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Pri založbi Hart je leta 2016 izšla knjižica dr. Bar-
bare Bajd, v kateri se avtorica posveti predstavitvi Po-
stojnske jame, ki je ena največjih in najbolj poznanih 
turističnih jam na Svetu. Leta 2013 je minilo že 800 
let od prvega zanesljivega dokaza, da so v jamo zahajali 
obiskovalci (letnica  na steni). Od leta 1819 pa so or-
ganizirani turistični ogledi. V knjižici se avtorica osre-
dini na bistvena področja, ki zanimajo obiskovalca. 
Po njeni vsebini in slogu pisanja je knjižica primerna 
predvsem za osnovnošolce in srednješolce. 

V prvem od sedmih poglavij bralec spozna osnovne 
informacije o Postojnski jami, kot je njena velikost, 
starost in možnosti ogledov. Avtorica izpostavi Pro-
teusovo jamo z vivarijem in interaktivno razstavo, 
imenovano EXPO, ki sta še posebej poučni za učence 
in dijake. V Proteusovi jami lahko spoznajo nekate-
re značilne jamske živali. Razstava EXPO obiskovalce 
pouči o življenju v popolni temi, omogoča raziskova-
nje reliefa, podnebja in voda krasa. Tako sta Proteuso-
va jama in razstava EXPO vsekakor primerna kraja za 
geografsko ali biološko ekskurzijo.

Drugo poglavje knjižice se posveča nastanku Po-
stojnske jame,  ki jo je izvotlila reka Pivka. Na bralcu 
razumljiv način so predstavljeni nekateri podzemni 
kraški pojavi, kot so siga, stalagmiti, stalaktiti in stala-
gmati. Kapniki so nasploh največja zanimivost jame. 
Številni med njimi so zaradi svoje mogočnosti, oblik 
in barv dobili zanimiva imena, kot so kokoška, nebo-
tičnik, Noetova barka, zavesa, gigant, briljant in drugi. 

Postojnska jama ima tudi pestro zgodovino prebi-
valcev in obiskovalcev, ki jo opisuje tretje poglavje. 
Ljubitelja fosilov bo navdušil podatek, da so v jami 
našli ostanke živali, kot so jamski medved, jamska hi-
jena, jamski lev in povodni konj. V jami so našli tudi 
kamena orodja, ki so jih izdelovali praljudje. V dol-
gi zgodovini raziskovanja in obiskovanja jame so se v 
tej zvrstili številni znameniti obiskovalci, kot sta cesar 
Franc Jožef I. in njegova žena Elizabeta. Avtorica opiše 
tudi zgodovino razvoja jamskih prevozov in osvetljave, 
ki so jih uporabljali obiskovalci jame. Posebej zanimi-

va je zgodba o jamski pošti. Že leta 1899 so v jami 
odprli prvi in edini podzemni poštni urad na svetu, 
kjer še danes poslane razglednice dobijo edinstven ilu-
striran žig človeške ribice. 

V naslednjem, četrtem poglavju je v sliki in bese-
di predstavljen pregleden zemljevid jamske poti, ki je 
obiskovalcu jame v pomoč med samim obiskom. S fo-
tografijami so predstavljene tudi vse večje dvorane in 
druge znamenite točke v jami. 

Peto poglavje predstavlja Postojnsko jamo kot ži-
vljenjski prostor jamskih živali. Avtorica predstavi raz-
mere za življenje živali in ključne prilagoditve živali 
na jamsko življenje. V knjižici je predstavljenih dober 
ducat različnih vrst živali, predvsem nevretenčarjev, ki 
v jami prevladujejo. Med njimi bi še posebej izposta-
vil hrošča drobnovratnika, prvega opisanega jamske-
ga hrošča na Svetu, ki so ga našli v Postojnski jami 
leta 1831. Druga znamenita jamska žival je človeška 
ribica ali močeril, ki je edina prava jamska dvoživka 
v Evropi. S slednjo je povezana tudi zanimiva zgodba 
o opazovanju razvoja jajčeca človeške ribice, ki so ga 
dokumentirali v jami. Bralcu omogoča zelo natančno 
spoznavanje z embrionalnim razvojem človeške ribice. 

S poglavjem o vplivih človeka na okolje in poglav-
jem o bontonu obiskovalcev jam avtorica predvsem 
opozori bralca na ranljivost podzemnega sistema. S 
tem zaokroži zanimivo pripoved o Postojnski jami.   
S predstavljeno poljudnoznanstveno knjižico smo pri-
dobili poučen priročnik za spoznavanje Postojnske 
jame in kraškega podzemlja nasploh. Obogatena je s 
številnimi nazornimi fotografijami ter naravoslovnimi 
in zgodovinskimi zanimivostmi o jami. Avtorica je 
vsebino knjižice smiselno interdisciplinarno zasnova-
la, zato jo učiteljem priporočam pri medpredmetnem 
povezovanju naravoslovnih, zgodovinskih, tehničnih 
in geografskih vsebin. 
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