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3.911evalues109 Perguntas e RespostasDunia Escreveu uma revisão há 2017Saline, Michigan302 posta131 vozes úteisUm bom passeio com criançasO parque bonito, fizemos um tour pelas crianças do Niágara Congelado tiveram grande contato com a natureza e cavernas, recomendo! Data da experiência: Agosto 2017Franciscus_Braun escreveu jul 2017 reviewVineyard,
Brazil35 posts26 votos úteisMany opção | Ótima opção Somos a visita turística mais completa e é linda. Prepare-se porque é uma caminhada difícil. Fizemos o tour mais completo da visita e é lindo. Esteja preparado porque é difícil de hikking. Data de experiência: Maio de 2017tatianehato escreveu uma revisão antes de 2016203 posts21 votos úteisO parque É muito bom, como
na maioria dos locais turísticos dos EUA. A estrada que leva ao parque é linda e super arborizada. Chegamos apenas uma hora antes do passeio e compramos sem dificuldade (sugiro entrar no local, ver opções de passeio e planos). Fizemos cúpulas e trilhas de gotículas- aproximadamente 2 horas de distância, incluindo uma rota de transporte que nos levou até a entrada da
caverna até retornar. Ficamos surpresos com o tamanho da caverna e a estrutura das escadas e iluminação. Em algumas partes, eu me senti na fila em algum parque da Disney. Na minha opinião, as cavernas da Torrinha e da Lapa Doce – ambas na Chapada Diamantina, têm um charme maior pela diversidade e por serem rústicas. Encantos extras só têm lanternas para
iluminar a estrada e mais incômodos no percurso, como em Torrinha. Apenas uma comparação, do meu ponto de vista e gosto pessoal. No entanto, listo a turnê com confiança. Amor!! ... Data da prática: Agosto de 2016alexnakano escreveu uma revisão em maio de 2016São Paulo, SP48 posta26 vozes úteisToo complexo de cavernas!!! Considerado o maior complexo de
cavernas do mundo, é um passeio diferente para quem quer sair de um lugar comum. Mais do que o recomendado. Guias demonstram conhecimento do local e são sempre capazes de responder a todas as perguntas dos turistas. Embora haja escadas e grades ao longo do caminho, pessoas com alguma dificuldade de movimento podem sentir algum desconforto enquanto
caminham.... Data de experiência: Maio de 2016Marcio escreveu em maio de 20167 postagens6 vozes úteis Complexo de cavernas subterrâneas Personalizado patrimônio mundial UNESCO, é o maior complexo de cavernas subterrâneas conhecido no mundo! Existem vários tipos de passeios, todos muito bem organizados e explicativos. A entrada no parque é gratuita
(diferente de outros parques nacionais), mas os passeios para as cavernas são pagos porque há um preço para o transporte (que nos leva e nos leva da entrada e saída da caverna), manutenção do local e pagamento de guias (rangers). Não vimos nenhum morcego durante a turnê, mas é explicado tanto no site do parque quanto nos rangers que há muito interesse na síndrome
do nariz branco. síndrome). Para isso, no final dos passeios todos são obrigados a passar no tapete para retirar esporos e sujeiras das cavernas para evitar o contágio.... Dados da experiência: junho de 2015 Mammoth Cave National Park Photo Mammoth Cave National Park Photo 2 Mammoth Cave National Park Photo 3 There's Only One... Parque Nacional Das Cavernas
mamutes. Uma das atrações mais populares em Kentucky, o Mammoth Cave National Park foi fundado para preservar o sistema de cavernas, incluindo cavernas de mamutes, vales de rios panorâmicos dos rios Green e Nolin, e parte da paisagem montanhosa do centro-sul do Kentucky. É o sistema de cavernas mais longo registrado no mundo com mais de 400 milhas
exploradas e mapeadas. O acesso ao parque nacional é gratuito. Acampamentos e excursões de cavernas são cobrados. As atividades incluem passeios nas cavernas, caminhadas, cavalgadas, ciclismo, piquenique, camping, camping sertanejo, canoagem, pesca e alguns dos passeios mais agradáveis do Kentucky. Pernoites no Parque Nacional da Caverna de Mamute
incluem campings e instalações de hotéis. A caverna tem uma longa e ilustre história começando com os povos indígenas na América do Norte, e à medida que os europeus ocidentais começaram a colonizar os jovens Estados Unidos, a caverna tornou-se um destino turístico de crescente popularidade. Mas o que muitos não percebem é que algumas das cavernas de mamutes
dos mais importantes guias e exploradores do século XIX foram encontradas. Hoje, as Cavernas mamutes podem ser exploradas através de várias visitas guiadas diferentes. Equipamento Principal Despejo de Água Passeios primitivos de camping Handicap Accessible Home Taken Rolling Hills, Deep River Valleys, e o sistema de cavernas mais longo conhecido do mundo. O
Parque Nacional das Cavernas de Mamutie abriga milhares de anos de história humana e uma rica diversidade de plantas e animais, ganhando o título de Patrimônio Mundial da UNESCO e Reserva Internacional da Biosfera. Parque Nacional e Cavernas em Kentucky, Caverna de Mamutes dos EUA redirecionam aqui. Para outros usos, consulte Cavernas de Mamute
(desambiguização). Mammoth Cave National ParkIUCN Categoria II (Parque Nacional)Rotunda Room at Mammoth CaveLocation in KentuckyShow mapa de KentuckyLocation nos Estados UnidosShow mapa dos Estados UnidosLocationEdmonson, Hart, um condado estéril, Kentucky, cidade mais próxima dos EUA BrownsvilleCoodinates37°11'13S 86°06′04W / 37.18694°S
86.10111°W / 37.18694; -86.10111Coordenas: 37°11′13S 86°06′04W / 37.18694°S 86.10111°W / 37.18694; -86.10111Area52.830 acres (213,8 km2)[1]Estabelecida 1. 1941Induas 533.206 (em 2018)[2]Serviço corporal governanteWebsiteMitemammoth Cavernas UNESCO Patrimônio Mundial UnescoCriteriaNatural: vii, vii, viii, xReference150Inscription1981 (5ª sessão)
Mammoth Cave National Park é um parque nacional americano no centro-oeste do Kentucky que inclui partes da Caverna dos Mamutes, o mais longo sistema de cavernas conhecido no mundo. Desde a unificação da Caverna dos Mamutes em 1972 com um sistema ainda mais longo sob Flint Ridge no norte, o nome oficial o sistema era o Sistema de Cavernas Mammoth-Flint
Ridge. O parque foi criado como um parque nacional em 1 de julho de 1941, um Patrimônio Mundial em 27 de outubro de 1981, e uma reserva internacional da biosfera em 26 de setembro de 1990. Os 21.380 hectares do parque estão localizados principalmente no condado de Edmonson, com pequenas áreas se expandindo para leste para os condados de Hart e Barren. Um rio
verde atravessa o parque, com um afluente chamado Rio Nolin alimentando-se do verde dentro do parque. A Caverna mamutie é o sistema de cavernas mais conhecido do mundo, com mais de 640 km de corredores explorados, que é quase o dobro do sistema de cavernas mais longo do México, a Caverna Subaquática Sac Actun, no México. [5] A geologia da Caverna Mamutie
desenvolveu-se em densas camadas de calcário da idade do Mississipi cobertas por uma camada de arenito que tornou o sistema notavelmente estável. É conhecido por cobrir mais de 640 km de passagem; [3] [5] novas descobertas e conexões adicionam alguns quilômetros a este número a cada ano. O Parque Nacional das Cavernas mamutie foi fundado para preservar o
sistema de cavernas. O membro de arenito superior é conhecido como arenito grande. Camadas finas e esparsas de calcário intermitente em arenito evocam uma zona epicárástica na qual pequenos tubos (corredores de cavernas muito pequenos para entrar) se dissolvem pela acidez natural das águas subterrâneas. A zona epicarástica concentra fluxos locais de escoamento
em nascentes de alta altitude que aparecem nas bordas dos cumes. A água resurgente dessas nascentes geralmente flui brevemente para a superfície antes de afundar no subsolo novamente na altitude do contato entre a rocha de arenito e o calcário sólido básico. É nessas camadas básicas de calcário massivo que as cavernas da região evoluíram naturalmente, que são
exploradas pelos humanos. Poço sem fundo em uma caverna de mamute, xilogravura (1887) Camadas de calcário de coluna estratigráfica sob Big Clifts, em crescente ordem de profundidade sob os cumes, são formações de girkin, Você é calcário Genevieve, e Calcário de St. Louis. Por exemplo, uma grande passagem da Caverna Principal vista no passeio histórico está
localizada na parte inferior do Girkin e no topo da Formação de Você. Genevieve. Cada uma das camadas primárias de calcário é ainda dividida em unidades geológicas e subunidades. Uma área de pesquisa de cavernas envolve uma correlação da estratigrafia com a exploração de cavernas realizada pelos exploradores. Isso permite criar mapas tridimensionais aproximados
dos contornos de diferentes limites de camadas sem a necessidade de poços de teste e extração de amostras de núcleo. A rocha de arenito superior é relativamente difícil para a água penetrar: exceções são onde ocorrem rachaduras verticais. Esta tarefa protetora significa que muitas das passagens superiores mais antigas do sistema de cavernas são muito secas, sem
estalactites, estalagmites ou outras formações que requerem água corrente ou gotejamento para o desenvolvimento. No entanto, a camada de arenito caprock foi dissolvida perturbado em muitos lugares do parque, como o quarto Niágara Congelado. O contato entre calcário e arenito pode ser encontrado caminhando do fundo do vale ao cume: normalmente, à medida que se
aproxima do topo da cordilheira, vemos afloramentos de rochas expostas mudanças na composição de calcário a arenito para alturas bem definidas. [6] Um enorme buraco se desenvolveu em um fundo do vale na área sul do parque. Conhecido como Cedro Sink, o buraco apresenta um pequeno rio entrando de um lado e desaparecendo de volta subterrâneo do outro. A caverna
mamutie é o lar de cavernas de camarão de Kentucky em extinção, sem visão de camarão albino. Uma visita ao National Park Service Cave Tour, que é gerenciado por um ranger, oferece aos visitantes vários passeios pelas cavernas. Algumas características notáveis da caverna, como Grand Avenue, Frozen Niagara e Fat Man Misery, podem ser vistas em excursões
iluminadas que variam de uma a seis horas de duração. Dois passeios, iluminados apenas por visitantes transmitidos por lâmpadas de parafina, são alternativas populares para rotas iluminadas elétricas. Várias excursões selvagens se aventuram de partes desenvolvidas da caverna a rastejantes lamacentos e túneis empoeirados. O Echo River Tour, uma das atrações mais
famosas da caverna, costumava levar os visitantes em um passeio de barco ao longo do rio subterrâneo. O passeio foi interrompido por razões logísticas e ambientais no início da década de 1990.[7] A sede da Caverna dos Mamutes e o centro de visitantes estão localizados no Mammoth Cave Parkway. A parkway se conecta com a Rota 70 de Kentucky a partir do norte e
Kentucky Route 255 a partir do sul no parque. [8] A história da placa patrimônio mundial da UNESCO A história dos seres humanos em relação à Caverna mamutie dura cinco mil anos. Vários kits de restos nativos americanos foram recuperados de cavernas de mamutes ou outras cavernas próximas na região no século XIX. A maioria das múmias encontradas representam
exemplos de enterro deliberado, com amplas evidências de práticas funerárias pré-colombianas. Uma exceção ao enterro proposital foi descoberta quando os restos mortais de um macho adulto foram descobertos sob uma grande rocha em 1935. O pedregulho se moveu e se instalou na vítima, um mineiro pró-colombiano que havia rompido os escombros para apoiá-la. Os
restos mortais da antiga vítima foram chamados de Lost John e exibidos ao público até a década de 1970, quando foram enterrados em um local secreto nas Cavernas Mamutie por razões de conservação, bem como sensibilidades políticas emergentes quando se trata de representação pública dos restos mortais dos nativos americanos. Pesquisas a partir do final da década de
1950 lideradas por Patty Jo Watson, da Universidade de Washington em St. Louis, Missouri, fizeram muito para iluminar a vida de nações arcaicas e primitivas da Floresta que exploraram e exploraram cavernas na região. Preservadas por um ambiente constante das cavernas, as evidências dietéticas produziram dados de carbono permitindo que Watson e outros determinassem
a idade dos espécimes. A análise de seu conteúdo, também pioneira por Watson, permite a determinação do parente plantas e carne na dieta de ambas as culturas ao longo de um período de vários milhares de anos. Esta análise sugere uma transição oportuna da cultura caçador-coletora para a domesticação e agricultura. Outra técnica usada em pesquisas arqueológicas na
Caverna dos Mamutes foi a arqueologia experimental, na qual exploradores modernos foram enviados para a caverna usando a mesma tecnologia que aqueles que usavam culturas antigas, dos quais os restos estão descartados em muitas partes da caverna. O objetivo era obter uma visão dos problemas enfrentados por pessoas antigas que exploraram a caverna colocando
pesquisadores em uma situação física semelhante. Antigos restos humanos e artefatos em cavernas são protegidos por várias leis federais e estaduais. Um dos fatos mais básicos que precisa ser determinado sobre um artefato recém-descoberto é sua localização exata e situação. Mesmo um artefato pré-histórico ligeiramente móvel contamina-o em termos de pesquisa.
Exploradores são devidamente treinados para não interferir com evidências arqueológicas, e algumas áreas da caverna permanecem fora dos limites até mesmo exploradores experientes, a menos que o tema da viagem seja a pesquisa arqueológica na área. Além dos restos que foram descobertos em uma seção da caverna acessível através da entrada histórica da caverna
mamutie, os restos de cachos de tochas usadas pelos nativos americanos, bem como outros artefatos como desenhos, fragmentos de abóbora e chinelos de mocassins são encontrados na seção de cavernas de sal do sistema em Flint Ridge. Embora haja evidências inegáveis de sua existência e uso da caverna, não há evidência de uso adicional no período arcaico passado.
Especialistas e cientistas não têm uma resposta sobre por que este é o que é um dos maiores mistérios da Caverna Mamutie até hoje. A história escrita mais antiga do trato de 13.000 hectares conhecido como Pollard Survey foi vendida em 10 de setembro de 1791 na Filadélfia por William Pollard. Os 8.052 hectares do Pollard Survey entre a margem norte de Bacon Creek e o
Rio Verde foram comprados por Thomas Lang Jr., um empresário britânico americano de Yorkshire, Inglaterra, em 3 de junho de 1796, por £4.116/13s/0d (£4.116,65). A terra foi perdida em uma reivindicação fiscal local durante a guerra em 1812. Entrada histórica a 37°11'14S 86°06′13W / 37.18722°S 86.10361°W / 37.18722; -86.10361 A lenda diz que o primeiro europeu a
visitar a Caverna Mamutie foi John Houchin ou seu irmão Francis Houchin, em 1797. Durante a caçada Houchin perseguiu o urso ferido na grande entrada da caverna perto do Rio Verde. Algumas histórias da família Houchin têm John Decatur de Johnny Dick Houchin como o descobridor da caverna, mas isso é altamente improvável desde que Johnny Dick tinha apenas 10 anos
em 1797 e era improvável que estivesse caçando ursos em uma idade tão tenra. Seu pai John é o candidato mais provável deste ramo de árvores, mas o candidato mais provável para descobrir a Caverna Mamutie é Francis Frank cuja terra estava muito mais perto da entrada da caverna do que seu irmão John. Há também um argumento de que seu irmão Charles Houchin, que
era conhecido como um grande caçador e caçador, foi o homem que atirou naquele urso e o perseguiu em uma caverna. A sombra sobre a alegação de Charles é que ele viveu em Illinois até 1801. Ao contrário desta história, Brucker e Watson são a caverna mais longa, que afirma que a caverna era certamente conhecida há algum tempo. Cavernas na área eram conhecidas
antes da descoberta da entrada da caverna dos mamutes. Mesmo Francis Houchin tinha uma entrada de caverna em sua propriedade muito perto de uma curva no Rio Verde conhecida como buraco, que fica a menos de uma milha da entrada principal da caverna dos mamutes. A terra que continha esta entrada histórica foi explorada pela primeira vez e registrada em 1798 sob
o nome de Valentine Simons. Simons começou a usar a Caverna Mamutie para seu estoque de sal. De acordo com os registros da família passou por Houchin, e mais tarde a família Henderson, John Houchin estava caçando o urso e o urso se virou e começou a persegui-lo. Ele encontrou a entrada da caverna quando correu para a caverna para se proteger do urso de carga.
Mapa da Caverna dos Mamutes do século XIX (1897) Em colaboração com Valentine Simon, vários outros teriam terras através da guerra em 1812, quando a reserva de saltpeter da Caverna mamute tornou-se significativa graças à Lei de Embargo de Jefferson de 1807, que proibiu todo o comércio exterior. Bloqueio faminto pelo exército americano de saltpeter, e, portanto,
pólvora. Como resultado, o preço doméstico do saltpeter aumentou e a produção com base em nitratos extraídos de cavernas como a caverna mamutia tornou-se mais lucrativa. Em julho de 1812, a caverna foi comprada de Simon e outros proprietários Charles Wilkins e um investidor da Filadélfia chamado Hyman Gratz. Logo, a caverna é extraída para nitrato de cálcio em
escala industrial, usando a força de trabalho de 70 escravos para construir e operar o aparelho de incursão do solo, bem como para transportar solo cru da profundidade da caverna para o processador central. [9] Metade do interesse na caverna mudou de mãos para dezenas de milhares de dólares (uma enorme quantia na época). Após a guerra, quando os preços caíram, as
obras foram abandonadas e se tornaram uma atração turística menor centrada em uma múmia indiana descoberta nas proximidades. Quando Wilkins morreu, os executores de sua propriedade venderam seu interesse na caverna para Gratz. Na primavera de 1838, a caverna foi vendida aos irmãos Gratz Franklin Gorin, que pretendiam operar a Caverna dos Mamutes puramente
como uma atração turística, o fundo há muito tempo caiu do mercado de saltpeter. Gorin era dono de escravos e usava seus escravos como guias. Um desses escravos faria uma série de contribuições importantes para o conhecimento humano da caverna, e se tornaria uma das figuras históricas mais famosas da caverna mamutie. Stephen Bishop, um escravo afro-americano e
guia da caverna durante as 1840 e 1850, foi uma das primeiras pessoas a fazer mapas extensos e nomeou muitos elementos das cavernas. Stephen Bishop foi apresentado à Caverna mamute em 1838 por Franklin Gorin. Após a morte de Bishop, Gorin escreveu: Coloquei um guia na caverna – o famoso e grande Estevão – e ele ajudou na descoberta. Ele foi a primeira pessoa a
atravessar um poço sem fundo, e ele, eu e outra pessoa cujo nome eu esqueci eram as únicas pessoas que nunca no fundo da Catedral de Gorin, pelo que sei. Depois que Stephen cruzou o poço sem fundo, descobrimos todas as partes da caverna que agora são conhecidas além deste ponto. Antes dessas descobertas, todo o interesse centrado no que é conhecido como a
Velha Caverna... mas agora muitos pontos são, mas pouco conhecidos, embora como Stephen estava costume de dizer que eles eram grandes, sombrios e especiais. [10] Caverna mamute de Kentucky: Um Manual Ilustrado (1897) Em 1839, John Croghan de Louisville comprou a Propriedade das Cavernas mamutes, incluindo Bishop e seus outros escravos, de seu antigo
proprietário, Franklin Gorin. Croghan dirigiu brevemente o malfadado Hospital de Tuberculose em uma caverna em 1842-43, um par que ele acreditava que curaria seus pacientes. Uma epidemia generalizada deste período, a tuberculose acabaria por reivindicar a vida do Dr. Croghan no século 1849, a glória da Caverna Mamutie crescerá para que a caverna se tornasse uma
sensação internacional. Ao mesmo tempo, a caverna atraiu a atenção de escritores do dia 19 [11] Devido à crescente notoriedade da Caverna Mamutie, a caverna contou com visitantes famosos como o ator Edwin Booth (seu irmão, John Wilkes Booth, assassinado por Abraham Lincoln em 1865), a cantora Jenny Lind (que visitou a caverna em 5 de abril de 1851), e o violinista
Ole Bull, que juntos deram um concerto em uma das cavernas. Duas câmaras nas cavernas já foram conhecidas como anfiteatro de Booth e o Ole Bull Concert Hall. Em 1859, quando as ferrovias louisville e nashville abriram sua linha principal entre essas cidades, o Coronel Larkin J. Procter era dono da Propriedade das Cavernas mamutes. Ele também era dono da linha
Stagecoach, que corria entre Glasgow Junction (Park City) e a Mammoth Cave Estate. Esta linha transportou turistas para a Caverna dos Mamutes até 1886, quando o mamute fundou a Cave Railroad. Início do século XX: Kentucky Cave Wars Assinaturas históricas no teto da Avenida Gótica Problemas na vida agrícola em hardscrabble, solo pobre da paisagem das cavernas
influenciou proprietários locais de cavernas menores próximas a ver oportunidades de uso comercial, especialmente dado o sucesso da Caverna Mamutie como uma atração turística. Kentucky Cave Wars foi um período de competição amarga entre proprietários de cavernas locais por dinheiro turístico. Larga Golpes foram usados para atrair visitantes de seu destino para outras
cavernas de shows privados. Sinais enganosos foram colocados ao longo das estradas que levam à Caverna dos Mamutes. Uma estratégia típica durante os primeiros dias de viagem de carro envolvia representantes (conhecidos como cappers) de outras cavernas privadas a bordo da prancha de um carro turístico, e levando os passageiros a acreditar que a Caverna mamute
estava fechada, em quarentena, retirada ou inacessível. Em 1906, a Caverna mamute tornou-se acessível por vapor com a construção de um castelo e uma represa em Brownsville, Kentucky. Em 1908, Max Kämper, um jovem engenheiro de mineração alemão, veio para a caverna através de Nova York. Kämper tinha acabado de se formar na escola técnica e sua família o
enviou em uma viagem ao exterior como um presente de formatura. Originalmente queria passar duas semanas na Caverna dos Mamutes, Kämper passou vários meses. Com a ajuda de Stephen Bishop, Guia das Cavernas de Mamute, Kämper produziu uma exploração instrumental notavelmente precisa de muitos quilômetros da Caverna dos Mamutes, incluindo muitas novas
descobertas. Kämper também teria realizado um levantamento correspondente da superfície do solo, que está transbordando sobre a caverna: essa informação deveria ser útil na abertura de outras entradas para a caverna assim que aconteceu com a entrada da Cidade Violeta. A família Croghan suprimiu o elemento topográfico do mapa de Kämper e não é conhecida por
sobreviver hoje, embora parte do trabalho de Kämper no mapa das cavernas seja um triunfo da cartografia precisa das cavernas: foi só no início da década de 1960 que ela nasceu. Kämper retornou a Berlim e desapareceu completamente do ponto de vista da paisagem da Caverna dos Mamutes. Foi só na virada do século 21 que estávamos mais de 100.00 Estalactites, e
estalagmites criadas a partir de travertina dentro da Caverna Mamutie pelo famoso explorador de cavernas francês Édouard-Alfred Martel visitaram a caverna por três dias em outubro de 1912. Sem acesso a dados de pesquisa de perto, Martel foi autorizado a fazer observações barométricas na caverna para determinar a altitude relativa dos vários lugares da caverna. Ele
identificou diferentes níveis da caverna e observou corretamente que o nível do rio Echo na caverna era controlado pelo nível do Rio Verde na superfície. Martel lamentou a construção de uma represa em Brownsville em 1906, apontando que isso impossibilitou um estudo hidrológico completo da caverna. Entre suas descrições precisas do cenário hidrogeológico da Caverna
Mamutie, Martel ofereceu uma conclusão especulativa de que a Caverna Mamutie estava associada a sais e cavernas colossais: seria correto apenas 60 anos depois de visitar Martel. [12] No início da década de 1920, George Morrison Através da explosão, uma série de entradas para a caverna de mamutes em terra que não é propriedade da Propriedade Croghan. Na ausência
de dados de pesquisas secretas de croghan conduzidas por Kämper, Bishop e outros que não foram publicados de forma adequada para determinar o escopo geográfico da caverna, agora surgiu convincentemente que os croghans têm exibido por anos partes da caverna dos mamutes que não eram de propriedade. Ações judiciais foram movidas e por um tempo as várias
entradas da caverna foram operadas em concorrência direta entre si. No século XIX, Floyd Collins passou uma década pesquisando o Flint Ridge Cave System (o legado mais importante dessas pesquisas foi a descoberta da Caverna de Cristal de Floyd Collins e exploração em Salts Cave) antes de morrer em Sand Cave, Kentucky, em 1925. Enquanto explorava Sandy Cave,
ele soltou uma pedra em sua perna enquanto estava em um caminho apertado e foi incapaz de ser resgatado da morte por fome. [13] Tentativas de salvar Collins criaram uma sensação de mídia em massa; a publicidade resultante atrairia proeminentes kentuckianos para iniciar um movimento que logo levaria ao surgimento do Parque Nacional das Cavernas de Mamutie.
Movimento do Parque Nacional (1926-1941) Uma viagem de caverna no Rio Styx quando o último dos herdeiros de Croghan morreu, a dinâmica de antivocation cresceu entre os ricos cidadãos de Kentucky para a criação do Parque Nacional das Cavernas de Mamutie. Cidadãos privados fundaram a Associação das Cavernas de Mamutes em 1924. O parque foi aprovado em 25
de maio de 1926. [14] Os fundos doados foram usados para a compra de algumas paróquias da região, enquanto outras áreas dentro do limite proposto do parque nacional foram adquiridas pela lei de áreas significativas. Ao contrário do surgimento de outros parques nacionais no pouco povoado Oeste Americano, milhares de pessoas seriam realocadas à força no processo de
criação de um Parque Nacional da Caverna mamutie. Muitas vezes, grandes processos de domínio eram amargos, com proprietários pagando o que era considerado quantias insuficientes. As críticas resultantes ainda ressoam na região. [15] Por razões legais, o governo federal foi proibido de renovar ou desenvolver assentamentos desmatados, enquanto a associação privada
detinha a terra: este Regulamento evitou o funcionamento de um máximo de quatro campos de CCC entre 22 de maio de 1933 e julho de 1942. [16] [17] De acordo com o Serviço Nacional de Parques, até 22 de maio de 1936, 27.402 hectares de terra foram adquiridos e adotados pelo Ministro do Interior. A área foi declarada parque nacional em 1º de julho de 1941, quando foram
montados pelo menos 45.310 acres (mais de 600 parcelas). [18] Superintendente Hoskins mais tarde escreveu sobre um tanager de verão chamado Pete, que veio para guiar a casa ou em torno de cada 20 de abril, começando em 1938. O pássaro comeu desde a comida nas mãos dos guias, até o deleite dos visitantes, e forneceu comida para seu amigo menos domesticado.
[19] O Nascimento de um Parque Nacional de Mamute (1941) O Parque Nacional das Cavernas de Mamute foi oficialmente dedicado ao século I .C. Coincidentemente, o mesmo incorporação da Sociedade Espeleológica Nacional. R. Taylor Hoskins, o segundo superintendente interino sob a antiga associação, tornou-se o primeiro superintendente oficial a manter até 1951. A
nova entrada, fechada aos visitantes desde 1941, foi reaberta em 26 de dezembro de 1951, tornando-se a entrada usada para o início do passeio do Niágara Congelado. [20] Caverna mais longa (1954-1972) Escadaria Tower em Mammoth Dome Até 1954, mammoth caves national park terra incluiu todas as terras dentro de sua fronteira exterior, exceto por duas estradas
privadas. Um deles, uma antiga fazenda lee collins, foi vendido para Harry Thomas de Horse Cave, Kentucky, cujo neto, William Bill Austin, operava Collins Crystal Cave como uma caverna show em concorrência direta com um parque nacional que foi forçado a manter estradas que levam à propriedade. A condenação e a compra da propriedade da Caverna de Cristal parecia
apenas uma questão de tempo. Em fevereiro de 1954, uma expedição de duas semanas sob os auspícios da Sociedade Espeleológica Nacional foi organizada a convite de Austin: esta expedição ficou conhecida como C-3, ou Expedição Collins Crystal Cave. [21] A expedição C-3 atraiu o interesse público, primeiro a partir de um ensaio fotográfico publicado por Robert Halmi na
edição de julho de 1954 da True Magazine e mais tarde da publicação de um relato duplo em primeira pessoa da expedição, Caves Beyond: The Story of Collins Crystal Cave Expeditions por Joe Lawrence Jr. (então presidente da Sociedade Nacional Espeleológica) e Roger Brucker. A expedição mostrou convincentemente que as passagens na Caverna de Cristal se
espalharam em direção à Caverna dos Mamutes, que pelo menos ultrapassou os limites da propriedade da Caverna de Cristal. No entanto, essa informação foi mantida de perto pelos exploradores: temia-se que o Serviço Nacional de Parques pudesse proibir a exploração de ser tão conhecida. [22] Em 1955, a Caverna de Cristal foi associada à Caverna Desconhecida, a
primeira conexão no sistema de Flint Ridge. Alguns dos participantes da expedição C-3 queriam continuar suas pesquisas em torno da conclusão da expedição C-3, e organizaram tanto o Flint Ridge Survey liderado por Austin, Jim Dyer, John J. Lehrberger e E. Robert Pohl. Esta organização foi fundada em 1957 como a Fundação para a Pesquisa das Cavernas. A organização
procurou legitimar as atividades dos exploradores das cavernas apoiando pesquisas acadêmicas e científicas originais. Cientistas notáveis que estudaram cavernas de mamute durante este período incluem Patty Jo Watson (ver seção sobre pré-história.) Em março de 1961, a propriedade crystal cave foi vendida ao Serviço Nacional de Parques por US $ 285.000. Ao mesmo
tempo, a propriedade da Grande Caverna Ônix, a única outra propriedade privada remanescente, foi comprada por US$ 365 mil. A Fundação de Pesquisa das Cavernas foi autorizada a continuar sua revisão através de um memorando de entendimento com o Serviço Nacional de Parques. A Caverna Colossal foi associada à exploração com uma caverna de sal em 1960 e 1961
A caverna foi igualmente associada com a Caverna Cristalista-Desconhecida, criando um único sistema de cavernas sob grande parte de Flint Ridge. Em 1972, o Flint Ridge Cave System havia sido estudado a uma extensão de 139,2 km, a caverna mais longa do mundo. Flint-Mamute Connection (1972) O rio Styx, uma das vias navegáveis semi-subterrâneas da caverna,
aparece na superfície do parque. Durante a década de 1960, equipes de exploração e mapeamento da Cave Research Foundation (CRF) encontraram corredores no Sistema das Cavernas de Flint Ridge que penetraram sob o Vale de Houchins e chegaram a 240 metros de passagens conhecidas na Caverna dos Mamutes. Em 1972, o cartógrafo chefe da CRF John Wilcox
prosseguiu com um programa agressivo para finalmente conectar a caverna, lançando várias expedições feitas por Flint Ridge, bem como explorando pistas na Caverna dos Mamutes. Em uma viagem de julho de 1972, nas profundezas do Flint Ridge Cave System, Patricia Crowther-com seu leve quadro de 52 kg rastejou por um estreito cânion mais tarde apelidado de ponto
apertado, que funcionava como um filtro para cavers maiores. Após uma viagem ao redor de Tight Place em 30 de agosto de 1972, Wilcox, Crowther, Richard Zopf, e Tom Brucker descobriram o nome Pete H escrito na parede da travessia do rio com uma flecha apontando na direção da Caverna Mamutie. Acredita-se que o nome foi esculpido por Warner P. Pete Hanson, que
estava ativo na exploração da caverna na década de 1930. Hanson foi morto na Segunda Guerra Mundial. A passagem foi nomeada Rio Perdido de Hanson pelos exploradores. Finalmente, em 9 de setembro de 1972, uma equipe de seis pessoas da CRF de Wilcox, Crowther, Zopf, Gary Eller, Stephen Wells e Cleveland Pinnix (National Park Service ranger) seguiu o Rio Perdido
de Hanson rio abaixo para descobrir sua conexão com o rio Eco no salão cascata da caverna dos mamutes. Com esta ligação entre Flint Ridge e Mammoth Cave Systems, a espeleologia do Everest foi escalada. O sistema integrado de cavernas continha 232,4 km de passagens exploradas e tinha quatorze entradas. [25] Descobertas recentes seguiram outras conexões entre a



caverna mamune e cavernas menores ou sistemas de cavernas, em particular a Caverna Proctor/Morrison sob a cordilheira de Joppa em 1979. Proctor Cave foi descoberto por Jonathan Doyle, um desertor do Exército da União durante a Guerra Civil, e mais tarde foi propriedade da Ferrovia das Cavernas de Mamute enquanto explora o CRF. A Caverna de Morrison foi
descoberta por George Morrison em 1920. Essa conexão empurrou a fronteira da pesquisa dos mamutes para o sudeste. Ao mesmo tempo, descobertas feitas fora do parque por um grupo independente chamado Central Kentucky Karst Coalition ou CKKC resultaram em uma pesquisa de dezenas de milhas nas Cavernas de Roppel a leste do parque. Descoberta em 1976, a
Caverna roppel estava brevemente na lista das cavernas mais longas do país antes de ser anexada à seção Proctor/Morrison do Sistema das Cavernas mamutes em 10 de setembro de 1983. A fusão foi feita por dois partidos mistos CRF e CKKC exploradores. Cada parte entrou através de um separado e se reuniram na quarta-feira antes de prosseguir na mesma direção para
a saída na entrada oposta. O comprimento total resultante estudado foi de quase 480 km. Em 19 de março de 2005, uma conexão com a parte da caverna roppel do sistema foi examinada de uma pequena caverna sob Eudora Ridge, adicionando aproximadamente três milhas ao comprimento conhecido do sistema de cavernas mamutie. A recém-encontrada entrada da caverna,
agora chamada de Entrada Hoover, foi descoberta em setembro de 2003 por Alan Canon e James Wells. [26] Descobertas incrementais levaram o total para mais de 640 km. [3] É certo que muitos mais quilômetros de caminhadas nas cavernas aguardam descobertas na região. A descoberta de novas entradas naturais é uma ocorrência rara: o método primário de descoberta
envolve o monitoramento das passagens laterais identificadas durante um levantamento sistemático de rotina de passagens de cavernas que entram a partir de entradas conhecidas. Cavernas relacionadas e próximas Pelo menos dois outros sistemas de cavernas maciças ficam a uma curta caminhada da caverna dos mamutes: o sistema de cavernas fisher ridge e o sistema de
cavernas de Martin Ridge. O Fisher Ridge Cave System foi descoberto em janeiro de 1981 por um grupo de cavers de Michigan associados à Sociedade Espeleológica Nacional das Cavernas Urbanas de Detroit. Até agora, o Sistema de Cavernas de Fisher Ridge foi mapeado a 201 km. Em 1976, Rick Schwartz descobriu uma grande caverna ao sul da fronteira do Parque das
Cavernas de Mamute. Esta caverna ficou conhecida como o Sistema de Cavernas de Martin Ridge em 1996, como uma nova pesquisa conectou 3 cavernas whigpistle próximas (entrada original de Schwartz), Cavernas de Martin Ridge, e Cavernas jackpot. A partir de 2018, o sistema de cavernas de Martin Ridge foi mapeado para um comprimento de 55 km e a exploração
continuou. [28] Clima De acordo com o sistema de classificação climática de Köppen, o Parque Nacional das Cavernas de Mamute tem um clima subtropical úmido (Cfa). De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, a zona de dureza vegetal no Centro de Visitantes do Parque Nacional da Caverna de Mamute a 220 metros acima do nível do mar é de 6b com uma
temperatura mínima média anual extrema de -3,2°F (-19,6°C). [29] Dados climáticos para o Centro de Visitantes do Parque Nacional da Caverna de Mamute. Altitude: 666 pés (303 m) Mês Jan Feb Mar Abril maio julho julho setembro setembro outubro média alta ° F (°C) 44,1 (6,7) 49,0 (9,4) 58,7 (14,8) 69,7 (20,9) 77,4 (4(14.8) 69.7 (20.9) 77.4 (4(4) 25.2) 84.5(29.2) 88.1(31.2)
87.5(30.8) 81.4(27) .4) 70.6(21.4) 58.9(14.9) 47.2(8.4) 58.9(14.9) 47.2(8.4)4) 68.2(20.1) Média diária °F (°C) 0 34.6 (1.4) 38.6(3.7) 46.9(8.3) 57.0(13.9) 65.4(18.6) 73.2 (22.) 9) 77.0(25.0) 76.0(24.4) 69.1(20.6) 58.1(14.5) 47.9(8.8) 37.8(3.2) 56.9(13.8) Priemer nízka °F (°C) 25,2(−3,8) 28,2 (−2,1) 35,1(1,7) 44,2(6,8) 53,4(11,9) 61,8(16,6) 65.9(18.8) 64.4(18.0) 56.8(13.8) 45.5(7.5)
36.9(2.7) 28.4(−2.0) 45.6 (7.6) Priemerné zrážkové palce (mm) 3,52(89) 4,02(102) 4,59(117) 4,20(107) 5,67(144) 4,23(107) 4,6 49(114) 3,86(98) 3,87(98) 3,46(88) 4,23(107) 4,78(121) 50,92(1 293) Priemerná relatívna vlhkosť (%) 72.9 68.1 61.1 59.4 68.3 71.7 73.3 71.0 69.7 67.5 68.7 73.2 68.8 Média (°C) 26.8 (−2.9) 29.0 (−1.7) 34.2(1.2) 43.0(6.1) 54.7(12.7 1). 6) 63,5(17,5)
67,8(19,9) 65,9(18,8) 58,8(14,9) 47,4 (8.) 6) 38.1(3.4) 30.0 (−1.1) 46.7(8.2) Fonte: PRISM Climate Group[30] Biologia e ecossistema As seguintes espécies de morcegos habitam cavernas: Morcego de Indiana (Myotis sodalis), morcego cinzento (Myotis grisescens), pequeno morcego marrom (Myotis lucifugus), morcego marrom grande (Eptesicus fuscus) e morcego pipistrelle
oriental (Pipistrellus subflavus). Todos juntos, essas e espécies mais raras de morcegos, como o morcego de pés pequenos orientais, estimavam uma população de 9 a 12 milhões apenas na seção histórica. Enquanto essas espécies ainda existem na caverna dos mamutes, seu número agora não é mais do que alguns milhares, na melhor das hipóteses. A restauração ecológica
desta parte da caverna mamutie, e facilitar o retorno dos morcegos, é um esforço contínuo. Nem todas as espécies de morcegos habitam a caverna aqui; Red Bat (Lasiurus borealis) é um morador da floresta, como raramente encontrado no subsolo. Entre os outros animais que habitam as cavernas, incluem: dois gêneros de críquete (Hadenoecus subterraneus) e (Ceuthophilus
stygius) (latês ceuthophilus), salamandra de caverna (Eurycea lucifuga), dois gêneros de bezok (Typhlichthys subterraneus) e (Amblyopsis spelaea), lagostim de caverna (Orconectes pellucidus) e camarões de caverna (Palaemonias ganteri). Além disso, alguns animais de superfície podem se refugiar nas entradas das cavernas, mas geralmente não se aventuram nas partes
profundas do sistema de cavernas. A parte do Rio Verde que flui através do parque é legalmente designada como o Rio Selvagem de Kentucky pela Assembleia Geral de Kentucky, através do Programa de Rios Selvagens da Kentucky Wildlife Conservations. De acordo com a AW Kuchler, o Mammoth Cave National Park tem Oak/Hickory (100) um tipo potencial de vegetação
com folhas largas leves de madeira oriental e florestas mistas (25) forma de vegetação potencial. [31] Fósseis comuns de cavernas incluem crinoides, blastóides e mariscos. [32] O calcário do Mississipi produziu fósseis de mais de uma dúzia de espécies de tubarões. Em 2020, cientistas anunciaram a descoberta de parte do sriatus saivod, uma espécie comparável aos grandes
tubarões brancos modernos. [33] O nome Nome da Caverna refere-se à grande largura e comprimento dos pés que se conectam à Rotunda diretamente dentro da entrada. [34] O nome foi usado muito antes do extenso sistema de cavernas ser mais totalmente pesquisado e mapeado, revelando o comprimento mamutie dos corredores. Nenhum fóssil de mamute lanoso foi
encontrado na caverna dos mamutes, e o nome da caverna não tem nada a ver com este mamífero extinto. Referências culturais Uma quantidade significativa do trabalho do poeta americano Donald Finkel decorre de sua experiência no Parque Nacional das Cavernas de Mamute. Exemplos incluem Answer Back de 1968, e o livro Going Under, publicado em 1978. [35] O layout
de um dos primeiros jogos de computador, O Colossal Cave Adventure de Will Crowther de 1976, foi baseado em parte na Caverna mamutie O jogo de vídeo de Kentucky Route Zero tem uma expansão separada, situada entre seus atos III e IV, chamado Aqui e Ali ao longo do Echo, um número fictício de linha direta que fornece informações sobre o Rio Echo para e peregrinos.
O terceiro ato do jogo em si também ocorre parcialmente no sistema das Cavernas de Mamute, e tem ligações com aventuras colossais das cavernas. [37] [38] H.P. Lovecraft é um conto de 1918 Beast in a Cave localizado na Caverna mamutie. A banda de rock norte-americana Guided by Voices lançou a caverna em 1990 na canção Mammoth Cave de seu álbum Same Place
the Fly Got Smashed. [40] Kentucky Mammoth Cave é usado como metáfora para o estômago de uma cachalote no capítulo 75 do romance moby-dick de Herman Melville de 1851. A escritora de ficção Lillie Devereux Blake, escrevendo para a revista Knickerbocker em 1858, contou a história fictícia de uma mulher, Melissa, que assassinou sua professora, que não retribuiu seu
amor, deixando-o em uma caverna sem uma lâmpada. De acordo com a história, Melissa retorna à caverna quinze anos depois para acabar com sua provação. O pesquisador Joe Nickell escrevendo para a revista Skeptical Inquirer explica que coloca crentes ingênuos em fantasmas... confirmação de sua fé supersticiosa, que falam sobre ouvir Melissa chorando e chamando por
sua tocha assassinada. Nickell afirma que é comum ouvir sons em cavernas, que o cérebro interpreta (como palavras e choro)... Chama-se pareidolia. Melissa é pura ficção, mas a autora Blake visitou Mammoth Caves com seu marido Frank Umsted, viajando de trem, navio a vapor e diligência. [42] Park Rangers Robert P. Holland; 2 de setembro de 1936 - 21 de junho de 1938;
Atuação R. Taylor Hoskins; 22 de Junho de 1938 - 30 de Junho de 1941; Atuação R. Taylor Hoskins; 1 de julho de 1941 - 31 de março de 1951 Thomas C. Miller; 1 de abril de 1951 - 30 de julho de 1954 - 14 de setembro de 1963 Paul McG. Miller; 15 de setembro de 1963 - 30 de janeiro de 1966 - 7 de setembro de 1968 por Robert H. Bendt; 8 de setembro de 1968 - 23a Linha de
Supervisão atribuída no Sítio Histórico Nacional Abraham Lincoln Birthplace, 2 de setembro de 1970 - 27 de abril de 1975 Joseph Kulesza; 21 de fevereiro de 1971 - 31 de maio de 1976 Albert A. Hawkins; 4 de julho de 1976 - 11 de agosto de 1979 Por Robert L. Deskins; 12 de agosto de 1979 - 1 de setembro de 1984 Richard N. Strange; 2 de setembro de 1984 - 8 de dezembro
de 1984; atuação Franklin D. Pridemore; 9 de dezembro de 1984 - 2 de janeiro de 1988 David A. Mihalic; 3 de janeiro de 1988 - Julho de 1994[43] Ronald R. Switzer; Março de 1995 - Janeiro de 2005 Bruce Powell; 1 de Janeiro de 2005 a Janeiro de 2006; ator Patrick Reed; Janeiro de 2006 - 2012 [44] Sarah J. Craighead; Novembro 2012 - Julho 2017 [45][46] Barclay Trimble;
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Jr., Joe e Brucker, Roger W. (Lawrence e Brucker 1955) Cave Beyond: The Story of Floyd Collins's Crystal Cave Expedition New York: Funk and wagnalls. Reimpresso, com uma nova introdução por Zephyrus Press ISBN 0-914264-18-4 (pbk.) Detalha a história da expedição C3 de 1954 do ponto de vista autônomo do líder e participante da expedição ordinária, que se tornou um
dos líderes da então obediente exploração do período moderno. Brucker, Roger W. e Watson, Richard A. Red (Brucker e Watson 1976) Caverna Mais Longa. Nova York : Knopf (reimpressão de 1987, literalmente: Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press) ISBN 0-8093-1322-7 (pbk.) A complexa história da pesquisa da Caverna mamutie foi contada por dois dos
fundadores da Cave Research Foundation. Uma adição inestimável, Historical Beginnings, descreve a história da caverna desde a pré-história até meados da década de 1950, onde a história principal começa. A fundação da Fundação para a Pesquisa das Cavernas é descrita na perspectiva dos insiders. Altamente pessoal na narrativa, este trabalho às vezes é brincadeira ou
com ironia referida aos homens das cavernas como Roger e Red Go Caving, embora seu status reverenciado na literatura e as reputações dos autores dificilmente estejam em dúvida. A reimpressão de 1989 inclui uma palavra-chave de autores referente à conexão Roppel-Mamute de 1983 e outros eventos subsequentes. Borden, James D. e Brucker, Roger W. (Borden e
Brucker 2000) Além da Caverna dos Mamutes: Um Conto de Obsessão na Caverna Mais Longa do Mundo. Carbondale e Edwardsville, Illinois: Southern Illinois University Press. ISBN 0-8093-2346-X. Embarcando no local onde as mais longas folhas das cavernas carregam a história da exploração da Caverna Mamutie de 10 de setembro de 1972 a 10 de setembro de 1983,
quando a conexão entre a Caverna de Roppel e os fluxos sul da Caverna Mamutie foi explorada. Detalhes das origens da Coalizão Central de Kras de Kentucky (CKKC). Arqueologia de Meloy, Harold (Meloy 1968) Múmia Caverna mamute: Um relato de múmias indianas descobertas em uma caverna curta, Caverna de Sais, e Caverna mamute, Kentucky Shelbyville, Indiana:
Micron Publishing Co., 1990 (Original copyright 1968, 1977). Watson, Patty Jo (ed.) (Watson 1974) Arqueologia da área da Caverna Mamutie. Reimpresso 1997 por St. Louis: Cave Books 0-939748-41-X. 31 capítulos da principal arqueologia da Caverna mamute e vários de seus colegas. A edição de reimpressão contém uma breve nova introdução e uma breve bibliografia
atualizada. Carstens, Kenneth C (1980) Inquérito Arqueológico em Central Kentucky Karst, 2 vols., Dissertação, Dep't Anthropology, Washington University, St. Louis. Carstens, Kenneth C (1973) Levantamento Arqueológico no Parque Nacional das Cavernas de Mamute. Tese, Departamento de Antropologia, Universidade de Washington, St. Louis. Geologia Brown, Richmond F.
(Brown 1966). Hidrologia de calcário cavernoso na área da caverna de Mamute, Kentucky [Serviço Geológico de Papel de Abastecimento de Água 1837]. Washington, D.C.: Assessoria de Imprensa dos Estados Unidos. Livesay, Ann e McGrain, Preston (revisado) (Livesay e McGrain 1962). Geologia do Parque Nacional das Cavernas mamutie. Kentucky Geological Survey, série
X, 1962. Special Publication 7, College of Arts and Sciences, University of Kentucky. Lexington, Kentucky: Universidade de Kentucky. Palmer, Arthur N. (Palmer 1981) Guia Geológico para o Parque Nacional das Cavernas de Mamutie. Teaneck, Nova Jérsei: Imprensa Zephyrus. ISBN 0-914264-28-1. 196 p. Z anúncio na tampa traseira: Como uma caverna mamutie se forma?
Quantos anos ele tem? Por que parece do jeito que parece? O que as pedras nos dizem? Estas e muitas outras perguntas são respondidas neste livro sobre as cavernas mais populares da América. Ele escreveu para leitores leigos, mas com muitas informações técnicas para o bem daqueles que têm maior alfabetização científica, de um professor aposentado de geologia na
SUNY Oneonta. White, William B. e Elizabeth L., eds. (Branco e branco 1989) Hidrologia karst: Conceitos da área da caverna mamutie. New York: Van Nostrand Rheinhold. ISBN 0-442-22675-6. Links externos Mammoth Cave National Parkat Wikipedia sister projectsMedia from Wikimedia CommonsTexts from WikisourceTravel guide from Wikivoyage Mammoth Caves National
Park site Mammoth Caves National Park Association site Mammoth Cave Restoration Camp Official Site Geographic dados relacionados ao Mammoth Caves National Park in OpenStreetMap Mammoth Caves Caves: Its Explorers, Miners, arqueólogos e visitantes, National Park Service Instruction with Historic Sites (TwHP) Trying the Dark: Mammoth Cave and The Racial
Imagination, 1839-1869, Southern Spaces, 9 fevereiro 2010 Historic American Engineering Record (HAER) No KY-18, Mammoth Cave Saltpeter Works, Mammoth Cave, Edmonson County, KY, 20 fotografias, 12 desenhos medidos, 37 páginas de dados, 2 páginas com legendas de fotos obtidas de
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