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Ná zvy lokalí
t. Pri ceste I, Pri ceste II.
Lokalizá cia. (7074, 240 m n. m.) – zá padné Slovensko, Považské podolie (490), k. ú. Skalka nad Vá hom.
Jaskyne sa nachá dzajúnaľavo od cesty vedúcej zo Zamaroviec do Skalky nad Vá hom, v blízkosti klá štora
na Skalke.
Popis. Vchody jaský ňsa nachá dzajú v tesnej blízkosti. Z dô vodu jednoznač nej identifiká cie sme ľavý
vchod označ ili ako Pri ceste I a pravý Pri ceste II. Ide o chodby puklinové ho charakteru dlhé niekoľko
desiatok metrov konč iace úzkymi plazivkami.
Vý skum netopierov. Vý skum netopierov v jaskyniach Pri ceste I a II bol realizovaný č lenmi ZO SZOPK
Miniopterus formou zimné ho sč ítania v obdobiach 1995/1996 a 1996/1997 a jesenn é ho nettingu v septembri 1996 (Lehotská & Lehotský 1998).
Sčí
tavatelia. Sč ítania netopierov v zimnom obdobísa zúč astnili: Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Juraj
Lysý , Miroslav Sova a Já n Taliga.
Zhrnutie poznatkov. Jaskyne Pri ceste I a Pri ceste II súzaujímavé svojím, pomerne pestrý m, druhový m
zastúpením. Celkove sme tu zaznamenali prítomnosť 9 druhov netopierov, prič om 6 druhov bolo zaznamenaný ch v zimnom období (tab. 1), zvyšné 3 druhy poč as jesenné ho nettingu. Poč et zimujúcich netopierov
nie je vysoký – ide len o jednotlivé exemplá re. Vzhľadom na charakter jaský ňa prítomnosť viacerý ch
úzkych a dlhý ch puklín možno predpokladať, že reá lny poč et tu zimujúcich netopierov je omnoho väč ší.
Stav ochrany. Nakoľko sújaskyne ľahko dostupné , zaznamenali sme v nich aj negatívny zá sah č loveka.
Konkré tne išlo o založenie ohňa v jaskyni Pri ceste I (februá r 1997), č o spô sobilo zadymenie jaskyne a úhyn
niekoľký ch netopierov.
Ď alšie ú daje. Netting: Pri ceste I: 13. 9. 1996 – Mmyo (4), Mnat (6), Mdau (1), Paur (2), Pri ceste II:
13. 9. 1996 – Rhip (3), Mema (1).

Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v jaskyniach Pri ceste I a II
Lokalita

Paur

spolu

Pri ceste I

dátum / druh
4. 3. 1996
21. 2. 1997

Rhip
–
–

Mmyo Mmys/bra Mdas Myotis sp. Bbar
2
1 + 1†

–
1†

–
–

–
–

1
1†

1
1

4
2 + 3†

Pri ceste II

4. 3. 1996
21. 2. 1997

–
1

–
–

–
–

1
–

–
1

1
–

2
1

4
2
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