JASKINIA POSTOJNA
Jaskinia Postojna to 24-kilometrowy labirynt przejść, galerii
oraz
komnat,
które
w
asyście
doświadczonych
przewodników, w ostatnich 200 latach, odwiedziło już ponad
38 milionów turystów. To także największa i najczęściej
odwiedzana w Europie jaskinia typu „klasyczny kras”, a do
tego jedna z najpiękniejszych.
Jaskinia Postojna jest jednym z wielu przykładów form
krasowych, ale bez wątpienia jednym z najpiękniejszych w
Europie. I choć była znana już wieki temu, to dopiero po
odkryciu jej najbardziej interesującego tunelu w 1818 roku przez Lukę Čeča, stała się prawdziwą
turystyczną perłą. I nic dziwnego, bogactwo form (jaskiń, nacieków, itd.) oraz, a właściwie –
przede wszystkim – ich ogromna liczba i różnorodność jest naprawdę niespotykana.

Najtańsze noclegi w okolicy Jaskini Postojna - bezpłatna rezerwacja
tel.: 52 321 49 87

Co takiego szczególnego wyróżnia Postojną od innych jaskiń krasowych? To jedyna jaskinia na
świecie, którą można zwiedzać z wagonika 3,7-kilometrowej podziemnej kolejki jaskiniowej. W
Postojnej funkcjonuje też jedyny zlokalizowany na terenie jaskini urząd pocztowy, który otwarto
już w 1899 roku. To w końcu także najdłuższa jaskinia turystyczna w Europie z systemem
korytarzy o długości 24 kilometrów, którą wyposażono w instalację elektryczną (światło) w 1884
roku, czyli długie lata przed początkiem elektryfikacji np. Londynu.
Jednak to, co w przypadku jaskini Postojnej jest najważniejsze, to oczywiście bogactwo i
różnorodność oraz wyjątkowa uroda występujących form krasowych. Trasę zwiedzania ułożono
tak, aby turyści mogli obejrzeć najważniejsze z nich. A są wśród nich wielkie sale, podziemna
rzeka oraz strzeliste stalagmity. Najstarszy, który jest zlokalizowany przy trasie zwiedzania to 16metrowy Drapacz Chmur (Nebotičnik). Jego wiek oszacowano na 150 tys. lat, ale w czeluściach
jaskini są starsze nacieki, dużo starsze. Jeden z nich, niedostępny dla turystów, liczy bagatela pół
miliona lat. Wiek Postojnej oszacowano na 3 miliony lat.
Przy trasie zwiedzania są też spektakularni Giganci (Giganti), czyli las kolorowych stalagmitów,
gęsto rozsianych jeden obok drugiego, które turyści podziwiają ze szczytu podziemnego
wzniesienia o nazwie Wielka Góra (Kalvarija). Ich widok robi wrażenie i na długo pozostaje w
pamięci. Najpiękniejszy jest jednak Brylant, czyli 5-metrowy, śnieżnobiały stalagmit, który jest
symbolem Postojnej i całego słoweńskiego krasu. Urok tego wyjątkowego w skali światowej
nacieku dodatkowo podkreśla subtelne, białe oświetlenie.
W trakcie zwiedzania warto zwrócić uwagę na różnorodność kolorów, przeważnie czerwonego i
rdzawego. Tworzą je wypłukiwane przez wodę minerały występujące w poszczególnych miejscach
jaskini. Miedź, żelazo i glina odpowiadają za formy pomarańczowe, a kalcyt za białe. Te i inne
barwy regularnie zmieniają się w trakcie całej wycieczki po Postojnej.
Zwiedzanie podstawowej, 5-kilometrowej trasy trwa półtorej godziny, warto więc zabrać ze sobą
ciepłe okrycie i odpowiednie obuwie. Nawet jeśli na zewnątrz żar leje się z nieba, to temperatura
w jaskini nigdy nie przekracza 10 stopni Celsjusza. 90 minut na przysłowiowym krótkim rękawku
będzie w takich warunkach nie do zniesienia.

Zwiedzanie rozpoczynamy na peronie stacji kolejowej. Pociąg składa się z elektrycznej kolejki i
kilkunastu odkrytych wagoników (w każdym jest 8 miejsc w 4 rzędach). Skład jedzie raczej
spacerowym tempem, więc już w trakcie jazdy podziwiamy piękno jaskini.
Pociąg jedzie nieprzerwanie, jednostajnym i raczej spacerowym tempem pokonuje pierwszy, 2kilometrowy odcinek. Na jego początku jest naturalny tunel, którego ściany i strop ozdabia czarna
sadza. To efekt dywersji lokalnych partyzantów, którzy podczas II wojny światowej wysadzili
znajdujący się tu hitlerowski magazyn paliw. Później tory przecinają dwie większe i warte uwagi
sale. Pierwszą jest bogato zdobiona stalaktytami i stalagmitami Sala Gotycka (Gotska dvorana).
Kolejna to Sala Kongresowa (Kongresna dvorana), zwana też Balową. Od 180 lat regularnie
organizowane są w niej różnego rodzaju bale i inne podobne wydarzenia koncertowo-muzyczne.
Po 2 kilometrach kolejka zatrzymuje się obok Wielkiej Góry. Wspomniana już wcześniej Kalvarija
to wzniesienie i zarazem ogromna sala powstała po tym, jak zawalił się dawny strop jaskini. W
tym miejscu grupa wysiada z wagoników i dalej trasę pokonuje pieszo. Szlak prowadzi kolejno
przez Rosyjski Most, Piękną Jaskinię (Lepe jame) oraz Brylantowe przejście, gdzie znajduje
Brylant.
Nieco dalej docieramy do basenu. W tym miejscu możemy poznać rdzennych mieszkańców
Jaskini Postojnej. Mowa o Odmieńcach jaskiniowych (Proteus anguinus), czyli małych, 30centymetrowych płazach typowych dla krasowego środowiska jaskiniowego. Te niewielkie
stworzonka przez wieki ewoluowały w ciemnych jaskiniach, dzięki czemu choć są całkowicie
ślepe, o bladej skórze i z dwiema parami krótkich kończyn (z którymi i tak bardziej przypominają
węża), to ostatecznie wyewoluowały na wytrawnych drapieżników. Żwawo poruszają się w
wodzie, w której zresztą żyją, a swoje ofiary wyszukują dzięki specjalnym receptorom
zlokalizowanym w skórze. Do tego, z powodu skąpo występującego pożywienia, odmieńcy są
prawdziwymi mistrzami przetrwania. Mogą przeżyć bez jedzenia ponad 10 lat, a wiek
najstarszych osobników może przekraczać nawet i 100!
Trasę zwiedzania kończy „Sala Koncertowa”, największa w całym zespole grota. Jest tu sklep z
pamiątkami oraz przystanek naszej kolejki, którą wyjeżdżamy na powierzchnię.
więcej informacji o regionie Kras
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Jaskini Postojna i Zameku Predjama

Apartamenty Muha Grad-Prestranek

WARTO WIEDZIEĆ
Audioprzewodnik – ponieważ przewodnicy z Postojnej Jamy standardowo posługują się
słoweńskim oraz angielskim, niemieckim i włoskim, to polecamy opcję zwiedzania z
audioprzewodnikiem. Urządzenie z klawiaturą i słuchawkami kosztuje dodatkowe 3 euro, ale
polski opis trasy jest bogaty, wydaje się staranny i z pewnością jest atrakcyjny.
Foto – można fotografować, ale bez lampy.
Zwierzęta – na terenie jaskini obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla zwierząt

Godziny otwarcia
Teoretycznie do Jaskini Postojnej można jechać w ciemno, bo jest ona otwarta dla turystów przez
cały rok, również w niedziele i święta. W lipcu i sierpniu wycieczki ruszają co godzinę, ale poza
sezonem ich liczba spada do trzech, czterech dziennie.
Brak barier architektonicznych – podstawowa, 5-kilometrowa trasa jest ich pozbawiona.
Bezproblemowe jest też zwiedzanie jaskini z wózkiem dziecięcym.
Zachowanie – obowiązuje kilka standardowych zakazów (palenia, śmiecenia, itp.), z których na
pewno warto zapamiętać zakaz wrzucania monet do wody.

JASKINIA POSTOJNA – BILETY 2018/19

Bilety pojedyncze:
•
•
•
•
•

Dorośli 25,80 €
Uczniowie i studenci (16 – 25 lat) 20,60 €
Dzieci od 6 do 15 lat 15,50 €
Dzieci do 5 lat 1,00 €
Ceny obowiązują od 03.09.2018 do 27.06.2019

Godziny wycieczek:
•
•
•
•

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, LISTOPAD, GRUDZIEŃ: 10.00, 12.00, 15.00
KWIECIEŃ, PAŹDZIERNIK: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00
LIPIEC, SIERPIEŃ: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

POSTOJNA DLA ZAAWANSOWANYCH
Jaskinię Postojną można zwiedzić w bardziej niestandardowy sposób, trasami, do których
standardowe grupy turystów nie mają dostępu. Jest to możliwe dzięki ofercie tzw. wycieczek
przygodowych, które są przeznaczone dla bardziej doświadczonych amatorów jaskiń. Wymagają
lin, kasku, latarek, specjalnej odzieży i obuwia, są organizowane dla mniejszych, przeważnie 10osobowych grup, i odbywają się w asyście wykwalifikowanych przewodników. Istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu na miejscu w cenie biletu. Na wycieczki przygodowe obowiązują jednak
wcześniejsze zapisy/rezerwacje – przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
Taką podziemną przygodę można przeżyć na kilka sposobów. W ofercie jest sześć różnych tras,
zarówno po systemie korytarzy Jaskini Postojna, jak i sąsiednich jaskiniach: Pivka i Czarna,
Małych jaskiniach, korytarzach jaskini pod zamkiem Predjama, a także szeregu bocznych
korytarzach, które często są ze sobą połączone.
Trasy te wytyczono według trzech stopni trudności, niektóre trwają nawet po 6-8 godzin. Za to
oferują wizyty w lokalizacjach z wyjątkowymi formacjami jaskiniowymi, przy podziemnych
jeziorach, czy w miejscach będących naturalnym środowiskiem Odmieńca jaskiniowego. W Małych
jaskiniach można podziwiać tzw. perły jaskiniowe, czyli najnowsze dzieło natury w formie kulek z
kalcytu osadzonego wokół drobinek osadów. Natomiast na trasie Śladami Luki Čeča
doświadczymy odrobiny zabawy i survivalu, np. w trakcie zjazdów lub przechodząc przez
podziemną rzekę.

DODATKOWE ATRAKCJE
Leżąca niespełna 50 kilometrów od Lublany Jaskinia Postojna jest częścią większego parku
krajobrazowo-turystycznego. W jego skład wchodzi wiele uzupełniających i dodatkowych atrakcji:

• Wiwarium
• Expo Jaskinia krasowa
• Zamek Predjama
• Jaskinia pod zamkiem Predjama
WIWARIUM
Już od połowy XVII stulecia Jaskinia Postojna była przedmiotem zainteresowania badaczy natury i
uważana za kolebkę speleobiologii (nauki o formach życia pod ziemią). Badacze twierdzą, że w
jaskini żyje ponad 130 odmian zwierząt.
Wiwarium uczy podstawowych zasad powstawania, historii krasu i speleobiologii poprzez
ukazywanie charakterystycznych cech obszaru podziemnego oraz umożliwienie oglądania
najbardziej charakterystycznych osobników tej nietypowej fauny. Odwiedzający mogą zapoznać
się z multimedialnymi prezentacjami na temat krasu oraz życia istniejącego pod ziemią, by
następnie przejść do oglądania konkretnych przedstawicieli fauny Jaskini Postojna. Specjalna
uwaga zwrócona jest na najsłynniejszy okaz - ślepego płaza Odmienica jaskiniowego (Proteus
anguinus). Ze względu na kolor skóry zbliżony do skóry osobników rasy białej określa się go
mianem „ludzka ryba”. Ale są jeszcze różnego rodzaju chrząszcze i wiele innych endemicznych
gatunków.
Wiwarium dzieli się na część naukową z laboratoriami oraz część wystawienniczą. Wizyta w tej
części jaskini jest rekomendowana szczególnie dla osób chcących poznać różnorodne aspekty
życia świata podziemnego.

EXPO JASKINIA KRASOWA
Kolejna atrakcja w pobliżu jaskini Postojna to interaktywna wystawa poświęcona zjawisku krasu,
jago historii i samej jaskini. Ta ekspozycja szczególnie spodoba się dzieciom, które z miejsca
zaprzyjaźnią się z dwoma interaktywnymi towarzyszami – odmieńcem jaskiniowym i chrząszczem
z rodziny grzybinkowatych, którzy będą im towarzyszyć podczas całego zwiedzania.
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