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Beckovská jaskyňa
Alternatí
vny ná zov. Priepasť na Bukovinke.
Lokalizá cia. (7273, 360 m n. m.) – zá padné Slovensko, Považský Inovec (100), k. ú. Beckov. Nachá dza sa
ca 2,5 km SV od obce Beckov, neďaleko vrchu Bukovinky.
Popis. Jaskyňa vznikla presakovaním atmosfé rický ch vô d po tektonický ch poruchá ch. Väč šie priestory sa
vytvorili rútením stropov a stien. Jaskyňa je 150 m dlhá a 70 m hlboká (Pospíšil 1994).
Zhrnutie poznatkov. 24. 2. 1996 – Rhip (21), Mmyo (2), Mmys/bra (1), 12. 2. 2000 – Rhip (16), Mmyo (5).

Č ertova pec
Alternatí
vny ná zov. Jaskyňa Č ertova pec pri Radošine.
Lokalizá cia. (7473, 240 m n. m.) – zá padné Slovensko, Považský Inovec (100), k. ú. Radošina. Nachá dza
sa 3 km SZ od obce Radošina, neďaleko cesty spá jajúcej Piešťany a Topoľč any, v ná padnom 12 m vysokom
brale pod vrchom Horný Petrovič .
Popis. Brá novitý vstupný portá l je široký 4,5 m a vysoký 5,3 m. Jaskyňa je 27 m dlhá , priemerne 6 m široká
a má jednoduchý chodbovitý charakter s menšími vý bežkami. Druhý , severový chodný vchod je 1,5 m
vysoký tvaru horizontá lnej pukliny (Bá rta 1972, Musil 1996).
Zhrnutie poznatkov. 7. 2. 1984 – Bbar, 12. 2. 1998 – neg.
Vý skum netopierov. V rokoch 1984–1986 sa vý skumom netopierov v Považskom Inovci zaoberal Mutkovič (1986). V jaskyni Č ertova pec a v bližšie nešpecifikovanej jaskyni pod Krahulč ími vrchmi sa mu podarilo zaznamenať zimovanie druhu Barbastella barbastellus. Koncom 90. rokov vo vý skume pokrač ovali
č lenovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy (Lehotská & Lehotský 1998) a v roku 2000 kontroloval
netopiere v Beckovskej jaskyni Jozef Ondruška.
Sčí
tavatelia. Branislav Bogá r, Jana Kollerová , Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Juraj Lysý , Anton Mutkovič , Jozef Ondruška, Milan Regec a Já n Taliga.
Stav ochrany. Už Mutkovič (1986) spomína rušenie zimujúcich netopierov v jaskyni Č ertova pec a v jaskyni
pod Krahulč ími vrchmi horolezcami. Aj to bol možno jeden z dô vodov, preč o pri kontrole jaskyne Č ertova
pec v roku 1998 nebolo zimovanie netopierov na tejto lokalite potvrdené . Beckovská jaskyňa je uzatvorená
mrežou a jediný m potenciá lnym ohrozením zimujúcich netopierov by mohla byť speleologická č innosť.
Vzhľadom na rozľahlosť a charakter jaskyne by však nemali byť pri tejto č innosti netopiere vý raznejšie
rušené .
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