Jeskyně Na Pomezí lákají návštěvníky putující za krasovou výzdobou.
Malebné jeskyně vprostřed lesů Rychlebských hor si oblíbili netopýři – několik
druhů se sem každoročně slétá v době podzimního „rojení“ a hojně tu zimují.
Jeskyně Na Pomezí jsou obklopeny smíšenými lesy, jeskyně samotné jsou oblíbeným
sídlem letounů. V době podzimního rojení (tzv. swarming) se sem slétají samci a samice
několika druhů netopýrů, aby se pářili, a většina jedinců tu i přezimuje.
Typickými okřídlenými návštěvníky Jeskyní Na Pomezí jsou lesní druhy jako netopýr černý či
ušatý, vrápenec malý, který je zde hojně zastoupený a opakovaně zde byl zjištěn i náš
největší druh, netopýr velký.
Děti i dospělí se s tajuplnými obyvateli jeskyní mohou blíže seznámit s pomocí těchto
hravých pracovních listů, které jsou k dispozici v pokladně.
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Jak se nazývá největší prostora Jeskyní Na Pomezí o rozměrech
40x20x15m, která není přístupná veřejnosti a byla objevena teprve
v roce 2008?

Jak jinak se nazývá krystalický vápence, ve kterém vznikly Jeskyně Na Pomezí?
O jaké jeskyně se jedná s ohledem na jejich vznik a vývoj?
Jak se nazývá krápník rostoucí odspodu vzhůru?
Jak se nazývají nepřístupné jeskyně objevené v květnu 1953 v Dómu u Smuteční vrby?
Hlavu, kterého zvířete s otevřenou tlamou připomíná jeden ze sintrových útvarů v Bílém
dómu?
Jaký druh Vrápence je nejhojněji zastoupeným letounem zimujícím v našich jeskyních?
Co připomíná sintrová záclonka v Dómu u Kazatelny?
Která z jeskyních prostor je poslední na prohlídkové trase?
Název jedné z dalších menších jeskyní v okolí, kterou objevila průzkumná skupina Karla
Všetičky a v názvu nemá zvíře?

Oblast regionu Rychlebských hor se nachází v nejzápadnější části Slezska,
v severozápadním výběžku okresu Jeseník, severozápadně od pohoří Hrubého
Jeseníku.
Rozloha: cca 460 km2
Nejvyšší hora: Smrk – 1125 m.n.m.
Nejdelší tok: Vidnávka – 32 km
Nějvětsí město: Javorník
Návštěva Jeskyní Na Pomezí je jedním ze střípků nejkrásnějšího koutu naší země,
v srdci čisté a nedotčené přírody, kde najdete posvátné ticho na lesních pěšinách,
vzduch čistý a vodu křišťálovou, historii dávných časů a lidi dobré, kteří v naprosté
většině vždy pomohou…

