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i kasy; wejście do jaskini jest biletowane.

Jaskinia Barac

Nie do końca wiadomo, czemu jaskinie
mają taka nazwę, ale uważa się, że nazwa
pochodzi od czasów, gdy węgierscy
żołnierze ukrywali się w lasach, w pobliżu
jaskiń i odkryli, że mieszkańcy są dla
nich sympatyczni (w języku węgierskim
barátságos = sympatyczny). Inna legenda
dotyczy czasów inwazji tureckiej. Według
podań miejscowej ludności żył bohater
o tym nazwisku (Barac), który pokonał
Turków.

Anna Benicewicz-Miazga
Jaskinia krasowa Baraćeve špilje
(Barac Cave) znajduje się około sześciu
kilometrów na wschód od Rakowicy (między
miastem Slunj a Plitvicami). Jaskinia tak
naprawdę składa się z trzech jaskiń, nie
wszystkie jednak można zwiedzać i nie są
one połączone. Zwiedzanie jaskini Górna
Barac (Gornja Baraćeva špilja), której trasa
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wynosi 200 m odbywa się w towarzystwie
przewodników
turystycznych
(jęz.
chorwacki, angielski, niemiecki), którzy
opowiadają historię miejsca i ciekawostki
geologiczne. Zwiedzający muszą poruszać
się w kaskach, które wypożycza obsługa.
Wejście do jaskini znajduje się na zboczu
wzgórza, u jego stóp płynie strumień Kršlja.
Tam też znajduje się teren rekreacyjny

Pierwsza pisemne wzmianki o jaskini
pochodzą z 1699 roku z map kartograficznych,
z chorwacko-tureckiej granicy. Pierwszy
artykuł na temat jaskiń pochodzi z 1874 roku.
Badania paleontologiczne i archeologiczne
w jaskini przeprowadził Kišpatić Mijo,

Guano Hall

który opublikował wyniki w 1885r. Na
przestrzeni lat jaskinie były dewastowane
i zapomniane. W końcu je zamknięto,
a w lipcu 2004 r. zostały ponownie otwarte
dla zwiedzających.
Na terenie jaskiń odkryto wiele śladów
ludzi pierwotnych. Na jej terenie znaleziono
też wiele kości dawnych zwierząt, w tym
czaszkę niedźwiedzia, która ważyła 160 kg.
Odkryto także kości żołnierza, który wpadł
do jamy i nie mógł się z niej wydostać. W XX
w odkryto przedmioty z ceramiki i brązu,
w tym bransoletkę z i topór z VI w pne.

Baraćeve špilje to jaskinie krasowe
(ponad połowa obszaru Chorwacji składa się
ze skał wapiennych). Jaskinie ozdobione
są rzadkimi formami - wielkimi kolumnami
utworzonymi z połączenia stalagmitów
i stalaktytów. Wejście jest wielką jamą,
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niedaleko której w pierwszej Sali znajduje
się wielki stos guano, który wytworzyły
nietoperze przez 300 lat mieszkania w niej.
Warunki fotograficzne w jaskini są
dobre, istnieje system oświetlenia, ale
nie wolno korzystać z lamp błyskowych
ani statywów. Trzeba polegać na stabilnej
ręce i dobrych czułościach ISO w swoim
aparacie. Zwiedzanie odbywa się w formie
spaceru do końca jaskini i z powrotem,
wiec można odfotografować elementy,
które nie udało się zrobić wcześniej. Panuje
w niej stała temperatura kilku stopni, warto
zabrać sweter lub cienką kurtkę.
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Jaskinia jest czynna podczas sezonu letniego.
Kwiecień, październik - piątek, sobotę i niedzielę od 10:00 - 16:00 h
Maj, czerwiec, wrzesień-codziennie od 10:00 - 18:00 h
Lipiec, sierpień - codziennie od 09:00 - 19:00 h
www.baraceve-spilje.hr

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI
NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum
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