
 

 

Selamat datang 
 

Selamat datang di Cave of the Mounds National Natural Landmark! Hari ini, 

Anda bisa menjelajahi gua dengan kecepatan Anda sendiri, menghabiskan 

waktu sebanyak yang Anda inginkan di lorong bawah tanah. Berikut adalah 

beberapa informasi tentang gua saat Anda bepergian. 

 

Rute tur mengikuti jalur melingkar. Anda akan berputar di sekitar satu 

setengah dari gua dan kemudian yang lain. Cara termudah untuk 

menavigasi gua adalah terus bergerak maju mengikuti rambu-rambu di 

sepanjang jalan. Seorang anggota staf akan selalu berada di area tersebut, 

jadi jika Anda memiliki pertanyaan, carilah anggota staf lain. 

 

 

Harap ikuti aturan berikut untuk melindungi gua: 

- Tolong jangan menyentuh batu, dinding, dan formasi 

- Mengunyah permen karet, makan, minum, vaping, dan merokok 

TIDAK diperbolehkan di Gua 

- Kamera dipersilakan dan fotografi flash diperbolehkan. 

- Harap luangkan waktu Anda dan jika orang lain datang di belakang 

Anda, biarkan mereka bermain daripada merasa terburu-buru. 
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Perhentian 1 - Situs Penemuan 

 
“Ketika asap dan debu hilang… Charles Brigham, Lance Dodge, Wayne 

Lampman, dan Stacy Collins adalah yang pertama memanjat batu yang 

runtuh… Mata mereka adalah mata manusia pertama yang melihat 

keajaiban dan keindahan spektakuler…” – Alonzo Pond, dari buku panduan 

asli 

 

Batu yang Anda lihat di sekitar gua terbentuk 400 hingga 500 juta tahun 

yang lalu, selama periode waktu geologis ordovisium. Sedimen dan 

makhluk laut bercangkang purba berkumpul di dasar laut ordovisium yang 

pernah menutupi daerah ini. Lama kelamaan terbentuklah batuan sedimen 

kapur. 

 



 

Cave of the Mounds secara tidak sengaja ditemukan pada tanggal 4 

Agustus 1939, setelah pekerja tambang meledakkan batu kapur mereka 

untuk proyek jalan lokal. Hanya 3 jam kemudian, penjelajah pertama 

memasuki gua. 

 

Sekarang Anda memasuki gua melalui pintu masuk yang sama seperti yang 

dilakukan penjelajah pertama pada 4 Agustus 1939 – bukaan ini ditemukan 

setelah ledakan rutin di tambang batu kapur yang terletak di permukaan di 

atas kepala kita. Seorang kru sedang bekerja di tambang, menambang batu 

kapur dari daerah itu untuk membuat kerikil untuk jalan terdekat. 1.600 pon 

bubuk peledakan dipompa ke dalam 8 lubang di bagian atas dinding 

tambang. Setelah ledakan, batu dan debu perlahan mengendap dan 

memperlihatkan lubang di batu. Penjelajah pertama memasuki gua hanya 3 

jam kemudian. 

 

Kutipan Wawancara dari Rekaman Sebelumnya: 

 

“Ketika Lance Dodge dan Wayne Lampman mengebor lubang terakhir dan 

mengisinya dengan 1600 pon dinamit pada hari Agustus 1939 yang setia 

itu, ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sedang meledakkan batu di 

sebuah tambang dekat Blue Mounds. Saudara laki-laki Lance ingat.” - 

Reporter sekitar tahun 1989 

 

“Kami sedang mengebor dan kemudian tiba-tiba, ada .. bagian bawahnya 

turun begitu saja.” - Vernon Dodge, Saudara Lance Dodge 

 

“Dodge bilang mereka pikir itu hanya jurang. Tetapi dengan ledakan seperti 

ini, mereka memasuki tempat yang akan segera dikenal sebagai Gua 

Gundukan.” - Reporter sekitar tahun 1989 

 

"Itu agak menakutkan karena terdengar seperti kaca jatuh." - Sanford 

Kleven, pekerja tambang, saksi penemuan gua. 

 



 

“Kami semua berlindung. Dan kemudian ... kami semua ... kami cukup baik 

... Anda tahu kami cukup terkejut ketika hal ini meledak. - Bob Jacobson, 

sopir truk, saksi penemuan gua. 

 

“Sepertinya itu adalah pembukaan yang cukup besar. Kemudian Anda bisa 

mendengar stalaktit jatuh. Kedengarannya seperti kaca pecah.” - Sanford 

Kleven, pekerja tambang, saksi penemuan gua. 

 

“Kami tahu ada sebuah gua di suatu tempat di sini. Dan, tentu saja, 

mungkin lebih dari itu.” - Stacy Collins, petani, salah satu orang pertama 

yang masuk ke Gua Gundukan. 

 

Bayangkan bagaimana rasanya mengintip ke dalam gua ini untuk pertama 

kalinya. Mungkin mirip dengan perasaan kegembiraan yang Anda miliki 

hari ini saat Anda mulai menjelajah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perhentian 2 – Bukit Onyx 

 
"Ahli geologi punya pepatah - batu ingat." -Neil Armstrong 

 

Saat Anda berjalan melewati gua selatan Cave of the Mounds, perhatikan 

celah yang jelas pada batu di langit-langit di atas formasi stalagmit. 

Retakan ini adalah celah yang terbentuk secara alami. Banyak ruang berpori 

dan celah seperti ini terbentuk karena lapisan batu kapur dibentuk oleh air 

atau mengering seiring waktu. Di sinilah sejumlah besar air merembes ke 

dalam gua dan oleh karena itu, banyak speleothems terletak di sepanjang 

celah ini. Kumpulan formasi yang Anda lihat di gua disebut speleothems. Di 

antaranya adalah stalaktit yang menggantung “ketat” ke langit-langit dan 

stalagmit yang menjulang dari tanah, suatu saat nanti “mungkin” mencapai 

langit-langit. 



 

 

Batu itu terlihat seperti lilin yang meleleh dan terbentuk sangat lambat. 

Banyaknya air di dalam gua dapat membantu atau menghambat laju 

pertumbuhan. Terlalu banyak dan air tidak cukup lama untuk 

mengendapkan kristal dari tetesan air, terlalu lambat dan tidak banyak 

mineral yang dibawa turun untuk menumpuk. Studi baru-baru ini dilakukan 

oleh Ph.D. kandidat di University of Wisconsin di Madison menunjukkan 

bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata yang diketahui di sini di Cave of the 

Mounds adalah sekitar satu sentimeter pertumbuhan dalam 100 tahun. 

 

Kutipan Wawancara dari Rekaman Sebelumnya: 

 

“Begitu diledakkan ke dalamnya, sepertinya saya merangkak di sana. Indah 

di sana. Hanya sesuatu yang keluar dari dunia ini.” - Myrtle Lampman, saksi 

penemuan. 

 

“Bagian yang paling membuatku terkesima, yah, kamu pergi dengan senter 

untuk satu hal, dan kamu tidak tahu kapan kamu akan melakukan drop-off. 

Anda bisa menjaga diri agar tidak terjebak. Anda tidak tahu kapan Anda 

akan tiba-tiba datang ke air yang tidak bisa Anda lewati atau tempat yang 

tidak bisa Anda turuni.” - Elizabeth Brigham Rooney, putri petani pemilik 

tambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Halte 3 - Ujung Selatan 

 
"Geologi adalah ilmu yang menyelidiki perubahan berturut-turut yang telah 

terjadi di kerajaan alam organik dan anorganik." – Charles Lyell 

 

Fosil adalah sisa-sisa, kesan, atau jejak makhluk hidup dari masa lalu yang 

jauh. Melihat ke belakang dan tepat di atas stalagmit terakhir, Anda 

mungkin melihat sekilas fosil cephalopoda raksasa, cumi-cumi yang hidup 

di sini 400 hingga 500 juta tahun yang lalu. 

 

Cave of the Mounds adalah rumah bagi lusinan fosil, tetapi inilah yang 

terbesar dengan panjang sekitar 6 kaki atau hampir 2 meter. Fosil di dalam 

gua ini adalah cangkang berbentuk kerucut dari cephalopoda raksasa. Jika 

Anda melihat tepat di atas stalagmit terakhir tempat pagar dimulai, Anda 

akan melihat tonjolan memanjang di langit-langit gua. Ini adalah sisa-sisa 



 

makhluk laut purba yang disebut cephalopoda raksasa. Cephalopoda 

adalah hewan laut mirip cumi-cumi yang hidup di laut Ordovisium, perairan 

purba yang pernah menutupi daerah ini sejak lama. 

 

Blokade ujung selatan, yang merupakan tumpukan puing-puing di daerah 

itu, melarang setiap jalan maju. Tumpukan puing ini adalah dasar dari 

lubang pembuangan, yang umum di topografi karst, nama geologis untuk 

wilayah gua. Air di bawah permukaan terkikis seiring berjalannya waktu, 

dan jika batu terkikis dengan cepat, maka Anda mungkin memiliki lubang 

pembuangan. Langit-langit gua akhirnya melemah dan runtuh saat batu 

perlahan terkikis di bawahnya. Tanggal runtuhnya tidak diketahui. 

 

Gua seperti ini sangat kuat dan tidak berisiko runtuh, tetapi ketika pertama 

kali terbentuk, tempat ini tidak sekuat itu tetapi hari ini semuanya terisi 

tanpa tempat untuk dituju. Di atas adalah cekungan cekungan yang 

sekarang sangat padat dan Anda dapat menemukannya di jalur pandang 

karst kami. Sebuah tunggul kayu ek besar dengan tanda informasi di dekat 

area parkir duduk di atas area ini di permukaan. 

 

Sebuah terowongan eksplorasi dapat dilihat di sisi kiri atas kerusakan. 

Ilmuwan gua, yang disebut ahli speleologi, mengadakan penggalian melalui 

material yang runtuh untuk menemukan lebih banyak gua. Anggota 

Wisconsin Speleological Society mengerjakan ini mulai musim dingin 1973 

hingga 1974. Mereka menggali terowongan dengan panjang sekitar 70 kaki 

atau 21 meter. Proyek ini ditinggalkan setelah tidak ada lorong gua baru 

yang ditemukan. Dan proyek dihentikan karena kondisi yang tidak stabil 

dan karenanya tidak aman. Studi yang lebih maju telah mengesampingkan 

bagian besar di luar titik ini. Ini diterima sebagai ujung paling selatan dari 

Cave of the Mounds. 

 

Lihatlah batu kapur di sekitar Anda. Perhatikan berbagai lubang di seluruh 

permukaan batu. Lubang-lubang ini disebut vug. Dapatkah Anda melihat 

lapisan-lapisan pada batuan kapur? Lapisan mana yang menurut Anda 

paling tua? Yang paling muda? 



 

Perhentian 4 – Berliku-liku 

 
Bagian gua ini dikenal sebagai liku-liku. Itu diukir oleh aliran bawah tanah. 

Saat Anda berjalan melalui saluran batu ini, coba bayangkan aliran air yang 

bekerja mengikis batuan dasar di sekitar Anda. Lubang dan zig-zag di 

sepanjang jalan setapak mengikuti rute asli air deras yang berputar-putar 

yang menciptakannya. Selama berjalan, Anda akan mencapai titik terendah 

di wisata gua di 70 kaki atau sekitar 21 meter di bawah permukaan. 

 

Dinding gua juga memiliki bekas aliran air yang kuat. Disebut kerang, 

lekukan berbentuk bulan sabit di batu ini dapat menunjukkan arah dan 

kecepatan aliran bawah tanah yang membentuknya. Setelah hujan deras, air 

masih mengalir melalui Gua Gundukan, tetapi permukaan air sekarang 

ratusan kaki di bawahnya, sehingga saluran-saluran ini tidak bertambah 

besar. 



 

Berhenti 5 - Di Bawah Penemuan

 
 

“…seseorang dapat melihat ke dalam… lorong-lorong bawah yang 

menyerupai rak dan pembuka botol yang bercampur dalam labirin yang 

diikuti oleh air gua saat mereka masuk lebih dalam ke bumi.” – Kolam 

Alonzo, dari buku panduan asli 

 

 

Di sini kita, kembali di bawah tempat penemuan. Ketika Cave of the 

Mounds ditemukan, langit-langit gua jatuh di sini selama ledakan tambang. 

 

Kami juga menemukan semakin banyak lubang di trotoar semen. Lubang-

lubang itu dimulai dengan air yang menetes ke semen baru yang basah; 

karena air terus menetes di tempat yang sama, lubang ini mungkin telah 

membesar. 

 

Lihatlah di bawah langkan di belakang Anda di ruangan ini untuk melihat 

lorong-lorong berukir air yang terus dikotori dengan puing-puing. Ini 

adalah bukti sisa dari ledakan hari penemuan yang tersisa hari ini. 



 

Halte 6 - Gua Utara 

 
“Di sini, kami memiliki kesempatan untuk melihat gua yang dibuat oleh 

alam. Ini benar-benar keajaiban alam yang belum terjamah.” – Dr. EF Bean, 

Ahli Geologi Negara Bagian Wisconsin, sekitar tahun 1940 

 

 

Jika kita melihat langit-langit di sini, kita bisa melihat beberapa celah 

konvergen di batu kapur. Ini mungkin bukti bahwa peningkatan jumlah 

erosi kimia terjadi di sini, membuat ruangan ini jauh lebih besar dari yang 

lain. Ini juga menunjukkan ini bisa jadi tempat 2 gua bertemu. 

 

Lihatlah ke sudut selatan, kembali ke arah yang baru saja kita datangi. 

Formasi kalsit di lantai disebut flowstone. Flowstone adalah lapisan 



 

permukaan mineral, biasanya kalsit, diendapkan oleh aliran air gua yang 

bermuatan mineral. Airnya berasal dari kolam yang terletak tepat di atas 

gundukan atas di bagian atas formasi ini. Di flowstone duduk "Sammy the 

Seal", segel dengan kepala diletakkan di atas batu. Bisakah kamu 

menemukannya? 

 

Di atas flowstone, jalan ke atas di sudut adalah formasi yang terlihat seperti 

akar pohon tetapi akarnya tipis seperti pita. Ini disebut stalaktit pita, atau 

gorden, tetapi beberapa dari kita dengan sayang menyebutnya "bacon 

gua." Ini terbentuk ketika air menetes di sepanjang langit-langit miring atau 

dinding gua meninggalkan jejak deposit mineral. Seiring waktu, strip kalsit 

ini menumpuk satu sama lain untuk membentuk tonjolan kalsit yang 

sempit. 

 

Ini adalah salah satu ruangan yang lebih besar dalam sistem gua kami. Ini 

adalah titik transisi ke sistem gua timur. Perincian yang dilewati tangga di 

atasnya dengan batu alir yang akan Anda lihat saat melewati tangga. 

 

Lihat apakah Anda dapat membayangkan bentuk-bentuk di batu sebagai 

benda-benda dari dunia di atas kita – segel di batu alir, sedotan di langit-

langit, atau mungkin jejak kaki raksasa atau wajah. Perumpamaan ini adalah 

eksperimen yang menyenangkan dalam asosiasi yang kita buat dengan 

perspektif hati dan pikiran. Tur gua di mana-mana sering diisi dengan nama 

imajinatif untuk formasi saat kami berusaha memahami pemandangan 

fantastis yang kami lihat di depan kami di negeri ajaib bawah tanah ini. 

 

Kutipan Wawancara dari Rekaman Sebelumnya: 

 

“Kata menyebar dengan cepat tentang penemuan luar biasa ini. Ahli 

geologi menyarankan Brigham untuk menutup pintu masuk sampai 

persiapan dapat dilakukan untuk melindungi harta geologi ini.” - Reporter 

sekitar tahun 1989 

 



 

“Kami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang orang ingin datang dan lihat. 

Dan itu harus dikembangkan.” - Fred Hanneman Jr., Putra Pengembang 

Fred H. Hanneman 

 

"Ketika datang ke fenomena alam, saya tidak bisa memikirkan hal lain yang 

telah ditemukan di Wisconsin sejak 1939 yang mulai berdampak seperti 

ini." - Jack Halzehueter, Konsultan Bersejarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Halte 7 - Air Terjun yang Dilukis 

 
"Ketika seseorang menarik-narik satu hal di alam, dia menemukan itu 

melekat pada seluruh dunia." – John Muir 

 

 

Struktur flowstone di sebelah tangga diberi nama air terjun yang dicat. 3 

warna berbeda terutama dapat dilihat di sini karena adanya mineral yang 

berbeda. Mineral kalsit berwarna putih; oksida besi memberi kita warna 

merah, oranye, dan cokelat; dan mangan memberi kita warna hitam, biru, 

ungu, dan abu-abu. Inilah mengapa kami menyebut formasi indah ini 

sebagai Air Terjun Lukis karena terlihat seperti dicat dengan warna. 

 



 

Air terjun yang dicat menyembunyikan blokade Utara atau runtuh, bagian 

bawah lubang pembuangan kedua kami. Ini menunjukkan bukti berapa 

lama keruntuhan itu terjadi dan bahwa itu benar-benar kuat sekarang atau 

Anda akan melihat retakan di sepanjang flowstone. 

 

Rantai makanan di gua kami sangat pendek. Ada 3 spesies asli di gua kami. 

Yang pertama adalah serangga yang disebut springtails. Springtails 

terutama diamati di kolam, yang jarang jika pernah, terganggu. Springtail 

ini memakan bakteri di air kita. Kami memiliki dua jenis utama bakteri. Salah 

satunya adalah Leptothrix, yang lebih menyukai mangan. Dan yang lainnya 

adalah Gallionella, yang menyukai besi. Mereka mengoksidasi mineral, 

mengubahnya, yang menghasilkan warna yang kita lihat di gua kita. 

 

Sedikit di atas genangan air adalah formasi yang terlihat seperti brokoli 

yang dibakar. Ini adalah karang gua dan merupakan formasi gua yang 

sangat umum. Muncul dalam berbagai ukuran, bentuk, dan warna, tetapi 

paling sering ditemukan dalam kelompok kecil yang menonjol menyerupai 

popcorn dan kadang-kadang disebut sebagai "popcorn gua". Karang gua, 

formasi kalsit yang gelap dan bergelombang ini mencerminkan permukaan 

air sebelumnya dari kolam ini. 

 

Beberapa kubah dapat diamati di seluruh gua, yang terbesar ada di atas 

kita. Kedalamannya lebih dari 5 kaki dan, jika Anda melihat ke bawah ke 

dalam air, Anda akan melihat pantulan yang indah dari kubah di atas. 

Kubah ini memiliki beberapa kemungkinan penjelasan. Mungkin asam 

sulfat bertanggung jawab atas pembentukan kubah, atau mungkin retakan 

pada batu kapur diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan 

pembubaran yang cepat, atau mungkin kubah itu terjadi karena gua yang 

lebih kecil di atas gua utama yang terhubung dengannya sebagai batu di 

antara keduanya. gua dibubarkan. 

 

Stalaktit berbentuk tabung, atau sedotan soda, berada di langit-langit tepat 

di atas air terjun yang dicat. Stalaktit rapuh ini berlubang di tengahnya dari 



 

cincin kalsit yang diendapkan oleh tetesan air. Air mengalir ke bagian 

dalam sedotan soda dan meninggalkan endapan kalsit di bagian bawah. 

Stalaktit berbentuk kerucut, atau es, terbentuk ketika lubang di tengah 

sedotan soda tersumbat dan air mengalir di luar, menyebabkannya 

menebal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Halte 8 - Ruang Katedral

 
 

Anda sekarang sedang menyeberang di bawah jalan Cave of the Mounds. 

Saat kita bergerak maju dari tempat ini, kita akan berjalan melalui batuan 

dasar Wisconsin yang terletak di bawah lapangan di seberang jalan dari 

pintu masuk area parkir. 

 

Area ini disebut Ruang Katedral. Julukan Cathedral Room atau Chapel 

Room berasal dari deretan stalaktit besar yang mengingatkan pada organ 

pipa. Elizabeth Brigham Rooney, putri pemilik tambang, berusia 15 tahun 

ketika gua itu ditemukan. Dia menulis dalam buku hariannya bahwa "gua 

itu sangat indah, bisa disebut Gua Katedral". Nama itu tidak dipilih, tetapi 

kami memiliki ruangan yang indah ini untuknya. 



 

 

Kami telah mengadakan pernikahan di Ruang Katedral sejak tahun 1970-an. 

Pernikahan pertama adalah antara dua pemandu wisata pada tahun 1973. 

Pernikahan di Cave of the Mounds cukup umum dan kami memiliki dua 

atau tiga setiap tahun. 

 

Apakah Anda memperhatikan penampang stalagmit di lantai di ruang 

katedral? Itu menyerupai tunggul pohon. Cincin terbentuk ketika air yang 

mengalir di atas formasi membentuk lapisan mineral seiring waktu. Cincin 

yang lebih tebal terbentuk selama periode basah; lebih tipis selama periode 

pengering. Cincin stalaktit dan stalagmit tidak digunakan untuk 

menentukan umur suatu formasi. Namun, variasi ketebalan dan warna 

cincin memberi tahu banyak tentang perubahan iklim selama 250.000 tahun 

terakhir. 

 

Polly the Parrot adalah stalagmit yang bertengger di atas sekelompok 

stalaktit di dekat jalur di sebelah kanan Anda. Stalagmit Polly the Parrot 

hampir murni kalsit dan tembus cahaya. Itu tumbuh di atas sekelompok 

stalaktit, yang pernah tumbuh dari petak telanjang di langit-langit sebelum 

bagian berikutnya. Seluruh kumpulan stalaktit telah putus sejak lama, 

berdiri terbalik beberapa meter dari lokasi aslinya. Kami tidak tahu 

bagaimana stalaktit berat ini jatuh atau terbalik. Kehadiran air atau lumpur 

dapat menjelaskan posisi formasi saat ini. 

 

Kapan episode banjir di gua ini terjadi dan apa yang bisa kita katakan 

tentang hubungan antara tempat bertengger Polly dan banjir dari 

pencairan glasial? Konservasi gua dan melindungi harta karun ini adalah 

prioritas besar bagi kami. Pada tahun 1988, Cave of the Mounds menjadi 

National Natural Landmark, kemitraan publik-swasta dengan National Park 

Service. Merusak atau memindahkan apa pun dari gua menurut Hukum 

Federal adalah ilegal. 

 

Mustahil untuk mengetahui kapan setiap episode banjir terjadi di dalam 

gua. Setiap episode dari waktu ke waktu telah menciptakan begitu banyak 



 

perubahan, membentuk gua menjadi apa yang kita lihat dan alami hari ini. 

Kita tidak tahu dan mungkin tidak akan pernah tahu. Namun, karena 

kemajuan ilmu pengetahuan, kami telah menemukan bahwa salah satu 

stalagmit terdekat yang tumbuh di dekat Polly berusia sekitar 2.000 tahun. 

 

Sebuah studi penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa formasi di Cave 

of the Mounds telah berkembang selama lebih dari 250.000 tahun. 

Penanggalan Uranium-Thorium telah mengungkapkan bahwa formasi 

tertua di Cave of the Mounds mulai terbentuk 257.000 tahun yang lalu! Ini 

adalah stalagmit tertua yang tercatat di Midwest sejauh ini dan terletak di 

gua selatan tempat kami melihat fosil Cephalopoda. 

 

Kutipan Wawancara dari Rekaman Sebelumnya: 

 

"Elizabeth Brigham Rooney, dia berusia 15 tahun ketika gua itu ditemukan." 

- Reporter sekitar tahun 1989 

 

“Bagian yang paling membuatku terkesima, yah, kamu pergi dengan senter 

untuk satu hal, dan kamu tidak tahu kapan kamu akan melakukan drop-off. 

Anda bisa menjaga diri agar tidak terjebak. Anda tidak tahu kapan Anda 

akan tiba-tiba datang ke air yang tidak bisa Anda seberangi atau tebing 

yang tidak bisa Anda turuni.” - Elizabeth Brigham Rooney, putri pemilik gua 

Charles Brigham Sr. 

 

“Rooney tumbuh besar di properti ini dan menjelajahi gua selama sisa 

musim panas '39. Ayahnya mengundang pengembang Gunung Horeb 

untuk membuka gua untuk bisnis pada musim semi berikutnya dan karena 

Gua Gundukan telah menampung lebih dari 5 juta. - Reporter sekitar tahun 

1989 

 

“Lucille Brechler mengingat hari-hari penuh risiko pertama di salah satu 

tempat wisata terbesar di Wisconsin.” - Reporter sekitar tahun 1989 

 



 

“Mereka membawa istri mereka ke luar sana dan membawa kami masuk 

sebelum Anda harus memanjat semua ini dan hanya memperhatikan 

langkah Anda dan segalanya. Dan kami menyetujuinya. Kami tidak tahu apa 

yang akan terjadi.” - Lucille Brechler, istri pengembang gua Carl P. Brechler 

 

“Keluarga Brechler dan Hanneman melihat 100.000 pengunjung per tahun 

berjalan dengan susah payah melalui gua dalam 30 tahun ke depan. Anak-

anak menjadi pemandu dan bahkan berpose untuk kartu pos.” - Reporter 

sekitar tahun 1989 

 

“Itu banyak pekerjaan. Kami semua bekerja keras. Sebagian besar anak-

anak dan semua, baik keluarga. Mereka semua bekerja di sana pada waktu 

yang berbeda. Kami memiliki banyak orang hebat yang bekerja untuk 

kami.” - Lucille Brechler, istri pengembang gua Carl P. Brechler 

 

Ini adalah area yang memiliki bukti periode panjang perubahan bertahap 

yang diselingi oleh peristiwa ekstrem selama ribuan atau jutaan tahun. 

Carilah stalagmit yang menyerupai burung hinggap. Memasuki "Narrows", 

perhatikan segmen speleothem di lantai gua di sebelah kiri Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perhentian 9 – Penyempitan 

 
“Bumi berubah seiring waktu oleh perubahan yang sangat lambat, melewati 

siklus penghancuran dan pembangunan kembali yang teratur, banyak di 

antaranya dapat kita lihat di sekitar kita hari ini.” – James Hutton, “Bapak 

Geologi”, sekitar tahun 1788 

 

Jalan sekarang berlanjut melalui lorong yang dibatasi oleh berbagai formasi 

gua. Saat Anda bergerak melalui Narrows, Anda mungkin harus berbelok ke 

samping untuk lulus. Air berada di kedua sisi jalan dan akan terlihat dalam, 

yang merupakan ilusi yang diciptakan oleh pantulan. Kedalaman air hanya 

beberapa inci. 

 

 



 

 

Halte 10 – Ruang Kolom 

 
“Jika Anda menggambarkan lingkungan seperti apa yang Anda miliki di sini, 

di gua ini. Anda tidak menyadari bahwa ketika Anda berada di sini, betapa 

anehnya itu. Dan lingkungan alam di bawah sini gelap gulita. Dan geologi 

itu, ada begitu banyak yang bisa Anda pelajari. Bukan hanya tentang gua 

itu sendiri tetapi bagaimana Wisconsin telah berubah dari waktu ke waktu. 

Itu membuat saya menyadari bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal 

yang menakjubkan. Dan banyak dari hal-hal itu lebih dekat daripada yang 

Anda pikirkan. Mungkin ada hal-hal menakjubkan di dekat sini, seratus kaki 

jauhnya, seratus kaki di bawah tanah. Ada berbagai macam kejutan di luar 

sana dan Anda tidak pernah tahu di mana, seperti sifat kejutan, Anda tidak 

pernah tahu di mana mereka berada atau di mana mereka akan muncul. 



 

Mereka ada di luar sana dan gua ini adalah salah satunya.” – Dr. Richard 

Slaughter, Direktur Museum Geologi Universitas Madison 

 

Pembentukan kolom terjadi ketika stalaktit dan stalagmit bergabung 

membentuk struktur seperti pilar. Ada banyak kolom di area ini. Kolom 

terbentuk ketika stalaktit dan stalagmit tumbuh bersama, atau ketika satu 

atau yang lain mencapai lantai atau langit-langit. 

 

Gua timur terus melewati kolom sekitar 300 kaki, tetapi sangat sempit dan 

penuh dengan speleothem yang luar biasa sehingga tidak praktis untuk 

melewatinya. Terowongan yang sejajar dengan bagian timur gua 

memungkinkan orang untuk menikmati keindahan speleothems tanpa 

merusaknya. 

 

Saat Anda pindah ke bagian berikutnya dari tur gua, Anda memasuki 

terowongan buatan manusia. Terowongan ini selesai dibangun pada tahun 

1957 dan memungkinkan pengunjung untuk melihat sisa gua sambil 

melestarikan keindahan alam dari formasi. Meskipun ini adalah terowongan 

buatan manusia, kami tetap tidak menyentuh dinding atau langit-langit 

karena kami sudah memiliki formasi yang tumbuh di banyak daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Halte 11 - Ruang Kecantikan 

 
Kutipan Wawancara dari Rekaman Sebelumnya: 

 

“Kami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang orang ingin datang dan lihat. 

Dan itu harus dikembangkan.” - Fred Hanneman Jr, putra pengembang gua 

Fred H. Hanneman 

 

Kedua jendela ini dibuka untuk umum pada tahun 1948, memberikan 

pandangan sekilas tentang berbagai formasi yang mungkin ada di 

lingkungan gua bawah tanah. Jendela pertama adalah Ruang Permata dan 

dibuka pada tahun 1946 diikuti oleh Ruang Centennial pada tahun 1948. Ia 

mendapatkan namanya karena dibuka untuk umum 100 tahun setelah 

Wisconsin menjadi negara bagian. 



 

 

Anda sekarang dapat melihat contoh hampir setiap jenis speleothem dalam 

dua jendela ini. Carilah stalagmit sarang lebah yang unik dan stalaktit tirai. 

 

Tirai gua menggantung seperti tirai, dan beberapa stalagmit menyerupai 

sarang lebah. Bendungan Rimstone membuat kolam berkelok-kelok di 

sepanjang permukaan flowstone, sementara batu rak melindungi kolam 

yang muncul dari bawah. Sebuah kolom raksasa naik dari lantai gua ke 

langit-langit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pemberhentian 12 – Gua Kejutan 

 
“Saya pikir orang-orang melihat stalagmit dan stalaktit dan berpikir bahwa 

itu adalah formasi yang indah, tetapi mereka tidak menyadari kekayaan 

pengetahuan yang juga mereka miliki tentang iklim Bumi dari waktu ke 

waktu.” – Dr. Cameron Batchelor, Universitas Wisconsin di Departemen 

Geosains Madison 

 

Daerah ini digali pada tahun 1957 dan saat itulah Gua Kejutan pertama kali 

ditemukan. Gua ini mengejutkan karena orang yang mengebor terowongan 

tidak tahu itu ada di sana. 

 

Gua didefinisikan sebagai lubang di batu yang dibuat secara alami dan 

cukup besar untuk dimasuki seseorang. Lubang ini disebut Gua Kejutan. 



 

Gua kecil seperti ini biasa ditemukan di batu kapur dan kemungkinan besar 

berlimpah di Wisconsin. Menurut Wisconsin Speleological Society, ada 400 

gua yang diketahui di negara bagian Wisconsin. 

 

Di bawah Gua Kejutan adalah pita onyx. Pada bagian ini, sampel kecil 

diambil untuk diberi penanggalan melalui penanggalan Uranium-Thorium 

oleh University of Wisconsin di Madison Geo-Science mahasiswa Cameron 

Batchelor. Dia menemukan bahwa sampel itu berusia sekitar 121.000 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pemberhentian 13 - Sungai Impian 

 
“Lihatlah jauh ke dalam alam, dan kemudian Anda akan memahami 

segalanya dengan lebih baik.” - Albert Einstein 

 

 

Bagian terakhir dari Gua Timur ini berakhir di area kubah yang menghadap 

ke Sungai Impian. Dream River memanjang ke belakang 250 kaki dan 

menyempit tajam di ujungnya. Kolam air di "sungai" sering menyimpan 

refleksi yang menakjubkan. Daerah ini dulunya dikenal sebagai "Kolam 

Panjang" – dikabarkan sebagai penghormatan kepada manajer pertama 

Kolam Alonzo, dan istrinya, yang nama gadisnya adalah Long. 

 

Jangan lupa untuk melihat ke atas! Celah gua itu sekali lagi di atas kepala 

Anda, bersama dengan Eyeful Dome, penuh warna dan penuh air! Ciuman 

gua adalah tetesan air yang dikatakan membawa keberuntungan bagi 

mereka yang menerimanya! 

 

 



 

Perhentian 14 – Terowongan Buatan Manusia 

 
Alasan mengapa langit-langit terowongan ini begitu tinggi adalah 

kesalahan matematika – kontraktor memperkirakan kedalaman gua secara 

tidak benar selama penggalian area terowongan. Ketika mereka 

menemukan kesalahan mereka telah mencapai area ruang Kolom, itulah 

sebabnya area Ruang Kecantikan dan Gua Kejutan memiliki langit-langit 

yang jauh lebih rendah. 

 

Kami sekarang melanjutkan melalui terowongan saat kami keluar dari gua. 

Lihatlah ke langit-langit untuk menemukan bagian bawah poros tambang. 

Sebagian besar peralatan yang digunakan untuk mengembangkan 

terowongan buatan dibawa melalui poros ini. Bagian atas poros ini dapat 



 

dilihat di lapangan di seberang Cave of the Mounds Road saat Anda 

melihat ke kiri dari pintu masuk parkir. Sepertinya atap biru kecil. 

 

 

Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Kami harap Anda menikmati 
gua dan kami menginspirasi Anda untuk membantu melindungi dan 
melestarikan tempat-tempat alami. 

 
 
“Menemukan sesuatu yang tidak Anda ketahui ada di sini sebelumnya 
benar-benar sangat mencengangkan. Kami belum memiliki pengalaman 
seperti itu di Wisconsin. Penemuan baru benar-benar tidak biasa.” -Jack 
Holzehueter, Konsultan Bersejarah 


