïalší opis a prvú mapu
jaskyne publikoval K. Raisz v roku 1807. Jeho
nasledovník I. Vass preskúmal hlavné chodby
Baradly. Prvé snahy o sprístupnenie siahajú do
roku 1806, keï jaskyòu navštívil J. Nádor. Sprístupòovacie práce sa však realizovali najmä po
roku 1880 pod správou Uhorského karpatského
spolku.
So znaèným záujmom o jaskyòu v minulosti
súvisí jej bohatá história, ktorej preh¾adné
spracovanie tvorí najrozsiahlejšiu èas opisu jaskyne. Ïalej sa struène charakterizujú geologické
a geomorfologické pomery jaskyne, typické formy sintrovej výplne, ako aj rôznorodá jaskynná
fauna s dôrazom na výskyt endemitov. Nechý-
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bajú ani základné údaje o speleoklimatických
pomeroch.
Po prezentovaní základných poznatkov
o jaskyni Baradla je zaradený detailnejší opis
jednotlivých prehliadkových trás pre verejnos.
Krátka trasa Aggtelek je dlhá približne 1000 m.
Prehliadka na trase Èervené jazero – Jósvafõ,
ktorá je dlhá 2 až 3 km, trvá asi 2 hodiny. Krátka
trasa Jósvafõ meria 1,4 km, jej prehliadka trvá
asi 1 hodinu. Dlhá trasa vedie hlavný mi
chodbami Baradly z Aggteleku do Jósvafõ,
urèená je pre osobitne nahlásené skupiny
návštevníkov. Prechod touto trasou, ktorej
prevažná èas nie je elektricky osvetlená, trvá
5 hodín. V závere sú informácie o špeciálnych
túrach do jaskýò Béke (Jaskyòa mieru, dåžka
6,4 km), Rákóczi I. (dåžka 218 m, håbka 79 m)
a Esztramosi (iný názov Földvári, dåžka 190 m),
ktoré takisto zabezpeèuje Správa Aggtelekského
národného parku.
Publikácia predstavuje vhodný prezentaèný
a informaèný materiál najmä pre návštevníkov
a záujemcov o prehliadku sprístupnených
úsekov jaskyne Baradla. Náuèným poslaním má
však širší spoloèenský význam – využitie v informaèných strediskách ochrany prírody, v rámci
environmentálnej výchovy školskej mládeže
a pod. Keïže brožúra obsahuje ucelený opis
jaskyne s mnohými faktografickými údajmi,
urèite bude dobrou pomôckou aj pre speleológov, ochrancov prírody a iných odborníkov zaoberajúcich sa krasom a jaskyòami.
Pavel Bella

The Caves
of the Aggtelek Karst.
A World Heritage Site
in the Depths of Earth
Aggtelek National Park, Jósvafõ 1998,
59 strán

roku 1995 zaradené spolu s jaskyòami Slovenského krasu do zoznamu svetového prírodného
dedièstva.
Publikáciu zostavila K. Székely, jej textovú
èas spracovala K. Bolner-Takács. Rozèlenená
je do nieko¾kých tematických èastí. V predhovore sa podávajú základné informácie o Aggtelekskom národnom parku a zaradení jaskýò do
svetového dedièstva. Následne sa èitatelia oboznámia so základnými abiotickými i biotickými
èrtami povrchového krasu, archeologickými
hodnotami, históriou prieskumu jaskýò, rozmanitosou jaskýò z h¾adiska morfológie, genézy,
sintrovej výplne, hydrologických javov a jaskynnej fauny, ako aj s využitím a spoloèenským
poslaním jaskýò. V Aggtelekskom krase sa eviduje 262 jaskýò s celkovou dåžkou preskúmaných priestorov 42 km. Neobyèajná hustota
priepastí je na planine Dolný vrch. Na jej maïarskej èasti je známych 47 priepastí, prièom
20 z nich sa vyskytuje na ploche 0,5 km2.
Nakoniec sa zdôrazòuje potreba ochrany krasu
a jaskýò, prièom sa poukazuje aj na ostatné
jaskyne zaradené do svetového prírodného
dedièstva. V závere je súbor titulov vybranej
bibliografie, ako aj zoznam prísne chránených
jaskýò Aggtelekského krasu a základné údaje
o nich.
Publikácia je dôstojným titulom predstavujúcim výnimoèné hodnoty jaskýò Aggtelekského
krasu, ktoré sú známe v celosvetovom meradle.
O precíznom prístupe editorky pri zostavovaní
publikácie svedèí výber vhodných a kvalitných
fotografií a rôznych grafických vyobrazení, ktoré
majú ve¾mi dobrú výpovednú hodnotu z h¾adiska prezentácie prírodných pomerov, archeologických a historických pamiatok i speleologických podmienok v jaskyniach Aggtelekského
krasu. Spolu je zaradených 98 obrázkov, vrátane
dvoch fotografií maliarskych diel s tematikou
Baradly, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši.
V brožúre dominujú fotografie a grafické
obrázky, avšak obsahuje i výstižný text podávajúci základné poznatky o krase Aggtelekského
národného parku (Aggtelekský kras a pri¾ahlé
vrchy Rudabánya-Szalonna) s dôrazom na pozoruhodnosti podzemného krasového fenoménu.
Grafická úprava a kvalitná tlaè výrazne dotvárajú celkovú hodnotu publikácie, ktorá urèite
zaujme nielen jaskyniarov a ochrancov prírody,
ale najmä záujemcov o túto problematiku
z radov širokej verejnosti.
Pavel Bella

Jaskyne Slovenského krasu –
svetové prírodné dedièstvo
ORBIS TITUS, Banská Bystrica 1999

Správa Aggtelekského národného parku vydala v roku 1998 s podporou Centrálneho environmentálneho fondu prezentaènú brožúru
o jaskyniach Aggtelekského krasu, ktoré sú od

Od roku 1995 sú jaskyne Slovenského krasu
zaradené do svetového prírodného dedièstva
v rámci bilaterálneho nominaèného slovenskomaïarského projektu Jaskyne Slovenského
a Aggtelekského krasu, èím sa zaradili k svetoznámym prírodným javom. Zapísanie prírodnej
alebo kultúrnej pamiatky do zoznamu svetového
dedièstva nielen zvýrazòuje jej existenciu, ale
hlavne zaväzuje zabezpeèi primeranú ochranu
a starostlivos s cie¾om zachovania pre budúce
generácie.
V roku 1999 vydala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spo-
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a to rôznou ve¾kosou písma. Nie je to najšastnejšie riešenie, pretože cudzojazyèné texty
vytlaèené ve¾mi malým písmom sú pre mnohých, najmä starších ¾udí, ažšie èitate¾né.
Kvalita tlaèe, najmä farebných fotografií,
ako aj grafická úprava výrazne ovplyvnili celkovú úroveò brožúry; vzh¾adom na význam svetového dedièstva mali zodpoveda požiadavkám
reprezentatívnejšej podoby jej vydania. Snahu
a zámer spopularizova a podrobnejšie oboznámi verejnos so svetovým prírodným dedièstvom
na území Slovenska sa vydavate¾om vcelku podaril a naplnil, a to aj napriek niektorým nedostatkom.
Anton Lucinkiewicz

Sprievodca
náuèným chodníkom
k Dobšinskej ¾adovej jaskyni
lupráci so Správou slovenských jaskýò v Liptovskom Mikuláši brožúru prezentujúcu prírodné
a kultúrne hodnoty najvýznamnejších jaskýò
a priepastí Slovenského krasu, ktoré sa zvýraznili
aj v uvedenom nominaènom projekte. V troch
ucelených kapitolách odborno-populárnou formou oboznamuje verejnos s krajinou Slovenského krasu a jej ochranou, najvýznamnejšími
podzemnými krasovými javmi – jaskyòami
i priepasami. Sprievodný text, ktorý spracovali
RNDr. P. Bella a Ing. M. Rozložník, je na dobrej
odbornej úrovni a zrozumite¾ný širšej verejnosti.
Doplnený je fotografiami s charakteristickými
zábermi jednotlivých krasových javov od
viacerých autorov – M. Eliáša, Doc. RNDr.
Z. Hochmutha, CSc., G. Stibrányiho a Z. Vlacha.
Na jednej dvojstrane je ilustrovaná mapa Slovenského krasu a jeho okolia s vyznaèením osobitne chránených území, ako aj významných
jaskýò a priepastí zaradených do svetového
dedièstva. Publikácia je urèená na propagáciu
tejto lokality svetového dedièstva pre širokú
verejnos.
Z h¾adiska zostavenia a grafického riešenia
brožúry treba vyslovi nieko¾ko poznámok. Napríklad v kapitole Najvýznamnejšie podzemné
javy mohli by primerane zvýraznené sprístupnené jaskyne, resp. sprístupnené èasti jaskynných systémov, èo bežnému èitate¾ovi, neznalému problematiky, môže saži orientáciu
pri získavaní preh¾adu a údajov o jaskyniach
otvorených pre verejnos.
Textová èas je vytlaèená v troch jazykových
verziách – slovenskej, anglickej a nemeckej,

Lakatoš, Banská Bystrica 1999,
23 strán

Súèasne so slávnostným otvorením novovybudovaného vstupného areálu Dobšinskej ¾adovej jaskyne sa 29. 6. 1998 na výstupovej trase
pre verejnos sprístupnil aj náuèný chodník. Jeho
inštaláciu zabezpeèila Správa slovenských

jaskýò v spolupráci so Správou Národného parku
Slovenský raj v zmysle programu budovania náuèných chodníkov k sprístupneným jaskyniam.
Pre Správu slovenských jaskýò vydala firma
Lakatoš, Banská Bystrica koncom roku 1999
Sprievodcu náuèným chodníkom k Dobšinskej
¾adovej jaskyni. Na 23 stranách je okrem textu
zaradených 41 farebných fotografií, ako aj tri
schematické mapky a dve dobové kresby. Obsah
jednotlivých kapitol je zhodný s textovou
náplòou panelov náuèného chodníka.
Brožúru zostavil Ing. A. Lucinkiewicz
s použitím odborných textov, ktoré k jednotlivým kapitolám spracovali Ing. B. Hájek, RNDr.
A. Leskovianská a RNDr. Pavel Bella.
V úvodnej kapitole sa èitate¾ oboznámi so
základnými údajmi o polohopise a miestopise
predmetnej lokality. Ïalšia kapitola venuje
pozornos Národnému parku Slovenský raj; na
situaènej mapke sú znázornené osobitne chránené územia. Spomenuté sú výnimoèné prírodné a estetické hodnoty, ktoré boli dôvodom
vyhlásenia národného parku. Tretia kapitola
podáva základné údaje o Národnej prírodnej
rezervácii Stratená, jej prírodných i historických
hodnotách. Nasledujúca kapitola prezentuje
rastlinstvo a živoèíšstvo Národného parku Slovenský raj s dôrazom na bohatos a pestros flóry
v lesných aj nelesných ekosystémoch i na
rozmanitos živoèíšnych druhov. V poslednej
kapitole je zvýraznená jedineènos Národnej
prírodnej pamiatky Dobšinská ¾adová jaskyòa,
najmä jej ¾adovej výplne, ako súèasti rozsiahleho
systému Stratenskej jaskyne. Charakterizované
sú aj neza¾adnené èasti jaskyne a jej osobitné
postavenie z faunistického h¾adiska ako významné zimovisko netopierov.
Jednotlivé kapitoly dopåòajú výstižné fotografie tak živej, ako aj neživej prírody, ktorých
autormi sú Mgr. P. Olekšák, RNDr. A. Leskovianska, Ing. A. Lucinkiewicz, K. Demuth,
M. Andìra, P. Lakatoš a M. Eliáš.
Na zadnej strane obalu brožúry je znázornená schematická ma pka trasy náuèného
chodníka s umiestnením jednotlivých panelov.
V jej závere sú uvedené základné údaje o náuènom chodníku v nemeckom a anglickom
jazyku, èo uvítajú najmä zahranièní návštevníci.
Záverom možno konštatova, že publikácia
zaujme èitate¾a najmä pútavým grafickým
stvárnením a vyváženosou textu s vhodným
výberom fotografií. Siahnu po nej nielen návštevníci Dobšinskej ¾adovej jaskyne a Národného parku Slovenský raj, ale svojím obsahom
môže slúži aj ako pomôcka pre environmentálnu výchovu.
Matúš Peško

Významného životného jubilea – 50 rokov – sa 28. 4. 2000 dožil Mgr. Bohuslav Kortman, dlhoroèný jaskyniar pôsobiaci najmä v Strážovských
vrchoch, terajší podpredseda Slovenskej speleologickej spoloènosti a šéfredaktor vydavate¾stva Knižného centra v Žiline. Preto nikoho neprekvapí,
že jeho vzah k jaskyniam a redaktorské schopnosti vyústili aj do spolupráce so Správou slovenských jaskýò pri vydávaní zborníkov referátov z vedeckých
konferencií a odborných seminárov (Ochrana ¾adových jaskýò, 1995; Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie, 1996; Výskum, využívanie
a ochrana jaskýò, 1998, 2000), publikácie Slovensko – Sprístupnené jaskyne (1997), èasopisu Aragonit (od roku 1996), brožúry ¼adový klenot Európy
(1995), ako aj viacerých skladaèiek a poh¾adníc sprístupnených jaskýò na Slovensku. Do ïalších rokov života jubilantovi želáme ve¾a zdravia,
osobných i pracovných úspechov.
Redakcia

