Efektívne KOPANIE a metodika otvárky jaskýň
V známom podzemnom systéme Hačova jaskyňa pri vrchole Čela (masív
Veterlínu) sme sa práve pustili do "zmáhania" jedného z jej "koncov" výbežkov kde predpokladáme viac ako zaujímavé pokračovanie! Treba sa
prísť na vlastné oči pozrieť a na vlastné uši si vypočuť :-) aká METODIKA
OTVÁRACÍCH PRÁC je pritom použitá a čo obnáša taký základný, no
skutočný JASKYNIARSKY PRIESKUM v podzemí "prvej vysokohorskej jaskyne
v Malých Karpatoch". Možno bude aj objav? (Pre učastníkov doteraznejaskyniarov je pripravená plus k tomu ľahšia exkurzia do jaskyne v
30.6.2019
sprievode priamych objaviteľov a jej výskumníkov.)

Popis:
V priebehu priateľského stretnutia jaskyniarov a záujemcov exkurzno-praktického „jaskyniarskeho
cvičenia“ pod taktovkou dlhoročných malokarpatských speleológov a objaviteľov Miloša Hača
a Braňa Šmídu budete – priamo pod zemou a na konkrétnom pracovisku v Hačovej jaskyni oboznámení s možnosťami najmodernejších technických prác pri rozširovaní jaskynných priestorov od
skalného masívu, pričom niektoré metódy si budete môcť vyskúšať priamo na mieste. Oboznámite sa
s logistikou a obvyklosťami takejto prieskumníckej akcie, ako aj so základnými postupmi,
matematickými a fyzikálnymi zákonitosťami pri riešení technických problémov pri transporte
vyťaženého, sedimentov a usadenín jaskynnými chodbami. Už jaskyniari – vedia čo to znamená  ešte nie-jaskyniari ktorí by sa ale nimi chceli stať – sa tomu môžu na mieste dobre priučiť od
špecialistov a nadšencov naslovovzatých. Zistíte tiež ako je optimálne rozrušovať, kopať a nakladať
sediment do pripravených nádob či transportovať ho aj v živej ľudskej reťazi – v potenciálne viac ako
zaujímavom objavnom mieste na konci tzv. Meandra Stonů. ;-) Budete prekvapení možnou
efektivitou, ktorá sa dá dosiahnuť, pričom zima v jaskyni určite nikomu nebude. Niečo podobné len
tak bežne inde neuvidíte a nezažijete. Na povrchu pred jaskyňou a v jej okolí sa dozviete v rámci
exkurznej vychádzky niečo o úžasnej prírode naokolo a krasových javoch... ktoré ešte len čakajú, na
svojich objaviteľov či premožiteľov.
Prineste si:
Jaskyniari: klasické jaskyniarske ochranné oblečenie (overal), vrátane prilby a dvoch nezávislých
svetiel, rukavice a čižmy. V jaskyni je vcelku príjemne (relatívne) teplučko: 8,6 ºC. Nezabudnite na
občerstvenie (vodu, jedlo).
Ne-jaskyniari a noví záujemcovia: aspoň nejaké staré deravé nohavice či tepláky, ktoré sa môžu
ušpiniť. Baterku alebo jednoduchú čelovku (napr. do auta). V prípade potreby alebo zabudnutia vám
ale bude základné vybavenie zapožičané na mieste (prilba, čelovka, ochranné rukavice).
Stretávka prebehne na mieste vyznačenom v mape
(parkovisko pri železničnej zastávke Smolenice)
48º 31ʹ 15.26ʺ 17º 27ʹ 19.60ʺ
v čase
9.35 hod. dňa 30.6.2019 (nedeľa).
Cestou pešo hore potom ku Hačovej jaskyni (40 min. až 1 hodina, ľahunkým krokom do príjemného
kopčeka) budete nami oboznámení s prítomnosťou aj ďalších vápencových jaskýň, naokolo ktorých
pôjdeme, a tiež so Živým i Neživým svetom tejto čarovnej časti Malých Karpát (geológia, živočíchy,
flóra), do ktorej vás uvedie prítomný kvalifikovaný prírodo-vedec.
Dĺžka kurzu a akcie bude približne do 17.00.
Účastnícky poplatok je: 5 EUR/osobu.
Lokalita: Hačova jaskyňa v Malých Karpatoch

O Hačovej jaskyni viac tu:
http://www.mesacnytien.sk/titulka/hacova-jaskyna-a-veterlin
a (o niečo) vedeckejšie tu:
http://www.mesacnytien.sk/titulka/hacova-jaskyna-a-veterlin/o-hacovej-jaskyni-odbornejsie
Počet účastníkov nie je limitovaný. Na kurz je vhodné sa nahlásiť vopred, najneskôr do 27.6.2019.

Kontaktná osoba: pre viac informácií a nahlásenie sa na kurz Efektívne KOPANIE a metodika
otvárky jaskýň:
Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502

Mapa:

V Sieni Objaviteľov v Hačovej jaskyni bude pre každého, kto sa pridá, alebo priloží ruku k dielu,
pripravené drobné „tekuté“ prekvapenie ! 

Kvapeľ zvaný „Ženský sen“ v Hačovej jaskyni

Výzdoba vo forme tŕňovitých pizolitov

Príjemné okolie vstupu do Hačovej jaskyne láka k posedeniu, odpočinku a rozjímaniu...

Pohľad na júnový hrebeň Čela a Veterlína zo Zárub

Kto bude veľmi veľmi chcieť, ukážeme mu v Hačovej jaskyni aj dobre ukryté
vzácne kryštály tzv. kryogénneho kalcitu (CCC), ktoré sú pozostatkom ľadových dôb


Nechajte sa prekvapiť, čo všetko vás v takej naozajstnej, poriadnej jaskyni môže prekvapiť !

