Печера Бальцарка
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Печера Бальцарка розташовується в північній частині Моравського карсту, в мальовничій
ділянці Сухого корита біля села Острів у Мацохи, в заповідній зоні Бальцарової скелі. Це
чудовий лабіринт коридорів, соборів і прірв з багатими і різноманітними сталактитами.
Огляд печери
Огляд печери починається в могутньому вхідному порталі Бальцарової скелі. Відвідувачі
по штучному коридору сходять в невелике приміщення. Перша зупинка - Вілсонова
ротонда. Найбільша з них - кільцева прірва, стіки якої прикрашають спеклися каскади.
Далі маршрут веде у саме велике приміщення Бальцарського лабіринту - великий (Фоха)
собор. Довгасте приміщення розміром 65 x 20 x 15 метрів, стелю якого прикрашають
прозорі сталактити, була названа по імені французького маршала першої світової війни.
Після перегляду всіх мальовничих місць Великого собору відвідувачів очікує підйом у
Галерею і Природний коридор, які є найкрасивішими утвореннями Моравського карсту –
сталактит не оздоблення на стінах і стелі дуже багате, добре збереглося. Наступна
зупинка - Собор загибелі, що утворився в результаті прорідження стелі печерних
поверхів. З сталактитових утворень найбільш цікавими є: високий водоспад, Мадонна,
Кактус. Далі слід пройти у Дослідницький собор, стіни якого вкриті нальотом вапняної
кашоподібної маси, яка виникає під дією мікроорганізмів.
Історія
До 19 століття Бальцарова скеля була предметом численних легенд та забобонів. У
другій половині цього століття вона стала предметом досліджень. У 20-х роках 20
століття в районі Бальцарової скелі почав працювати Йосип Шамалік. 16 червня 1923
йому вдалося проникнути в перші підземні приміщення. У наступному році він виявив і інші
частини Бальцарки, до яких належать Вільсонова ротонда, Собор загибелі і Великий
собор. Він негайно почав упорядковувати печеру для відвідувачів. За допомогою
акціонерної компанії «Моравський карст», яка взяла Бальцарку під своє крило, печера
була відкрита для відвідувачів у пасхальну неділю 1925. Пізніше Шамалік з допомогою
інших ентузіастів продовжував досліджувати підземелля Бальцарової скелі. На початку
1935 р. вони відкрили приміщення незрівнянної краси - сьогоднішню Галереї і Природний
коридор. У 50-х роках екскурсійний маршрут був відремонтований, а у 2001 р. був
побудований новий виробничий ареал з сучасним обладнанням та послугами для
відвідувачів.
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