
 

 

स्वागत आहे 
 

राष्ट्र ीय नैसर्गिक लँडमाकि च्या गुहेत आपले स्वागत आहे! आज, तुम्हाला तुमच्या स्वत: च्या 

गतीने गुहा एक्सप्लोर करता येईल, तुम्हाला पार्हजे र्ततका वेळ भूर्मगत मागाांवर घालवता 

येईल. तुम्ही प्रवास करत असताना या गुहेबद्दल काही मार्हती येथे आहे. 

 

सहलीचा मागि वळणदार मागािचा अवलंब करतो. तुम्ही गुहेच्या अर्ध्ाि भागाभोवती वळसा 

घालाल आर्ण नंतर दुसरा. गुहेत नेव्हिगेट करण्याचा सवाित सोपा मागि म्हणजे वाटेत 

असलेल्या र्चन्ांचे अनुसरण करत पुढे जात राहणे. एक कमिचारी सदस्य नेहमी पररसरात 

असेल, त्यामुळे तुम्हाला प्रश्न असल्यास, फक्त दुसरा कमिचारी सदस्य शोधा. 

 

 

गुहेचे संरक्षण करण्यासाठी कृपया या र्नयमांचे पालन करा: 

- कृपया खडक, र्भंती आर्ण रचनांना स्पशि करू नका 

- गुहेत गम चघळणे, खाणे, र्पणे, वाफ घेणे आर्ण धूम्रपान करणे याला परवानगी नाही 

- कॅमेऱयांचे स्वागत आहे आर्ण फॅ्लश फोटोग्राफीला परवानगी आहे. 

- कृपया तुमचा वेळ घ्या आर्ण जर इतर तुमच्या मागे आले तर त्यांना घाई करण्यापेक्षा 

खेळू द्या. 
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स्टॉप 1 - डिस्कव्हरी साइट 

 
“जेिा धूर आर्ण धूळ साफ झाली… चार्ल्ि र्िघम, लान्स डॉज, वेन लॅम्पमन आर्ण से्टसी 

कॉर्लन्स हे पडलेल्या खडकावर चढणारे पर्हले होते… चमत्कार आर्ण नेत्रदीपक स दंयि 

पाहणारे त्यांचे पर्हले मानवी डोळे होते…” – अलोन्झो पॉन्ड, येथून मूळ मागिदशिक पुस्तक 

 

गुहेच्या आजूबाजूला र्दसणारा खडक 400 ते 500 दशलक्ष वर्ाांपूवी, भ गोर्लक काळाच्या 

ऑडोव्हिर्शयन काळात तयार झाला होता. एकेकाळी हा भाग व्यापलेल्या ऑडोव्हिर्शयन 

समुद्राच्या तळाशी गाळ आर्ण प्राचीन कवच असलेले समुद्री प्राणी एकत्र आले. कालांतराने 

गाळाचा चुनखडीचा खडक तयार झाला. 

 

माऊंड्सची गुहा4 ऑगस्ट 1939 रोजी खदान कामगारांनी स्थार्नक रसे्त प्रकल्ांसाठी 

चुनखडीचा खडक फोडल्यानंतर अपघाताने सापडला. अवघ्या 3 तासांनंतर, पर्हल्या 

शोधकत्याांनी गुहेत प्रवेश केला. 



 

 

आता तुम्ही त्याच प्रवेशद्वारातून गुहेत प्रवेश करत आहात ज्याप्रमाणे पर्हल्या शोधकत्याांनी 4 

ऑगस्ट 1939 रोजी केले होते - हे उघडणे आमच्या डोक्याच्या वरच्या पृष्ठभागावर 

असलेल्या चुनखडीच्या खाणीत र्नयर्मत स्फोटानंतर सापडले. खदानीत एक कमिचारी काम 

करत होता, जवळच्या रस्त्ांसाठी खडी तयार करण्यासाठी पररसरातून चुनखडीचे खनन 

करत होता. 1,600 पाउंड ब्लाव्हसं्टग पावडर खाणीच्या र्भंतीच्या वरच्या 8 र्िद्रांमरे्ध् 

टाकण्यात आली. स्फोटानंतर, खडक आर्ण धूळ हळूहळू व्हस्थर होऊन खडकाला र्िद्र 

पडले. पर्हल्या शोधकत्याांनी फक्त 3 तासांनंतर गुहेत प्रवेश केला. 

 

मागील रेकॉर्डांगमधील मुलाखतीचे कोट: 

 

“जसे लान्स डॉज आर्ण वेन लॅम्पमन यांनी अंर्तम र्िद्र पाडले आर्ण 1939 मरे्ध् त्या र्वश्वासू 

ऑगस्टच्या र्दवशी 1600 प डं डायनामाइट लोड केले, काहीतरी बरोबर निते. ते बू्ल 

माऊंड्सजवळील एका खाणीत खडक फोडत होते. लान्सचा भाऊ आठवतो.” - ररपोटिर 

सुमारे 1989 

 

"आम्ही र्डर र्लंग करत होतो आर्ण मग अचानक, र्तथे.. तळ खाली पडला." - िनिन डॉज, 

लान्स डॉजचा भाऊ 

 

“डॉज म्हणाले की त्यांना वाटले की ही फक्त एक दरी आहे. पण यासारख्या स्फोटाने, ते 

लवकरच र्ढगाऱयांची गुहा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया भागात घुसले.” - ररपोटिर सुमारे 

1989 

 

"हे एक प्रकारचे र्भतीदायक होते कारण काच खाली पडल्यासारखे वाटत होते." - सॅनफोडि 

के्लिन, खदान कामगार, गुहा शोधाचा साक्षीदार. 

 

“आम्ही सवाांनी किर घेतले. आर्ण मग…आम्ही सगळे होतो…आम्ही खूप बरे 

होतो…तुम्हाला माहीत आहे की जेिा ही गोष्ट् उघडकीस आली तेिा आम्हाला खूप आश्चयि 

वाटले.” - बॉब जेकबसन, टर क चालक, गुहेच्या शोधाचा साक्षीदार. 

 

“हे खूप मोठे ओपर्नंग असल्यासारखे वाटत होते. मग तुम्हाला सॅ्टलेक्टाइट्स पडताना ऐकू 

येत होते. काच फुटल्यासारखा वाटत होता.” - सॅनफोडि के्लिन, खदान कामगार, गुहा 

शोधाचा साक्षीदार. 

 



 

“आम्हाला माहीत होतं की इथे कुठेतरी गुहा आहे. आर्ण, नक्कीच, कदार्चत त्याहून अर्धक. 

” - से्टसी कॉर्लन्स, शेतकरी, माऊंड्सच्या गुहेत पर्हल्या लोकांपैकी एक. 

 

या गुहेत पर्हल्यांदा डोकावताना काय वाटले असेल याची कल्ना करा. कदार्चत आज 

तुम्ही एक्सप्लोर करायला सुरुवात करता तेिा तुमच्यातल्या उत्साहाच्या भावनांप्रमाणेच! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्टॉप 2 - गोमेद ररज 

 
"भूगभिशास्त्रज्ांना एक म्हण आहे - खडक लक्षात ठेवा." -नील आमिस्टर ॉंग 

 

तुम्ही र्ढगाऱयांच्या गुहेच्या दर्क्षणेकडील गुहेतून चालत असताना, सॅ्टलेग्माइट फॉमेशन्सच्या 

वरच्या ितावरील खडकामरे्ध् र्वर्शष्ट् कॅ्रक लक्षात घ्या. ही कॅ्रक नैसर्गिकररत्या तयार 

झालेली र्फशर आहे. चुनखडीच्या थरांना पाण्याने आकार र्दल्याने र्कंवा कालांतराने सुकून 

गेल्याने यासारख्या अनेक सव्हिद्र जागा आर्ण र्फशर तयार झाले. येथूनच मोठ्या प्रमाणात 

पाणी गुहेत र्शरते आर्ण त्यामुळे या र्वदारकांच्या बाजूने अनेक स्पीलोथेम्स आहेत. आपण 

गुहेत पहात असलेल्या फॉमेशन्सच्या संग्रहांना स्पीलोथेम्स म्हणतात. यापैकी सॅ्टलेक्टाईट्स 

आहेत जे कमाल मयािदेला "घट्ट" लटकतात आर्ण सॅ्टलेग्माइट्स जर्मनीवरून वर येतात, 

एखाद्या र्दवशी ते कमाल मयािदेपयांत "कदार्चत" पोहोचतात. 

 



 

हा खडक थोडासा मेणासारखा र्वतळल्यासारखा र्दसतो आर्ण खूप हळूहळू तयार होतो. 

गुहेतील पाण्याचे प्रमाण वाढीस मदत करू शकते र्कंवा अडथळा आणू शकते. र्क्रस्टर्ल् 

पाण्याच्या थेंबांमधून बाहेर पडण्यासाठी खूप जास्त आर्ण पाणी जास्त वेळ लटकत नाही, 

खूप मंद आर्ण तयार होण्यासाठी बरीच खर्नजे खाली आणली जात नाहीत. नुकतेच 

पीएच.डी. मॅर्डसनमधील र्वस्कॉव्हन्सन र्वद्यापीठातील उमेदवार दशिर्वते की येथे 100 

वर्ाांमरे्ध् सरासरी ज्ात वाढीचा दर सुमारे एक सेंटीमीटर वाढीचा आहे. 

 

मागील रेकॉर्डांगमधील मुलाखतीचे कोट: 

 

“त्यात स्फोट होताच, मी र्तथे रेंगाळल्यासारखे वाटले. र्तथे संुदर. फक्त या जगातून 

काहीतरी बाहेर." - मटिल लॅम्पमन, शोधाचा साक्षीदार. 

 

“ज्या भागाने मला सवाित जास्त त्रास र्दला, बरं, तू एका गोष्ट्ीसाठी फॅ्लशलाइटद्वारे जात 

होतास आर्ण तू कधी डर ॉप ऑफ मारणार आहेस हे तुला कळले नाही. तुम्ही स्वतः ला 

अडकण्यापासून वाचवू शकता. तुला कळलेच नाही की तू अचानक पाण्यात कधी येणार 

आहेस की तुला ओलांडता येत नाही र्कंवा अशी जागा र्जथे तू खाली जाऊ शकत नाहीस.” 

- एर्लझाबेथ र्िघम रुनी, ज्या शेतकऱयाची खदानी आहे त्याची मुलगी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

थाांबा 3 - दडिण टोक 

 
"भूगभिशास्त्र हे असे र्वज्ान आहे जे र्नसगािच्या सेंर्द्रय आर्ण अजैर्वक साम्राज्यात झालेल्या 

क्रर्मक बदलांची तपासणी करते." - चार्ल्ि लायल 

 

जीवाश्म म्हणजे दूरच्या भूतकाळातील र्जवंत वसू्तचे अवशेर्, िाप र्कंवा टर ेस. शेवटच्या 

सॅ्टलेग्माइटच्या थेट वर मागे वळून पाहताना, तुम्हाला एका र्वशाल सेफॅलोपॉड जीवाश्माची 

झलक र्दसेल, एक व्हिड जो 400 ते 500 दशलक्ष वर्ाांपूवी येथे राहत होता. 

 

माऊंड्सची गुहायेथे डझनभर जीवाश्म आहेत, परंतु येथे सवाित मोठे जीवाश्म 6 फूट र्कंवा 

जवळजवळ 2 मीटर लांबीचे आहे. गुहेतील हे जीवाश्म म्हणजे एका महाकाय सेफॅलोपॉडचे 

शंकूच्या आकाराचे कवच आहे. शेवटच्या सॅ्टलेग्माइटच्या वरती जेथे रेर्लंग सुरू होते, 

त्याच्या वर थेट पार्हल्यास, गुहेच्या ितावर एक लांबलचक आघात र्दसून येईल. हे राक्षस 

सेफॅलोपॉड नावाच्या प्राचीन समुद्री प्राण्याचे अवशेर् आहे. सेफॅलोपॉड हा एक व्हिड 



 

सारखा सागरी प्राणी आहे जो ऑडोर्वर्शयन समुद्रात राहत होता, एक प्राचीन पाण्याचा भाग 

ज्याने एकेकाळी हा भाग खूप पूवी व्यापला होता. 

 

दर्क्षणेकडील नाकेबंदी, जी पररसरात र्ढगाऱयाचा ढीग आहे, कोणत्याही पुढे जाण्यास मनाई 

करते. हा र्ढगाऱयाचा ढीग र्संकहोलचा तळ आहे, जो कास्टि टोपोग्राफीमरे्ध् सामान्य आहे, 

गुहेच्या प्रदेशाचे भ गोर्लक नाव. पृष्ठभागाखालील पाणी जसजसे जाते तसतसे क्षीण होते 

आर्ण जर खडक झपाट्याने क्षीण होत असेल, तर तुमच्याकडे र्संकहोल र्वकर्सत होऊ 

शकते. गुहेची कमाल मयािदा शेवटी कमकुवत झाली आर्ण खाली कोसळली कारण खडक 

हळूहळू खाली घसरला. संकुर्चत तारखा अज्ात आहेत. 

 

अशी गुहा खूप मजबूत आहे आर्ण ती कोसळण्याचा धोका नाही, परंतु जेिा ती प्रथम तयार 

होत होती तेिा ही जागा र्ततकी मजबूत निती परंतु आज कुठेही जाण्यासारखे नाही. वर 

एक बुडलेले उदासीनता आहे जे आता खूप घन आहे आर्ण तुम्हाला हे आमच्या कास्टि ि्यू 

टर ेलवर सापडेल. पार्कां ग के्षत्राजवळ मार्हतीचे र्चन् असलेला एक मोठा ओक सं्टप 

पृष्ठभागावर या भागाच्या वर बसलेला आहे. 

 

िेकडाउनच्या वरच्या डाव्या बाजूला एक अने्वर्ण बोगदा र्दसू शकतो. गुहा शास्त्रज्, ज्यांना 

से्पलोलॉर्जस्ट म्हणतात, त्यांनी गुहेचा अर्धक शोध घेण्यासाठी कोसळलेल्या सामग्रीमधून 

खोदण्याचे आयोजन केले. र्वस्कॉव्हन्सन से्पलोलॉर्जकल सोसायटीच्या सदस्यांनी 1973 ते 

1974 च्या र्हवाळ्यात यावर काम केले. त्यांनी अंदाजे 70 फूट र्कंवा 21 मीटर लांबीचा 

बोगदा खोदला. कोणताही नवीन गुहेचा रस्ता न सापडल्याने हा प्रकल् सोडण्यात आला. 

आर्ण प्रकल् अव्हस्थर आर्ण त्यामुळे असुरर्क्षत पररव्हस्थतीमुळे थांबला होता. अर्धक प्रगत 

अभ्यासांनी या र्बंदूच्या पलीकडे मोठे पररिेद नाकारले आहेत. हे माउंड्सच्या गुहेचे सवाित 

दर्क्षणेकडील टोक म्हणून स्वीकारले जाते. 

 

आपल्या सभोवतालच्या चुनखडीकडे पहा. खडकाच्या संपूणि पृष्ठभागावरील र्वर्वध 

र्िद्रांकडे लक्ष द्या. या र्िद्रांना वग म्हणतात. चुनखडीच्या खडकात तुम्हाला थर र्दसतात 

का? तुम्हाला कोणते स्तर सवाित जुने वाटतात? सवाित तरुण? 

 

 

 

 

 

 



 

स्टॉप 4 - मी ांिसस 

 
गुहेचा हा भाग मेंडसि म्हणून ओळखला जातो. ते एका भूर्मगत प्रवाहाने कोरले होते. तुम्ही 

खडकात या वार्हनीवरून चालत असताना, तुमच्या सभोवतालच्या वाहत्या पाण्याची 

कल्ना करून पहा. पायवाटेवरचे खडे्ड आर्ण र्झग-झॅग हे र्फरणाऱया, वेगाने वाहणाऱया 

पाण्याच्या मूळ मागािचा अवलंब करतात. तुमच्या चाला दरम्यान, तुम्ही गुहेच्या 

फेरफटक्यावरील सवाित कमी र्बंदूवर 70 फूट र्कंवा पृष्ठभागाच्या खाली सुमारे 21 मीटरवर 

पोहोचाल. 

 

गुहेच्या र्भंतीवंर पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाच्या चटे्ट आहेत. सॅ्कलॉप्स म्हणतात, खडकामधील 

हे चंद्रकोर-आकाराचे इंडेंटेशन त्यांना तयार करणाऱया भूगभीय प्रवाहाची र्दशा आर्ण गती 

दोन्ी दशिवू शकतात. मुसळधार पावसानंतरही र्ढगाऱयांच्या गुहेतून पाणी वाहते, पण 

पाण्याची पातळी आता शेकडो फूट खाली आहे, त्यामुळे या वार्हन्या मोठ्या होत नाहीत. 

 



 

स्टॉप 5 - डिस्कवरी अांतगसत

 
 

"...कोणीही खाली डोकावू शकते ... शेल््फ 'चे अव रुप आर्ण कॉकि सू्क्रसारखे र्दसणारे एक 

चक्रवू्यहात र्मसळलेले खालच्या पॅसेजमरे्ध् जे गुहेचे पाणी पृथ्वीच्या खोलवर जाऊन काम 

करत होते. - अलोन्झो तलाव, मूळ मागिदशिक पुस्तकातून 

 

 

येथे आम्ही शोध स्पॉट अंतगित परत आलो आहोत. र्ढगाऱयांच्या गुहेचा शोध लागल्यावर, 

खाणीत झालेल्या स्फोटात या गुहेची ित येथे पडली. 

 

र्समेंटच्या पायवाटेमरे्ध्ही आपल्याला अर्धकार्धक र्िदे्र र्दसतात. नवीन, ओल्या र्समेंटवर 

पाण्याचे थेंब टाकून र्िद्र पाडण्यास सुरुवात झाली; त्याच र्ठकाणी पाणी सतत टपकत 

रार्हल्याने, ही र्िदे्र कदार्चत मोठी झाली आहेत. 

 

या खोलीत तुमच्या मागे असलेल्या कड्याखालून भंगारात पडलेले पाणी कोरलेले मागि 

पाहण्यासाठी पहा. शोध र्दवसाच्या स्फोटाचा हा अवर्शष्ट् पुरावा आहे जो आज र्शल्लक 

आहे. 



 

थाांबा 6 - उत्तर गुहा 

 
"येथे, र्नसगािने बनवलेली गुहा पाहण्याची संधी आहे. हे खरोखरच एक अस्पष्ट् नैसर्गिक 

आश्चयि आहे.” - डॉ. ईएफ बीन, र्वस्कॉव्हन्सन राज्य भूवैज्ार्नक, सुमारे 1940 

 

 

जर आपण येथे कमाल मयािदेकडे पार्हले, तर आपल्याला चुनखडीमरे्ध् अनेक अर्भसरण 

झालेल्या र्वदारक र्दसू शकतात. हा पुरावा असू शकतो की येथे रासायर्नक धूप वाढले 

आहे, ज्यामुळे ही खोली इतरांपेक्षा खूप मोठी आहे. हे देखील सूर्चत करते की येथे 2 लेणी 

एकत्र आली असावी. 

 

आम्ही नुकतेच आलो त्या र्दशेने दर्क्षणेकडील कोपऱयात वळून पहा. मजल्यावरील 

कॅर्ल्ाइट र्नर्मितीला फ्लोस्टोन म्हणतात. फ्लोस्टोन हे खर्नजांचे पृष्ठभागावरील आवरण 

आहे, सामान्यत: कॅर्ल्ाइट, खर्नज चाजि केलेल्या गुहेच्या पाण्याच्या प्रवाहाद्वारे जमा केले 



 

जाते. या फॉमेशनच्या शीर्िस्थानी वरच्या र्ढगाऱयाच्या अगदी वर र्वसावलेल्या तलावातून 

पाणी येत आहे. फ्लोस्टोनमरे्ध् “सॅमी द सील” बसला आहे, त्याचे डोके खडकावर ठेवलेले 

आहे. आपण त्याला शोधू शकता? 

 

फ्लोस्टोनच्या वर, कोपऱयात वरच्या बाजूला एक अशी रचना आहे जी झाडाच्या मुळांसारखी 

र्दसते परंतु मुळे ररबनसारखी पातळ आहेत. याला ररबन सॅ्टलेक्टाईट र्कंवा डर ेपरी म्हणतात, 

परंतु आपल्यापैकी काहीजण पे्रमाने याला "गुहा खारवून वाळवलेले डुकराचे मांस" 

म्हणतात. जेिा गुहेच्या कलते ितावर र्कंवा र्भंतीवर पाणी वाहते तेिा खर्नज साठ्यांचा 

माग सोडतो तेिा हे तयार होते. कालांतराने कॅर्ल्ाइटच्या या पट्ट्या एकमेकांवर र्चकटून 

कॅर्ल्ाइटचे अरंुद कड बनतात. 

 

ही आमच्या गुहा प्रणालीतील मोठ्या खोल्यांपैकी एक आहे. हे पूवेकडील गुहा प्रणालीचे 

संक्रमण र्बंदू आहे. र्जना ज्याच्या वरून जातो तो फ्लोस्टोनच्या शीर्िस्थानी आहे जो तुम्हाला 

पायऱयांवरून जाताना र्दसेल. 

 

आपण खडकाच्या रूपांची कल्ना आपल्या वरील जगाच्या वसंू्तप्रमाणे करू शकतो का ते 

पहा - प्रवाहाच्या दगडावरील र्शक्का, ितावरील पेंढा र्कंवा कदार्चत एक र्वशाल 

पाऊलखुणा र्कंवा चेहरा. ही प्रर्तमा आम्ही हृदय आर्ण मनाच्या दृष्ट्ीकोनातून बनवलेल्या 

सहवासातील एक आनंददायक प्रयोग आहे. या भूर्मगत वंडरलँडमरे्ध् आपण 

आपल्यासमोर पाहत असलेली र्वलक्षण दृशे्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना सवित्र 

गंुफा फेरफटका अनेकदा रचनांच्या कल्नारम्य नावांनी भरलेल्या असतात. 

 

मागील रेकॉर्डांगमधील मुलाखतीचे कोट: 

 

"या आश्चयिकारक शोधाबद्दल शब्द वेगाने पसरला. भूगभिशास्त्रज्ांनी र्िघमला या भूगभीय 

खर्जन्याचे संरक्षण करण्यासाठी तयारी होईपयांत प्रवेशद्वार सील करण्याचा सल्ला र्दला. - 

ररपोटिर सुमारे 1989 

 

“आम्हाला माहीत होतं की लोकांना येऊन पाहावंसं वाटतं. आर्ण ते र्वकर्सत केले पार्हजे.” 

- फे्रड हॅनेमन जूर्नयर, डेिलपर फे्रड एच. हॅनेमन यांचा मुलगा 

 

"जेिा नैसर्गिक घटनेचा र्वचार केला जातो, तेिा मी र्वस्कॉव्हन्सनमरे्ध् 1939 पासून 

शोधलेल्या दुसऱया गोष्ट्ीचा र्वचार करू शकत नाही ज्याचा पररणाम होऊ लागला." - जॅक 

Halzehueter, ऐर्तहार्सक सल्लागार 



 

स्टॉप 7 - पेंट केलेला धबधबा 

 
"जेिा एखादी व्यक्ती र्नसगाितील एकाच गोष्ट्ीकडे ओढते तेिा त्याला ती उविररत जगाशी 

जोडलेली र्दसते." - जॉन मुइर 

 

 

पायऱयांलगतच्या फ्लोस्टोन स्टर क्चरला पेंट केलेला धबधबा असे नाव देण्यात आले आहे. 

र्वर्वध खर्नजांच्या उपव्हस्थतीमुळे येथे प्रामुख्याने 3 र्भन्न रंग पार्हले जाऊ शकतात. खर्नज 

कॅर्ल्ाइट पांढरा आहे; लोह ऑक्साईड आपल्याला लाल, नाररंगी आर्ण तपर्करी देते; आर्ण 

मंॅगनीज आपल्याला काळा, र्नळा, जांभळा आर्ण राखाडी रंग देते. म्हणूनच आम्ही या संुदर 

र्नर्मितीला पेंट केलेला धबधबा म्हणतो कारण ते रंगाने रंगवलेले र्दसते. 

 



 

पेंट केलेला धबधबा उत्तर नाकेबंदी र्कंवा कोसळणे लपवतो, आमच्या दुसऱया गुहेतील 

र्संकहोलचा तळाशी. हे कोसळणे र्कती काळापूवी घडले याचा पुरावा दशिर्वते आर्ण ते 

आता खरोखरच मजबूत आहे र्कंवा तुम्हाला फ्लोस्टोनवर कॅ्रक र्दसतील. 

 

आपल्या गुहेतील अन्नसाखळी फारच लहान आहे. आमच्या गुहेत 3 मूळ प्रजाती आहेत. 

प्रथम व्हरंगटेल नावाचे कीटक आहेत. व्हरंगटेर्ल् प्रामुख्याने तलावांवर आढळून आले 

आहेत, जे क्वर्चतच र्वस्कळीत झाले आहेत. हे व्हरंगटेर्ल् आपल्या पाण्यातील जीवाणू 

खातात. आपल्याकडे बॅके्टररयाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. एक म्हणजे लेप्टोर्िक्स, जे 

मंॅगनीजला प्राधान्य देते. आर्ण दुसरा गॅर्लओनेला आहे, ज्याला लोह आवडते. ते खर्नजांचे 

ऑव्हक्सडायझेशन करतात, त्यांना बदलतात, ज्यामुळे आपल्याला आपल्या गुहेत र्दसणारे 

रंग र्दसतात. 

 

पाण्याच्या तलावाच्या र्कंर्चत वर एक जळलेल्या िोकोलीसारखे र्दसते. हे गुहा कोरल आहे 

आर्ण एक अर्तशय सामान्य गुहा र्नर्मिती आहे. हे अनेक आकार, आकार आर्ण रंगांमरे्ध् 

येते, परंतु बहुतेकदा ते पॉपकॉनिसारखे र्दसणारे लहान, नॉबी क्लस्टसिमरे्ध् आढळते आर्ण 

कधीकधी "केि पॉपकॉनि" म्हणून ओळखले जाते. गुहा कोरल, ही गडद आर्ण खडबडीत 

कॅर्ल्ाइट र्नर्मिती या तलावाची पूवीची पाण्याची पातळी प्रर्तर्बंर्बत करते. 

 

संपूणि गुहेत अनेक घुमट पार्हले जाऊ शकतात, त्यापैकी सवाित मोठा घुमट आपल्या वर 

आहे. हे 5 फूट पेक्षा जास्त खोल आहे आर्ण जर तुम्ही खाली पाण्यात पार्हले तर तुम्हाला 

वर या घुमटाचे संुदर प्रर्तर्बंब र्दसेल. या घुमटाचे अनेक संभाव्य स्पष्ट्ीकरण आहेत. 

कदार्चत सल्फ्यूररक ऍर्सड घुमट तयार होण्यास कारणीभूत आहे, र्कंवा चुनखडीतील भेगा 

अशा प्रकारे मांडल्या गेल्या असतील की ते जलद र्वरघळू शकतील, र्कंवा कदार्चत 

घुमटाचा पररणाम मुख्य गुहेच्या वरची एक िोटी गुहा त्याच्याशी जोडलेली असल्यामुळे दोन 

दरम्यान खडक आहे. लेणी र्वरघळली. 

 

टु्यबु्यलर सॅ्टलेक्टाइट्स र्कंवा सोडा स्टर ॉ, पेंट केलेल्या धबधब्यावर थेट ितावर आहेत. हे 

नाजूक सॅ्टलेक्टाइट्स पाण्याच्या थेंबांद्वारे जमा झालेल्या कॅर्ल्ाइटच्या वलयांमधून मर्ध्भागी 

पोकळ असतात. सोडा स्टर ॉच्या आतील बाजूने पाणी प्रवार्हत होते आर्ण तळाशी कॅर्ल्ाइट 

साठा सोडते. 

शंकूच्या आकाराचे सॅ्टलेक्टाइट्स र्कंवा icicles तयार होतात जेिा सोडा स्टर ॉच्या मधोमध 

र्िद्र पडते आर्ण पाणी बाहेरून वाहते, ज्यामुळे ते घट्ट होतात. 

 



 

स्टॉप 8 - कॅथेिर ल रूम

 
 

तुम्ही आता माऊंड्स रोडच्या गुहेच्या खाली जात आहात. आम्ही या र्ठकाणाहून पुढे जात 

असताना, आम्ही पार्कां ग के्षत्राच्या प्रवेशद्वारापासून रस्त्ाच्या पलीकडे शेताच्या खाली 

असलेल्या र्वस्कॉव्हन्सनच्या र्बिान्यातून चालत जाऊ. 

 

या भागाला कॅथेडर ल कक्ष म्हणतात. कॅथेडर ल रूम र्कंवा चॅपल रूम ही टोपणनावे पाईप 

ऑगिनची आठवण करून देणाऱया मोठ्या सॅ्टलेक्टाईट्सच्या अॅरेवरून येतात. जेिा गुहा 

सापडली तेिा खदान मालकाची मुलगी एर्लझाबेथ र्िघम रुनी 15 वर्ाांची होती. र्तने र्तच्या 

डायरीत र्लर्हले की "गुहा खूप संुदर आहे, र्तला कॅथेडर ल केिन्सि म्हणू शकते". नाव 

र्नवडले नाही, परंतु आमच्याकडे र्तच्यासाठी ही संुदर खोली आहे. 

 



 

1970 पासून आमची लगे्न कॅथेडर ल रूममरे्ध् होत आहेत. पर्हले लग्न 1973 मरे्ध् दोन टूर 

गाईड्समरे्ध् झाले होते. केि ऑफ द माउंड्स येथे र्ववाहसोहळा खूप सामान्य आहे आर्ण 

आमच्याकडे दरवर्ी दोन र्कंवा तीन असतात. 

 

कॅथेडर ल रूममरे्ध् मजल्यावरील सॅ्टलेग्माइट क्रॉस सेक्शन तुम्हाला र्दसला का? ते झाडाच्या 

बंुर्ध्ासारखे र्दसते. फॉमेशनवरून खाली वाहणारे पाणी कालांतराने खर्नजांचे थर तयार 

करते तेिा ररंग तयार होतात. ओल्या कालावधीत दाट ररंग तयार होतात; डर ायरच्या काळात 

पातळ. सॅ्टलेक्टाईट आर्ण सॅ्टलेग्माइट ररंग्ज तयार होण्याचे वय र्नधािररत करण्यासाठी 

वापरल्या जात नाहीत. तथार्प, ररंगांची जाडी आर्ण रंगात फरक गेल्या 250,000 वर्ाांमरे्ध् 

हवामानातील बदलांबद्दल बरेच काही सांगते. 

 

पॉली पोपट हा एक सॅ्टलेग्माईट आहे जो तुमच्या उजवीकडील मागािजवळ सॅ्टलेक्टाईट्सच्या 

गटाच्या वर असतो. पॉली द पॅरोट सॅ्टलेग्माइट जवळजवळ शुद्ध कॅर्ल्ाइट आहे आर्ण ते 

अधिपारदशिक आहे. हे सॅ्टलेक्टाईट्सच्या समूहाच्या वर वाढत आहे, जे एकदा पुढील 

भागाच्या अगदी आधी ितावरील उघड्या पॅचमधून वाढले होते. सॅ्टलेक्टाईट्सचा संपूणि 

समूह त्याच्या मूळ स्थानापासून काही फूट अंतरावर उलथापालथ होऊन फार पूवीच तुटला. 

हे जड सॅ्टलेक्टाईट्स कसे पडले र्कंवा कसे उलटले हे आम्हाला मार्हत नाही. पाण्याची 

र्कंवा र्चखलाची उपव्हस्थती ही र्नर्मितीच्या सद्य व्हस्थतीसाठी कारणीभूत ठरू शकते. 

 

गुहेत पूर येण्याचे हे प्रसंग कधी आले आर्ण पॉलीच्या पचि आर्ण र्हमनदीच्या र्वतळण्यातील 

पूर यांच्यातील संबंधांबद्दल आपण काय म्हणू शकतो? गुहेचे संवधिन आर्ण या लपलेल्या 

खर्जन्याचे संरक्षण करणे ही आमच्यासाठी मोठी प्राथर्मकता आहे. 1988 मरे्ध्, केि ऑफ 

द माउंड्स हे राष्ट्र ीय नैसर्गिक लँडमाकि  बनले, जे नॅशनल पाकि  सेवेसह साविजर्नक-खाजगी 

भागीदारी आहे. फेडरल कायद्यानुसार गुहेतून काहीही नुकसान करणे र्कंवा काढून टाकणे 

बेकायदेशीर आहे. 

 

गुहेत पुराचा प्रते्यक प्रसंग कधी आला हे कळणे अशक्य आहे. कालांतराने प्रते्यक भागाने 

इतका बदल घडवून आणला आहे, जे आज आपण पाहतो आर्ण अनुभवतो त्या गुहेला 

आकार देत आहे. आम्हाला मार्हत नाही आर्ण कदार्चत कधीच कळणार नाही. तथार्प, 

र्वज्ानातील प्रगतीमुळे, आम्हाला असे आढळून आले आहे की पॉलीजवळ वाढत असलेल्या 

सॅ्टलेग्माइट्सपैकी एक अंदाजे 2,000 वरे् जुना आहे. 

 

अलीकडील संशोधन अभ्यासात असे र्दसून आले आहे की र्ढगाऱयांच्या गुहेतील रचना 

250,000 वर्ाांहून अर्धक काळ वाढत आहेत. युरेर्नयम-थोररयम डेर्टंगवरून असे र्दसून 



 

आले आहे की र्ढगाराच्या गुहेत सवाित जुनी र्नर्मिती 257,000 वर्ाांपूवी सुरू झाली! 

र्मडवेस्टमधला हा आतापयांतचा सवाित जुना रेकॉडि केलेला सॅ्टलेग्माइट आहे आर्ण तो 

दर्क्षणेकडील गुहेत आहे र्जथे आम्ही सेफॅलोपॉड जीवाश्म पार्हला. 

 

मागील रेकॉर्डांगमधील मुलाखतीचे कोट: 

 

"एर्लझाबेथ र्िघम रुनी, जेिा गुहा सापडली तेिा ती 15 वर्ाांची होती." - ररपोटिर सुमारे 

1989 

 

“ज्या भागाने मला सवाित जास्त त्रास र्दला, बरं, तू एका गोष्ट्ीसाठी फॅ्लशलाइटद्वारे जात 

होतास आर्ण तू कधी डर ॉप ऑफ मारणार आहेस हे तुला कळले नाही. तुम्ही स्वतः ला 

अडकण्यापासून वाचवू शकता. तुम्हाला कळलेच नाही की तुम्ही अचानक पाण्यात कधी 

याल जे तुम्हाला ओलांडता येत नाही र्कंवा तुम्ही खाली जाऊ शकत नसलेल्या उंच कडावर 

कधी जाल.” - एर्लझाबेथ र्िघम रुनी, गुहेचे मालक चार्ल्ि र्िघम सीर्नयर यांची मुलगी. 

 

“रूनी या मालमते्तवर वाढला आर्ण '39 च्या उरलेल्या उन्ाळ्यात गुहा रेंगाळली. र्तच्या 

वर्डलांनी माउंट होरेब डेिलपसिना पुढील वसंत ऋतूमरे्ध् व्यवसायासाठी गुहा 

उघडण्यासाठी आमंर्त्रत केले आर्ण केि ऑफ द माउंड्सने 5 दशलक्षाहून अर्धक होस्ट 

केले आहेत.” - ररपोटिर सुमारे 1989 

 

"लु्यर्सल िेचलर र्वस्कॉव्हन्सनच्या मोठ्या पयिटन आकर्िणांपैकी एकाचे पर्हले धोकादायक 

र्दवस आठवतात." - ररपोटिर सुमारे 1989 

 

“तुम्ही या सगळ्यावर चढून जावे आर्ण तुमची पायरी आर्ण सवि काही पाहण्याआधी त्यांनी 

त्यांच्या बायकांना बाहेर नेले आर्ण आम्हाला आत नेले. आर्ण आम्ही ते मान्य केले. काय 

होणार आहे हे आम्हाला माहीत निते.” - लुर्सल िेचलर, गुहा र्वकसक कालि पी. िेचलर 

यांची पत्नी 

 

“िेक्लर आर्ण हॅनेमन कुटंुबांनी पुढील 30 वर्ाांत गुहेतून वर्ािला 100,000 पयिटकांना येताना 

पार्हले. मुलांनी मागिदशिक म्हणून काम केले आर्ण पोस्टकाडिसाठी पोझ देखील र्दली.” - 

ररपोटिर सुमारे 1989 

 



 

“हे खूप काम होते. आम्ही सवाांनी मेहनत घेतली. बहुतेक मुले आर्ण सवि, दोन्ी कुटंुबे. त्या 

सवाांनी वेगवेगळ्या वेळी र्तथे काम केले. आमच्याकडे अनेक अद्भुत लोक होते ज्यांनी 

आमच्यासाठी काम केले. ” - लुर्सल िेचलर, गुहा र्वकसक कालि पी. िेचलर यांची पत्नी 

 

हे असे के्षत्र आहे ज्यामरे्ध् हजारो र्कंवा लाखो वर्ाांतील अतं्यत घटनांद्वारे र्वरामर्चने् 

झालेल्या क्रर्मक बदलांच्या दीघि कालावधीचा पुरावा आहे. सॅ्टलेग्माइट पहा जे एका 

वसलेल्या पक्ष्यासारखे र्दसते. “नॅरोज” मरे्ध् प्रवेश केल्यावर, तुमच्या डावीकडील गुहेच्या 

मजल्यावरील स्पीलोथेम र्वभागांकडे लक्ष द्या. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

थाांबा 9 - अरां द 

 
"पृथ्वी कालांतराने अस्पष्ट्पणे संथ बदलांनी बदलली, र्वनाश आर्ण पुनबाांधणीच्या र्नयर्मत 

चक्रांमधून जात होती, त्यापैकी बरेच आज आपण आपल्या सभोवताली पाहू शकतो." - 

जेम्स हटन, "र्जयोलॉजीचे जनक", सुमारे 1788 

 

मागि आता र्वर्वध गुहेच्या रचनेने तयार केलेल्या पॅसेजवेमधून पुढे जातो. तुम्ही अरंुदांमधून 

जाताना, तुम्हाला जाण्यासाठी कडेकडेने वळावे लागेल. पदपथाच्या दोन्ी बाजंूना पाणी 

आहे आर्ण ते खोलवर र्दसेल, जो परावतिनामुळे र्नमािण झालेला भ्रम आहे. पाणी फक्त दोन 

इंच खोल आहे. 

 

 

 

 



 

स्टॉप 10 - कॉलम रूम 

 
“तुम्ही या गुहेत खाली असलेल्या वातावरणाचे वणिन कराल तर. तुम्ही इथे असताना हे र्कती 

र्वर्चत्र आहे हे तुमच्या लक्षात येत नाही. आर्ण इथल्या नैसर्गिक वातावरणात संपूणि अंधार 

आहे. आर्ण भूगभिशास्त्र, आपण र्शकू शकता इतके बरेच काही आहे. केवळ गुहेबद्दलच 

नाही तर कालांतराने र्वस्कॉव्हन्सन कसे बदलले आहे. हे जग आश्चयिकारक गोष्ट्ीनंी भरलेले 

आहे याची मला जाणीव होते. आर्ण यापैकी बऱयाच गोष्ट्ी तुमच्या र्वचारापेक्षा जवळ आहेत. 

अगदी कोपऱयाभोवती, शंभर फूट दूर, जर्मनीच्या शंभर फूट खाली आश्चयिकारक गोष्ट्ी असू 

शकतात. तेथे सवि प्रकारची आश्चये आहेत आर्ण तुम्हाला कधीच माहीत नसते, जसे 

आश्चयाांचे स्वरूप आहे, ते कुठे आहेत र्कंवा ते कुठे येतील हे तुम्हाला कधीच माहीत नसते. 

ते र्तथे आहेत आर्ण ही गुहा त्यापैकी एक आहे.” – डॉ. ररचडि स्लॉटर, युर्निर्सिटी ऑफ 

मॅर्डसन र्जऑलॉजी मु्यर्झयमचे संचालक 

 



 

सं्तभाची र्नर्मिती जेिा सॅ्टलॅक्टाइट्स आर्ण सॅ्टलेग्माइट्स एकत्र होऊन सं्तभासारखी रचना 

तयार करतात. या भागात अनेक सं्तभ आहेत. जेिा सॅ्टलेक्टाइट आर्ण सॅ्टलेग्माइट एकत्र 

वाढतात र्कंवा जेिा एक र्कंवा दुसरा मजला र्कंवा कमाल मयािदेपयांत पोहोचतो तेिा सं्तभ 

तयार होतो. 

 

पूवेकडील गुहा सं्तभाच्या पलीकडे सुमारे 300 फूट चालू आहे, परंतु ती इतकी अरंुद आर्ण 

अर्वश्वसनीय से्पर्लओथेम्सने भरलेली आहे की त्यातून जाणे अव्यवहायि आहे. पूवेकडील 

गुहेच्या भागाला समांतर असलेला एक बोगदा लोकांना नुकसान न करता स्पीलोथेम्सच्या 

स दंयािचा आनंद घेण्यास अनुमती देतो. 

 

तुम्ही गुहेच्या फेरफटक्याच्या पुढील भागात जाताना, तुम्ही मानवर्नर्मित बोगद्यात प्रवेश 

करत आहात. बोगदा 1957 मरे्ध् पूणि झाला आर्ण अभ्यागतांना फॉमेशनचे नैसर्गिक स दंयि 

जपत उविररत गुहा पाहण्याची परवानगी र्दली. जरी हा मानवर्नर्मित बोगदा आहे, तरीही 

आम्ही र्भंती र्कंवा िताला स्पशि करत नाही कारण आमच्याकडे आधीच अनेक भागात 

वाढ होत आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्टॉप 11 - स ांदर्स खोल्या 

 
मागील रेकॉर्डांगमधील मुलाखतीचे कोट: 

 

“आम्हाला माहीत होतं की लोकांना येऊन पाहावंसं वाटतं. आर्ण ते र्वकर्सत केले पार्हजे.” 

- फे्रड हॅनेमन जु्यर्नयर, गुहा र्वकसक फे्रड एच. हॅनेमन यांचा मुलगा 

 

या दोन व्हखडक्या 1948 मरे्ध् लोकांसाठी उघडल्या गेल्या, ज्यामुळे भूर्मगत गुहेच्या 

वातावरणात र्वर्वध प्रकारच्या र्नर्मितीची झलक र्दसून आली. पर्हली व्हखडकी जेम रूम 

आहे आर्ण ती 1946 मरे्ध् उघडली गेली आर्ण त्यानंतर 1948 मरे्ध् सेंटेर्नअल रूम आहे. 

र्वस्कॉव्हन्सन राज्य बनल्यानंतर 100 वर्ाांनंतर ती लोकांसाठी खुली असल्यामुळे र्तला त्याचे 

नाव र्मळाले. 

 



 

आपण आता या दोन र्वंडोमरे्ध् जवळजवळ प्रते्यक प्रकारच्या से्पर्लओथेमचे उदाहरण पाहू 

शकता. अर्द्वतीय मधमाश्या से्टलाग्माइट्स आर्ण डर ॅपरी सॅ्टलेक्टाइट्स पहा. 

 

गुहेचे डर ेपरी पडद्यासारखे लटकलेले असते आर्ण काही सॅ्टलेग्माइट्स मधमाश्यांसारखे 

र्दसतात. ररमस्टोन बंधारे फ्लोस्टोनच्या पृष्ठभागावर चकचकीत पूल तयार करतात, तर 

शेल्फ स्टोन तळापासून उगवलेल्या तलावाचे संरक्षण करतो. गुहेच्या मजल्यापासून 

ितापयांत एक र्वशाल सं्तभ उठतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

थाांबा 12 - आश्चर्स गुहा 

 
"मला वाटते की लोक सॅ्टलेग्माइट्स आर्ण सॅ्टलेक्टाइट्स पाहतात आर्ण त्यांना वाटते की ते 

संुदर रचना आहेत, परंतु त्यांना वेळोवेळी पृथ्वीच्या हवामानार्वर्यी असलेल्या ज्ानाच्या 

संपत्तीची जाणीव होत नाही." - डॉ. कॅमेरॉन बॅचलर, मॅर्डसन भूर्वज्ान र्वभागातील 

र्वस्कॉव्हन्सन र्वद्यापीठ 

 

या भागात 1957 मरे्ध् उत्खनन करण्यात आले आर्ण तेिाच ही आश्चयिकारक गुहा 

पर्हल्यांदा सापडली. ही गुहा आश्चयिकारक होती कारण बोगदा खोदणाऱया लोकांना ती र्तथे 

आहे हे माहीत निते. 

 

गुहेची व्याख्या एका खडकात एक र्िद्र अशी केली जाते जी नैसर्गिकरीत्या बनलेली असते 

आर्ण माणसाला बसू शकेल एवढी मोठी असते. या र्िद्राला सरप्राईज केि म्हणतात. 

यासारख्या िोट्या गुहा चुनखडीमरे्ध् सामान्य आहेत आर्ण बहुधा र्वस्कॉव्हन्सनमरे्ध् मुबलक 



 

आहेत. र्वस्कॉव्हन्सन से्पलोलॉर्जकल सोसायटीच्या मते, र्वस्कॉव्हन्सन राज्यात 400 ज्ात गुहा 

आहेत. 

 

सरप्राईज केिच्या खाली गोमेदची ररबन आहे. या र्वभागात, मॅर्डसन र्जओ-सायन्सचे 

र्वद्याथी कॅमेरॉन बॅचेलर यांच्या र्वस्कॉव्हन्सन र्वद्यापीठाद्वारे युरेर्नयम-थोररयम डेर्टंगद्वारे 

र्दनांर्कत करण्यासाठी एक िोटा नमुना घेण्यात आला. र्तला आढळले की नमुना अंदाजे 

121,000 वरे् जुना आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

थाांबा 13 - स्वप्न नदी 

 
"र्नसगाित खोलवर पहा, आर्ण मग तुम्हाला सविकाही चांगले समजेल." - अल्बटि 

आईन्स्टाईन 

 

 

पूवेकडील गुहेचा हा शेवटचा भाग डर ीम ररिरकडे पाहत असलेल्या घुमट भागात संपतो. 

डर ीम ररिर 250 फूट मागे पसरते आर्ण अगदी शेवटी अगदी अरंुद होते. "नदी" मधील 

पाण्याचे तलाव अनेकदा आश्चयिकारक प्रर्तर्बंब धारण करतात. हा भाग एकेकाळी "लाँग 

पॉन्ड" म्हणून ओळखला जात असे - हे पर्हले व्यवस्थापक अलोन्झो पॉन्ड आर्ण त्यांची पत्नी, 

ज्यांचे पर्हले नाव लाँग होते, यांना श्रद्धांजली म्हणून ओळखली जाते. 

 

वर पहायला र्वसरू नका! गुहेचे र्वदारक पुन्ा तुमच्या डोक्यावर आहे, डोळ्यांच्या 

घुमटासह, ते रंगाने भरलेले आहे आर्ण डोळे पाण्याने भरलेले आहे! गुहेचे चंुबन हे पाण्याचे 

थेंब आहेत जे त्यांना प्राप्त करणाऱयांना शुभेिा आणतात असे म्हणतात! 



 

स्टॉप 14 - मानवडनडमसत बोगदा 

 
या बोगद्याची कमाल मयािदा इतकी उंच का आहे याचे कारण गर्णतीय तु्रटी होती – 

बोगद्याच्या खोदकामाच्या वेळी कंत्राटदारांनी गुहेच्या खोलीचा चुकीचा अंदाज लावला. जेिा 

त्यांना तु्रटी आढळली तेिा ते कॉलम रूम एररयामरे्ध् पोहोचले होते, म्हणूनच बु्यटी रूम 

आर्ण सरप्राईज केि भागात कमाल मयािदा खूपच कमी आहे. 

 

आता आपण गुहेतून बाहेर पडताना बोगद्यातून पुढे जात आहोत. खाणीच्या शाफ्टचा तळ 

शोधण्यासाठी कमाल मयािदेकडे पहा. मानवर्नर्मित बोगदा र्वकर्सत करण्यासाठी वापरली 

जाणारी बहुतेक उपकरणे या शाफ्टद्वारे आणली गेली. पार्कां गच्या प्रवेशद्वारापासून 

डावीकडे पार्हल्यावर या शाफ्टचा वरचा भाग माऊंड्स रोडच्या गुहेच्या ओलांडून शेतात 

र्दसू शकतो. हे थोडे र्नळ्या ितासारखे र्दसते. 

 

 



 

आज आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही गुहेचा आनंद 

घेतला असेल आर्ण आम्ही तुम्हाला नैसर्गिक र्ठकाणांचे संरक्षण आर्ण जतन करण्यात 

मदत करण्यासाठी पे्रररत केले आहे. 

 
 

“तुम्हाला आधी माहीत नसलेली गोष्ट् इथे सापडणे खरोखरच आश्चयिकारक आहे. आम्हाला 

र्वस्कॉव्हन्सनमरे्ध् तसा अनुभव फारसा आला नाही. नवीन शोध खरोखरच असामान्य आहेत. 

-जॅक होल्फ्झेह्युटर, ऐर्तहार्सक सल्लागार 


