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BARADLA-BARLANG, JÓSVAFŐI RÖVIDTÚRA

GYÓGYÍTÓ
BARLANGOK

A túra első felében cseppkövekkel alig lehet találkozni, de azért ez a
sziklabarlangos rész is
rejteget érdekességeket:
gyűrődéseket, vetődéseket, rétegződéseket lehet
megﬁgyelni. A túra második felében a termek egyre
díszesebbé válnak, a túra csúcspontját jelentő Óriások termében
nemcsak a látvány, hanem az egyedi hangzás is fantasztikus.
BARADLA-BARLANG, VÖRÖS-TÓI KÖZÉPTÚRA

A Baradla-barlang leghoszszabb villanyvilágítással
ellátott szakasza, ahol színpompás cseppkőoszlopok,
zászló-, függő- illetve állócseppkövek között vezet az
út, érintve Magyarország
legmagasabb állócseppkövét, a 19 m magas
Csillagvizsgálót, valamint
a barlang legnagyobb
üregét, az Óriások termét,
ahol a barlang akusztikájából lehet ízelítőt kapni.
DOMICA-BARLANG

A Szilicei-fennsík délnyugati peremén, a Szlovák-karszt Nemzeti Park
és Bioszféra Rezervátum területén található.
Cseppkődíszítése rendkívül gazdag, amelyből
cseppkődobjai és -pajzsai
egyedülállóak. Szlovákiában a bükki kultúra legjelentősebb lelőhelyeként
tartják számon. 1926-ban
fedezték fel, a nagyközönség számára 1932-ben nyitották meg, ekkor alakították ki a
csónakkal járható barlangszakaszt.
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A BARADLA–DOMICA-BARLANGRENDSZER

A BARLANGOK, MINT GYÓGYHELYEK

A XIX–XX. században kezdték el tudományosan kutatni a barlangi klíma és a légzőszervi megbetegedésben szenvedő betegek
állapotának javulása közötti összefüggéseket, mely napjainkra
már minden kétséget kizáróan bizonyítottá vált és a barlangterápia az egészségturizmus részeként egyre hangsúlyosabb
szerepet kap. Magyarországon 1969-ben a Béke-barlangban
kezdődött el hivatalosan a barlangterápia.
A VILÁGÖRÖKSÉG

Az Aggteleki- és a Szlovák-
karszt barlangvilágát az
UNESCO Világörökség Bizottsága 1995. december
6-án a természeti világörökség részévé nyilvánította,
mint a földtani és felszínalaktani folyamatok fenntartható példáját. Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt
barlangjait és képződményeit rendkívüli formagazdagságuk, komplexitásuk,
viszonylagos érintetlenségük és kis területen való
koncentrálódásuk kiemelkedő jelentőségűvé teszi. A területen ma már több mint
1400 barlang ismert.
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A Világörökség részét képező felszín alatti világ legjelentősebb
képviselője a 30 km-t meghaladó Baradla–Domica-barlangrendszer, melynek több mint 8 km-es szakasza, a Domica-barlang,
Szlovákia területe alatt húzódik. A Baradla természetes, ősidők
óta nyitott bejárata Aggtelek község
határában, az 51 m magas sziklafal tövében található, ahol az
újkőkor embere is menedéket
talált. Az ásatások során előkerült több ezer lelet legnagyobb
része a csiszolt kőkorból való.
A nagyszámú töredék mellett számos ép, a bükki kultúrához tartozó
vonaldíszes cserépedény került a felszínre. A hat-hétezer évvel
ezelőtt élt ember vékony falú formás edényeit kézzel, korong
nélkül készítette, és párhuzamos vonalakkal díszítette.
Neve feltehetően szláv eredetű, s a sziklaszirtet jelentő (bradlo)
szóból származik. Első írásos említése 1549-ből származik, első
felmérését Sartory József készítette el 1794-ben. 1831-ben magyar és német nyelven pontos leírás illetve térkép jelent meg a
barlangról Vass Imre munkásságának köszönhetően, aki 1825ben az addigi végpontot jelentő Vaskapu szoroson átjutva, feltárta a barlang főágának folytatását.

tulajdonság, ahogyan az is, hogy egyes barlangokban megjelennek olyan penészgomba alfajok, melyek antibiotikumot termelnek, így járulnak hozzá a kedvező hatáshoz.
A BARADLA–DOMICA-BARLANGRENDSZER,
MINT GYÓGYBARLANG

A barlangterápia alatt a szervezet öntisztuló folyamatai beindulnak,
felerősödnek, így lerövidül a gyógyulási idő. Javasolt a hosszabb
időtartamú kezelés, 2–3 héten keresztül, naponta 3–5 óra időtartamban nem csupán gyógyító, hanem pihentető, relaxáló hatással
bír. Mindezt korszerű, modern környezetben kipróbálhatják a gyógyulni vágyók – a Baradla-barlang újonnan létesített róka-ági Szanatóriumában valamint a Domica-barlang Gyógy-termében.

HA NINCS LEHETŐSÉGE KLÍMATERÁPIÁN RÉSZT VENNI…

ragadjon bátran túracipőt és keresse fel a Világörökségi terület
barlangjait!
BARADLA-BARLANG, AGGTELEKI RÖVIDTÚRA

A túra útvonala főleg termeken halad át, melyekre jellemzőek
a függő-, állócseppkövek, cseppkőoszlopok, cseppkőzászlók.
A koncertek helyszínéül szolgáló Hangversenyteremben a barlang kiváló akusztikája nyújt felejthetetlen élményt.
BARLANGI KLÍMA

Minden barlang egyedi mikroklímával, egyedi adottsággal rendelkezik, annak ellenére, hogy alapvetően közel azonos feltételek
állnak rendelkezésre. Ilyen azonosság többek közt a hőmérséklet
viszonylagos állandósága, az évi hőingás általában nem haladja
meg az 1°C-ot. A levegő nagyfokú tisztasága, hiszen a barlangok
– felszíntől szinte teljesen elzárt részei – por-, pollen- és csíramentesek. A felszínhez képest magasabb a szén-dioxid-mennyiség,
valamint a levegő nagyon magas relatív páratartalma. A pára kémiai összetétele azonban már egyedi, az adott barlangra jellemző
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