Barangolás a Szlovén Karsztvidéken és a Vipava-völgyben
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Földalatti csodavilág, ódon városkák, remek borok, érlelt sonka
A Szlovén Karsztvidéken és az azt északról határoló Vipava-völgyben a híres, klasszikus látnivalók
mellett számos rejtett kincs vár felfedezésre. A Trieszti-öböl felett húzódó, lágyan hullámzó
mészkõfennsík számtalan föld alatti és feletti karsztjelensége lenyûgözõ természeti csodák tárháza. A
világhírû postojnai és az UNESCO Világörökség részeként védett ¹kocjani-barlangrendszer mellett
tucatnyi gyönyörû barlangot látogathatunk meg, romantikus középkori városkák, idõtlen hangulatú,
mediterrán jellegû falvak és nem utolsó sorban a lipicai ménes jelentik a legfõbb vonzerõt. A környék
az ország egyik legjelentõsebb gasztronómiai tájegysége is, a karsztvidéki szárítva érlelt sonka, a pr
¹ut, a kitûnõ kecske- és juhsajtok, a mélyvörös Teran bor, a Vipava borvidék nedûi mind elsõosztályú
ínyencségek.A Karsztvidék felfedezése
Az Adria északkeleti csücskétõl pár kilométerre magasló karsztfennsík (Kras) geológiája oly meghatározó,
hogy a világon mindenhol errõl nevezték el a hasonló vidékeket karsztnak, a hasonló földalatti és feletti
természeti jelenségeket pedig karsztjelenségeknek. Az egykor fátlan, mészkõsziklákkal szabdalt, kietlen
vidék az intenzív fásításnak, a szõlõültetvényeknek, gyümölcsösöknek köszönhetõen mára már büszkén
viseli a Zöld Karszt nevet.Földalatti csodák
Szlovénia leghíresebb és leglátogatottabb természeti látnivalója a postojnai barlang földrajzilag már nem a
Karszthoz tartozik, a valóban egyedülálló cseppkõbarlang az utóbbi években sokszor elviselhetetlenül
zsúfolt, ami gyakran zavaró lehet a tömeget nem túlzottan kedvelõ turisták számára. A
©kocjani-barlangrendszer, annak ellenére, hogy a Világörökség része, mint egyetlen ilyen védett
természeti csoda az országban, jóval kevesebb látogatót vonz, a belépõ ára is kedvezõbb, az élmény viszont
páratlan. A barlangról, az elképesztõ földalatti kanyonrõl, a Nagy-Dolináról itt írunk részletesebben.
A két, méltán nagyhírû barlangon kívül számos kisebb, érdekes barlangot látogathatunk meg, a teljesség
igénye nélkül párat röviden be is mutatunk. A Lipica közelében a Se¾ana és Lokev közti út mellett fekvõ
Vilenica (Tündér-barlang) Európa legrégebb óta látogatható barlangja. Már 1633-ban járhatóvá tették egy
részét a látogatók elõtt, az 1800-as évek elején Triesztbõl és Fiumébõl csoportosan jöttek turisták csodájára
járni az akkor a környék legnagyobb ismert barlangjának számító, cseppkõalakzatokkal gazdagon ellátott
földalatti világot. Késõbb háttérbe szorították az újonnan felfedezett nagyobb barlangok, de érdemes
meglátogatni a legenda szerint jó tündérek által lakott Vilenicát. Az összesen 450 méter hosszan kialakított
útvonalon a Táncterem, a Vörös-terem, a Tündér-csarnok érdekes formájú cseppköveit, csoportosan vezetett
túra keretében áprilistól októberig vasárnaponta és ünnepnapokon járhatjuk be. Részletes infók a hivatalos
honlapon itt.
A Karsztvidék sonkafõvárosa, Lokev és Divaèa között találjuk a Diva¹ka jama nevû barlangot, melyet, a
¹kocjanihoz hasonlóan a földalatti Reka-folyó alakította ki. Az 1884-ben felfedezett barlangot három évvel
késõbb már látogathatóvá is tették, híres látogatói közt megfordult Rudolf trónörökös és Sigmund Freud is.
Egy szûk, mohalepte falú dolina aljába lépcsõzünk le a bejárathoz, a kb. 500 méter hosszú, kivilágított
útvonalat gyerekekkel is könnyen végigjárhatjuk a vezetett csoportos túra keretében. A barlangban
meglehetõsen hûvös van, 8 fok, a látogatás kb. másfél órás, de elég ritkán indulnak csoportok, májustól
szeptemberig csak vasárnap 11 órakor, ezen kívül júliusban és augusztusban még kedden, csütörtökön és
szombaton 10.30 órakor. A barlangtól Divaèa felé, a városka szélén érdemes megnézni egy lenyûgözõ
karsztjelenséget, a Risnik dolinát, egy irdatlan nagyságú és mélységû sziklafalakkal határolt lyukat, mely
egy óriási földalatti üreg beszakadásával keletkezett. Viszonylag nehéz megtalálni, a 405-ös és a 209-es út
közti területen fekszik, a sziklafal tetején gyalogút vezet körbe, de egészen az aljára is le lehet ereszkedni,
felülrõl több helyrõl remek panoráma nyílik a dolinára.
A Dimnice-barlang is rendkívül látványos karsztjelenség, egy 40 méter mély töbörbe kell leereszkednünk a

barlang bejáratához. Már maga a hatalmas lyuk mohalepte sziklafalába vájt szerpentinút is nagyon misztikus,
ahogy tekergõzünk lefelé, olyan mintha a pokolra szállnánk le. Az összesen 8 kilométernyi járat egy részét
vezetõvel látogathatjuk, gigantikus cseppkõalakzatok közt ámuldozhatunk, a barlangrendszernek van egy
alsó szintje is, ahol egy földalatti folyó tör utat magának. Minden vasárnap 15.30 órakor indulnak csoportok. A
barlang a Kozina
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