
6 NAJDŁUŻSZYCH JASKIŃ NA ŚWIECIE

Jaskinie bardzo często ukrywają wiele fascynujących podziemnych
skarbów. Jedne są znane na całym świecie, inne kompletnie
nieodkryte. W związku z tym Tourism-Review.pl prezentuje
najdłuższe i najpiękniejsze jaskinie, jakie istnieją na ziemi.

Jaskinia Holloch, Szwajcaria
Jaskinia Holloch ma 197 km długości (122 mile) i znajduje się pomiędzy rzeką Muota, a obszarem
Pragelpass w dolinie Muotha w Szwajcarii. Warto zaznaczyć, że jest to zdecydowanie najdłuższa
jaskinia w Szwajcarii i druga pod tym względem w Europie.

Jaskinia Lechuguilla, USA
Jaskinia Lechuguilla jest piątą najdłuższą jaskinią na świecie i mierzy aż 207 km (128 mil). Znaleźć w
niej można niezwykłe formacje geologiczne, gips i cytrynowo-żółte złoża siarki. Jaskinia usytuowana
jest Parku Narodowym Carlsbad Caverns w Nowym Meksyku.

Jaskinia Wind Cave, USA
Jaskinia Wind Cave usytuowana w Południowej Dakocie znana jest głównie z dużych złóż kalcytu,
które są odkrywane każdego roku. Jaskinia ma w sumie długość 216 km (134 mile) i dysponuje
jednym z najgęstszych systemów jaskiń na świecie.

Optymistyczna Jaskinia, Ukraina
Optymistyczna Jaskinia jest najdłuższą jaskinią gipsową na świecie. Usytuowana jest w pobliżu
ukraińskiej miejscowości Korolivka i ma 230 km (143 mile) długości. Fragmentami jest bardzo niska i
przyblokowana błotnymi kałużami tworząc bardzo zawiły system korytarzy, w związku z czym często
bywa nazywana „jaskinią-labiryntem”.

Jaskinia Jewel Cave, USA
Jaskinia Jewel Cave jest drugą najdłuższą na świecie, a jej korytarze zajmują w sumie 240 km (150
mil). Usytuowana na Black Hills w Południowej Dakocie jest swego rodzaju symbolem narodowym
USA i jest czynna przez cały rok. Jednak co ważne – szczególnie latem wskazane są wcześniejsze
rezerwacje, gdyż chętnych jest bardzo dużo.

Jaskinia Mammoth Cave, USA
Jaskinia Mammoth Cave obejmuje system ponad 630 km (390 mil) korytarzy i jest bezsprzecznie
najdłuższą jaskinią na świecie. Usytuowana jest w Kentucky i stanowi część Parku Narodowego
Mammoth Cave. Co ciekawe, jest ona ponad dwa razy dłuższa, niż druga pod względem wielkości –
Jewel Cave.



Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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