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JASKINIA BARADLA, KRÓTKA WYCIECZKA PO 
MIEJSCOWOŚCI JÓSVAFŐ

W pierwszej połowie wy-
cieczki prawie nie ma żad-
nych sopleńców, jednak ta 
jaskinia ma swoje atrakcje: 
widoczne pofałdowania, 
pęknięcia i warstwy różnych 
skał. W drugiej połowie tra-
sy pomieszczenia jaskiń sta-
ją się coraz bardziej ozdob-
ne, Sala Olbrzymów – która jest główną atrakcją wycieczki – oferuje 
widok na przepiękne formacje i ma świetną akustykę. 

JASKINIA BARADLA, ŚREDNIO DŁUGA WYCIECZKA 
NAD CZERWONYM JEZIOREM (VÖRÖS-TÓ)

Jest to najdłuższy oświe-
tlony odcinek jaskini Bara-
dla,który prowadzi wzdłuż 
słupowych sopleńców, 
draperii, stalaktytów i sta-
lagmitów; odwiedzający 
mogą obejrzeć najwyższy 
stalagmit na Węgrzech, 19 
metrowe Obserwatorium 
oraz najwyższą salę jaskini, 
Salę Olbrzymów , w której 
można wypróbować akusty-
kę jaskini. 

JASKINIA DOMICA
Znajduje się w południo-
wo-zachodniej części Pła-
skowyżu Silickiego, na ob-
szarze Parku Narodowego 
i  Rezerwatu Biosfery Sło-
wacki Kras. Ma długość wię-
cej niż 8 km. Jest wyjątkowo 
bogata w ozdoby nacieko-
we, jej naciekowe bębny 
i  wierzchołki są unikatowe. 
Na Słowacji jest uważana 
za najważniejsze znalezisko 
bukowogórskiej kultury. 
Odkryli ją w 1926 roku, dla 
ogółu została udostępniona w 1932 roku, kiedy utworzono odcinek 
odpowiedni do wiosłowania. 

Napisali i opracowali: Péter Gruber, Ľudovít Gaál
Zdjęcia: Csaba Egri, Péter Gruber,  
László Jakucs, Gábor Salamon, Pavol Staník
Wydawnictwo: Dyrekcja Parku  
Narodowego  Aggtelek
Odpowiedzialny wydawca: Balázs Veress, Dyrektor
Druk: Spółka Garamond 91 Kft., Eger,Węgry 
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SYSTEM JASKIŃ BARADLA-DOMICA JAKO SYSTEM 
JASKIŃ LECZNICZYCH

Podczas terapii jaskiniowej są uruchamiane i stymulowane proce-
sy samooczyszczenia, dzięki czemu proces czas leczenia staje się 
znacznie krótszy. Zalecane jest dłuższe leczenie, trwające 3-5 go-
dzin dziennie podczas 2-3 tygodni, które ma nie tylko lecznicze, ale 
także i relaksacyjne uczynki. Pacjenci mogą przebywać w nowocze-
snym otoczeniu nowo wybudowanego Sanatorium Róka-ág jaskini 
Baradla oraz w Sanatorium jaskini Domica. 

JEŻELI NIE MOŻECIE WZIĄĆ UDZIAŁU 
W KLIMATOTERAPII...

śmiało w drogę w odwiedziny jaskini Światowego Dziedzictwa!

JASKINIA BARADLA, KRÓTKA WYCIECZKA 
W AGGTELEKU

Trasa turystyczna prowadzi przez sale, dla których są charaktery-
styczne wiszące i stojące sopleńce i draperie. Niezapomniane wra-
żenia pozostawia wspaniała akustyka Sali Koncertowej, gdzie są 
organizowane liczne koncerty. 

JASKINIE JAKO MIEJSCA LECZNICZE

W XIX i XX wieku zaczęto badać zależność między klimatem jaski-
niowym a poprawą stanu pacjentów z chorobami dróg oddecho-
wych. Ta zależność jest już dzisiaj udowodniona a terapia jaskinio-
wa gra coraz ważniejszą rolę w turystyce zdrowotnej. Na terytorium 
Węgier terapia jaskiniowa zaczęła być stosowana w roku 1969.   

ŚWIATOWE DZIEDZICTWO

W dniu 6 grudnia 1995 Ko-
mitet Światowego Dziedzic-
twa UNESCO ogłosił Świat 
Jaskiń Krasu Aggteleckiego i 
Słowackiego za obszar Komi-
tet Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, jako przykład utrzy-
mania trwałości procesów 
geologicznych i geomorfolo-
gicznych. Jaskinie Krasu Agg-
teleckiego i Słowackiego oraz 
ich formacje jaskiniowe są 
unikatowe i mają wyjątkowe 
znaczenie ze względu na ich 
różnorodność, kompleksowy charakter i stosunkowo nienaruszony 
stan oraz wysoką koncentracją jaskiń na małym obszarze. Aktualnie 
na tym terytorium znamy ponad 1400 jaskiń. 

SYSTEM JASKIŃ BARADLA-DOMICA

Najwybitniejszym przedstawicielem podziemnego świata, wpisa-
nym na Lista światowego dziedzictwa UNESCO jest system jaskiń 
Baradla-Domica o długości więcej niż 30 km, którego odcinek 
o długości 8 km - jaskinia Domica – ciągnie się na terenie Słowacji. 

Znane od czasów prehistorycznych naturalne wejście do jaskini 
Baradla znajduje się w granicach katastralnych miejscowości Agg-
telek, u podnóża skały o wysokości 51 m, gdzie ludzie znajdywali 
schronienie już w epoce neolitu, epoce kamienia. Większość z  ty-
sięcy znalezisk archeologicznych, znalezionych podczas wykopa-
lisk, pochodzi z epoki neolitu. Znaleziono 
wiele fragmentów, ale także nienaru-
szonych naczyń ceramiki linearnej 
(ceramiki wstęgowej rytej). Lu-
dzie, żyjący przed sześcioma 
lub siedmioma tysiącami lat 
wyrabiali ręcznie swoim pięknie 
ukształtowane naczynia z cienkimi 
ścianami, bez koła garncarskiego i 
zdobili je równoległymi liniami.

Nazwa jaskini jest prawdopodobnie pochodzenia słowiańskiego 
i  pochodzi od słowa bradlo (skała). Pierwsza pisemna wzmianka 
o jaskini pochodzi z 1549 roku; jako pierwszy jaskinią zbadał József 
Sartory w 1794 roku. W 1831 roku został wydany szczegółowy opis 
i mapa jaskini w języku węgierskim i niemieckim, co było zasługą 
działalności Imrego Vassa, który w 1825 roku dostał się przez Żela-
zną Bramą – do tego czasu uważaną za punkt końcowy jaskini – zba-
dał przydłużenie głównego rozgałęzienia korytarzy jaskini. 

KLIMAT JASKINI
Każda jaskinia ma swój wyjątkowy mikroklimat, niezależnie 
od prawie niezmiennych warunków. Takimi niezmiennymi wa-
runkami są: stosunkowo stała temperatura w jaskini, zwykle 
nieprzekraczająca 1 °C, wysoka czystość powietrza ponieważ ja-
skinie lub ich części całkowicie odizolowane od powierzchni są 
sterylne, czyli bez kurzu i pyłu. Podwyższony poziom dwutlenku 
węgla w  porównaniu do p tego na powierzchni, bardzo wysoka 
relatywna wilgotność powietrza. Jednak każda jaskinia ma swój 
unikatowy skład chemiczny wilgotności, przez co każda z nich jest 
wyjątkowa i nadaje jej specyficzne cechy, jak również to, że w nie-
których jaskiniach występują pleśnie produkujące antybiotyki, 
zwiększając uczynki lecznicze jaskini. 
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