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Zimovanie netopierov v malých jaskyniach Pienin

Peter PJENČ ÁK
Vlastivedné  mú zeum, Zámocká 160/5, SK– 094 31 Hanušovce n. Topľou, Slovensko; pjencak@slovanet.sk

Ná zvy lokalít a alternatívne ná zvy. Zbojnícka jaskyňa, Malá  jaskynka č . 1 pri Aksamitke (v zimný ch
sčítaniach nesprá vne uvá dzaná  ako Jazveč ia jaskyňa), Malá  jaskynka č . 2 pri Aksamitke (Jaskyňa nad
Jazvečou jaskyňou).
Lokalizá cia. (6688) – vý chodné  Slovensko, Pieniny (600), k. ú Haligovce. Zbojnícka jaskyňa: Nachá dza
sa v prvom žľabe sprava za tzv. oknom. Malá  jaskynka č. 1 je v skalnej stene oproti Aksamitke vedľa
staré ho chodníka so žltou značkou za malý m kríkom. Malá  jaskynka č. 2 je asi 5 m nad jaskyňou č . 1.
Popis. Zbojnícka jaskyňa: Ú zky otvor vedie do siene s dvoma stropný mi otvormi, celková  dĺžka je 30 m.
Malá  jaskynka č. 1: Veľmi malý  otvor vedie do malej siene, za ktorou je ďalší malý  priestor oddelený
malý m otvorom, celková  dĺžka je asi 10 m. Malá  jaskynka č. 2: Jaskyňa je tvorená  nízkou chodbou s dĺžkou
asi 15 m.
Vý skum netopierov. Zbojnícka jaskyňa sa kontroluje pravidelne od roku 1996. Ostatné  len sporadicky.
Sčítavatelia. Peter Pjenč á k, Michal Danko, Štefan Danko a Štefan Matis. Všetky poznatky o netopieroch
do r. 2000 boli zhrnuté  v prá ci Danko et al. (2000).
Zhrnutie poznatkov. V jaskyniach bolo zistené  zimovanie 4 druhov netopierov v malý ch poč toch.
Stav ochrany. Nie sú potrebné  žiadne zá sahy.
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Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v malý ch jaskyniach Pienin

Lokalita dátum / druh Rhip Mmyo Bbar Paur spolu

Zbojnícka j. 19. 2. 1996 – 1 – – 1
2. 3. 1997 – 1 1 – 2

19. 2. 1998 – – – – –
31. 12. 1999 – 1 2 – 3

Jaskynka č. 1 27. 2. 1995 2 – – – 2
2. 3. 1997 1 – – 1 2

Jaskynka č. 2 2. 3. 1997 1 – – – 1
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