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O zmajevih mladičih je prvi pisal že polihistor Valva-
sor. Nekoč je slišal, da je med Logatcem in Vrhniko 
čudna voda, ki da teče le ob določenih urah; kmetje 
so mu razlagali, da je vzrok zmaj, ki da živi v gori. 
V jami, kjer naj bi ždel, izvira studenec in kadar se 
vode nabere preveč, jo zmaj izbruha. Jamo so ime-
novali Lintvern (zmaj). In z narastlo vodo naj bi prišli 
na površje tudi zmajevi mladiči, ki so jih kmetje vi-
deli na lastne oči …. Valvasor temu sicer ni verjel, 
je pa v Slavi vojvodine Kranjske (1689) zapisal, da 
naj bi bil »zmajev mladič« po opisu kmeta …«pičlo 
ped dolg in podoben kuščarju, skratka, bil je črv in 
gomazen, kakršne je tu in tam pač več…« 

Človeška ribica (Proteus anguinus) je naša poseb-
nost, živi izključno tu, v podzemnih vodah  dinarske-
ga krasa. 

Kako lahko človeška ribica v ekstremnih pogojih 
odsotnosti svetlobe in pomanjkanja hrane preživi? 
Na večno temo jamskega okolja je izvrstno prila-
gojena. Je brez zaščitnega kožnega barvila, oči ima 
zakrnele, prerašča jih koža. Na svetlobo je občutlji-
vo vse njeno telo. Odlično plava s pomočjo splošče-
nega repa, ki ga obkroža kožnata plavut. Na spre-

dnjih nogah ima po tri, zadaj po dva prstka. Razvila 
je izredno občutljiv voh, tip ter notranje uho, da pra-
vočasno zazna prihod visokih voda, ki ji prinašajo 
hrano. Zaznava lahko tudi šibka električna polja. 
Diha z zunanjimi škrgami in kožo. Čeprav ima raz-
vita tudi preprosta pljuča, gre le  redko iz vode. Je 
rekorderka v sposobnosti preživetja v razmerah z 
zelo malo kisika. V gobčku ima kar 200 drobnih zob. 
Hrani se z manjšimi vodnimi živalcami, a brez hra-
ne lahko zdrži tudi več let! To ji omogoča glikogen, 
shranjen v jetrih. Dočaka lahko neverjetno starost 
okrog 100 let. Tudi znanstvenike vse bolj zanima 
njeno zelo počasno staranje ter sposobnost, da je 
spolno aktivna celo v pozni starosti 80 let.

Leta 2016 nas je v Postojnski jami narava obda-
rila s pravim čudežem. Človeška ribica je končno 
razkrila svoje ljubezenske skrivnosti – prvič v tu-
ristični jami. Nihče do tedaj še ni uspel videti, kako 
se človeška ribica razmnožuje v naravi. V akvariju 
je na očeh tisočih turistov samica odložila 64 jaj-
čec. O dogodku so poročali vsi svetovni mediji. Po 
dolgih štirih mesecih se je izlegla prva ličinka. Ob 
izleganju je merila le 18 mm. Očesci sta bili prese-
netljivo dobro vidni. Po hrbtu je bila gosto posejana 
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Vnovčite lahko tudi turistične 
BONE21.

Ali si predstavljate, da živite v popolni temi, 
da vas obdaja hladna voda in da ne veste, 
kdaj boste naslednjič jedli; morda danes, ta 
teden, čez mesec dni, ali pa šele čez nekaj 
let? Ne bi dolgo vzdržali. A človeška ribica ali 
ljudsko - zmajev mladič, že zelo dolgo naselju-
je podzemne vode dinarskih kraških jam. Ne 
le, da preživi; doživi lahko častitljivo visoko 
starost – tudi do 100 let!  V tem času si v 
kotičkih tolmunov podzemeljskih tokov poišče 
tudi partnerja in poskrbi za naraščaj. Kako 
ji to uspe? Več o tem boste lahko izvedeli na 
ogledu v Postojnski jami in Vivariju Proteus. 
Izkoristite lahko tudi turistične BONE21. 

V POsTOjNsKO jAmO s TURIsTIčNImI bONI

s pigmentnimi pegicami. V naslednjih treh mesecih 
so se izlegle še preostale mlade ličinke. Apetit se 
jim je zbudil že po šestih tednih, ko so porabile svoje 
notranje zaloge hrane in smo jim ponudili majhne 
črve. Le tri mesece so potrebovale, da so mlade 
ličinke na zunaj že postale podobne odraslim člo-
veškim ribicam, a bodo vse življenje ohranile podo-
bo ličinke. Mlade človeške ribice v Postojnski jami 
hitro napredujejo. Velike so okrog 15 cm in so že v 
celoti podobne odraslim. To bodo v resnici postale 
šele pri 15-ih letih, ko bodo tudi spolno dozorele. 

Vse odrasle jamske živalce si lahko ogledate v Vi-
variju Proteus, ob obisku Postojnske jame ali od-
krivate skrivnosti podzemeljskih živali v EXPO-u 
Postojnska jama kras. Ljubitelji narave se lahko 
podate tudi na pustolovščino skozi več jam Po-
stojnskega jamskega sistema ob podzemeljski 
Pivki; morda se vam nasmehne sreča in te skriv-
nostne prebivalke postojnskega podzemlja spoz-
nate v živo, v njihovem svetu.

Vse vstopnice lahko plačate s turističnimi boni 
2021.

Postojnska jama

PROgRAm
9. 10. 2021 ob 11. uri
sPLOŠNO jAVNO VODENjE PO 
RAZsTAVI mOjA LjUbLjANICA
spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

27. 9. 2019 - 31. 12. 2021
TOR.-NED.  10.00-18.00
ObčAsNA RAZsTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.


