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Úvod
Väč šinu územia južnej č asti Strá žovský ch vrchov tvoríSlatinský a Uhrovský kras. Je to prevažne zalesnené
územie budované najmä triasový mi vá pencami a dolomitmi choč ské ho príkrovu. Vyvinuli sa tu všetky typy
krasový ch javov. Škrapy a ponory súzriedkavé , na plošiná ch súpoč etné zá vrty (Veľké Lúky, Janovce),
zná mych je niekoľko menších priepastí (Priepasť na Zrazoch, Remať). Jaský ňje niekoľko desiatok, všetko
menších rozmerov. Zastúpené súkorózne, rieč ne, rozsadlinové , resp. ich kombiná cie s rô znym stupňom
rútivosti. Najzná mejšou a zá roveňnajdlhšou jaskyňou je ca. 160 m dlhá Dupná diera pri Slatinke nad
Bebravou. Chiropterologicky najvý znamnejšou lokalitou je jaskyňa Remať.

Brložná skala
Alternatí
vny ná zov. Jaskyňa Br1oh pod Malý m Rokošom.
Lokalizá cia. (7276, 659 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Nitrianske Suč any.
Nachá dza sa v ľavom svahu Suč ianskej doliny, na južnom svahu Malé ho Rokoša (kóta 952).
Popis. Brložná skala je 40 m dlhá korozívno-rútivá jaskyňa vytvorená koróziou atmosfé rickej vody pozdĺž
vrstvový ch plô ch. K jej zväč šeniu prispelo rútenie stropu pod vplyvom mrazové ho zvetrá vania. Vchod do
jaskyne je 11 m široký , 4,5 m vysoký a vypĺňajúho zrútené lavice vá penca. Jaskyňa pozostá va z priestrannej chodby zakonč enej menšou sienkou (Droppa 1983).
Zhrnutie poznatkov. Celkove sa na tejto lokalite podarilo zaznamenať vý skyt 6 druhov netopierov (tab. 1).

Drienová
Lokalizá cia. (7175, 390 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Timoradza. Nachá dza
sa ca. 1 km vý chodne od obce Timoradza.
Popis. Jaskyňa je korózno-rútivé ho pô vodu. Za nízkym umelo vyhĺbený m vchodom sa nachá dza sieň7× 7 m,
do znač nej vý šky zanesená hlinou. Z pravej zadnej č asti siene vybieha klesajúca plazivka, ukonč ená zosintrovaný m zá valom. Celková dĺžka jaskyne je 15 m.
Ď alšie ú daje. 26. 10. 1997 – Rhip (4).

Dupná diera
Lokalizá cia. (7175, 400 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Slatinka nad Bebravou. Nachá dza sa v severnom svahu Ukovca, ca. 30 m nad dnom Doliny za Slatinkou nad Bebravou a
ca. 1 km na SSV od horné ho konca obce.
Popis. Dupná diera pozostá va z pomerne pohodlnej horizontá lnej chodby modelovanej eróziou toku, ktorá
vedie do vzdialenosti 130 m, potom nasleduje plazivka. Celková dĺžka je ca. 160 m. Ná vštevníkmi je poškodená vý zdoba a vyrabované archeologické ná lezisko.
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Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v jaskyni Brlož ná skala
Dátum / druh
1. 3. 1997
15. 2. 1998
24. 1. 1999

Rhip

Mmyo

Mema

Mdau

Bbar

Paur

indet.

2
2
4

1
2
2

–
1
–

–
–
1

1
–
–

–
1
–

–
–
2

spolu
4
6
9

Zhrnutie poznatkov. V jaskyni Dupná diera bolo doteraz zistené zimovanie 4 druhov netopierov (tab. 2),
prič om za vý znamnúmožno považovať prítomnosť druhu Rhinolophus ferrumequinum.
Ď alšie ú daje. 13. 12. 1997 – Rhip (3), Mmyo (4), Bbar (1), 5. 12. 1998 – Rfer (1), Rhip (5), Mmyo (4),
Myotis sp. (1).

Fortuna
Lokalizá cia. (7175, 530 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Bobot. Vchod je
situovaný na dne elipsovité ho 6 m hlboké ho zá vrtu, ca. 600 m zá padne od domu p. Fortunu na Veľký ch
Lúkach medzi Omšením a Krá snou Vsou.
Popis. Fortuna je erózna priepasťová jaskyňa. Pod úzkym vchodom je 17-metrová šachta, potom strmo
klesajúce úžiny, ďalej plazivka a napokon aktívne rieč isko. Jaskyňa je takmer bez vý zdoby. Celková zameraná dĺžka jej priestorov je 131 m a hĺbka 45 m. V súč asnosti je vchod zavalený boč ný m odtrhom zo steny
zá vrtu, a preto neumožňuje zimovanie netopierov (Sova 1998).
Zhrnutie poznatkov. 13. 2. 1997 – Rhip (1), Mmyo (3), Myotis sp. (3).
Ď alšie ú daje. 24. 11. 1995 – Rhip (3), Mmyo (2).

Havrania jaskyňa
Lokalizá cia. (7175, 400 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Slatinka nad Bebravou. Nachá dza sa ca 700 m severne od Slatinky nad Bebravou, vo vý raznom brale na pravom boku Doliny.
Popis. Havrania jaskyňa je 35 m dlhá , prevažne plazivková jaskyňa vzniknutá koróziou atmosfé rický ch vô d
pozdĺž šikmý ch vrstiev. Vý zdoba je zvetraná .
Zhrnutie poznatkov. 12. 3. 1996 – Rhip (3).

Jaskyňa nad prameňom
Alternatí
vny ná zov. Jaskyňa nad prameňom Bebravy.
Lokalizá cia. (7176, ca 440 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Č ierna Lehota.
Jaskyňa je v SMOPaJ nesprá vne evidovaná ako Jaskyňa nad prameňom Bebravy (tá však má prameňinde).
Nachá dza sa ca. 250 m severne od Č iernej Lehoty, tesne pred vyústením doliny Starej Bebravy, v jej ľavom
boku.
Popis. Jaskyňa je tvorená stúpajúcou plazivkou, ústiacou do siene v hline. Dĺžka jaskyne je ca. 12 m.
Ď alšie ú daje. 17. 3. 1996 – Rhip (1), Myotis sp. (1).
Tab. 2. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v jaskyni Dupná diera
Dátum / druh
12. 3. 1996
7. 2. 1998
10. 1. 1999
5. 1. 2000

Rfer

Rhip

Mmyo

Msp.

Bbar

–
–
1
1

2
2
6
3

3
5
4
4

2
–
1
–

–
1
–
1

278

PDF byl vytvořen zkušebníverzíFinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

spolu
7
8
12
9

Jaskyňa pod brečtanom
Lokalizá cia. (7176, 524 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Č ierna Lehota. Nachá dza sa ca. 500 m SSV od horné ho konca Č iernej Lehoty, ca. 100 m SV od zná mej, z doliny dobre
viditeľnej, jaskyne Dubná Skala.
Popis. Jaskyňa má malý , nená padný vchod v strmom a neprehľadnom svahu. Vstupná vodorovná plazivka
má ca. 6 m, potom nasleduje 8–10 m hlboká , úzka priepasť. Je bez vý zdoby, iba s trochou ná tekov. Jaskyňa
vznikla koróziou na takmer zvislej pukline, smerovo súbežnej s okrajom svahu.
Zhrnutie poznatkov. 29. 12. 1997 – Rhip (33), 20. 11. 2000 – Rhip (25).
Ď alšie ú daje. 17. 3. 1996 – Rhip (15).

Jaskyňa pod Jeleňom
Alternatí
vny ná zov. Pod Jeleňom.
Lokalizá cia. (7075, 426 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Trenč ianske Teplice.
Nachá dza sa v južnom svahu Grófovca (kóta 558), 450 m SV od Trenč ianskych Teplíc.
Popis. Jaskyňa pod Jeleňom (Jeleňje ná zov neďalekej vyhliadky) je tvorená 27 m dlhou horizontá lnou
chodbou rieč neho pô vodu, bez vý zdoby. Vchod je vysoký ca. 2 m.
Zhrnutie poznatkov. 4. 3. 1996 – Mmyo (2), Bbar (10), 15. 1. 1997 – Bbar (1).
Ď alšie ú daje. 18. 4. 2000 – Rhip (1). Netting: 14. 9. 1996 – Rhip (4).

Jaskyňa v kameňolome pri Krá snej Vsi – dolná
Lokalizá cia. (7175, ca 290 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Krá sna Ves.
Nachá dza sa v č elnej stene opustené ho kameňolomu nad kúpaliskom v Krá snej Vsi.
Popis. Jaskyňa je tvorená plazivkou s paralelnou vetvou. Jej celková dĺžka je 14 m.
Ď alšie ú daje. 17. 3. 1996 – Paur (1).

Jaskyňa v Osičí
Lokalizá cia. (7175, ca 455 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Č ierna Lehota.
Nachá dza sa na vŕšku Osič ie, ca. 350 m JV od dolné ho konca obce Č ierna Lehota.
Popis. Jaskyňa má plazivkový vchod, za ktorý m nasleduje sieňdlhá ca. 8 m s krá tkou plazivkovou odboč kou. Celková dĺžka je ca. 14 m. Jaskyňa je bez vý zdoby a má silne porušený strop, takže je tu riziko zá valu.
Ď alšie ú daje. 20. 3. 1996 – Rhip (18), 15. 11. 1997 – Rhip (60).

Kunia jaskyňa
Alternatí
vny ná zov. Jaskyňa v žľabe.
Lokalizá cia. (7175, ca 415 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Slatinka nad
Bebravou. Nachá dza sa ca. 0,5 km SZ od Slatinky nad Bebravou.
Popis. Jaskyňa má veľmi nená padný komínovitý vchod v skalnej stene. Hlavný m priestorom je studňa,
siahajúca ca. 5 m do vý šky, postupne sa zužujúca. Z nej vybieha ešte niekoľkometrová klesajúca chodbič ka.
Jaskyňa vznikla koróziou atmosfé rickou vodou. Je tu skromná vý zdoba. Celková dĺžka jaskyne je 25 m.
Zhrnutie poznatkov. 12. 3. 1996 – Rhip (2).
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Lažtek
Lokalizá cia. (7175, ca. 480 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Šípkov. Nachá dza
sa ca. 1 km JV od dolné ho konca Šípkova.
Popis. Jaskyňa má trojuholníkový vchod i vstupnúchodbu pohodlne priechodnú. Ďalej nasleduje strmá
plazivka. Jaskyňa je ukonč ená suťový m zá valom so silný m prievanom. Jej celková dĺžka je 26 m.
Ď alšie ú daje. 20. 3. 1996 – Rhip (3).

Nová jaskyňa
Lokalizá cia. (7175, ca. 735 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Omšenie. Nachá dza sa 2 km JV od Omšenia, v severnom svahu Žihľavníka (kóta 953), v hornej č asti Ná rožnej.
Popis. Jaskyňa má komínovitý úzky vchod a č lenité úzke priestory v dvoch poschodiach, ukonč ené rútivou
sieňou na najnižšom mieste. Viditeľné súzvetrané ná teky. Vznikla koróziou a ná sledný m rútením. Je tu
silný prievan. Celková dĺžka jaskyne je 46 m a hĺbka 12,5 m.
Zhrnutie poznatkov. 26. 12. 1995 – Mmyo (5).

Priepasťna Zrazoch
Lokalizá cia. (7175, ca. 680 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Dolná Poruba.
Nachá dza sa ca. 350 m SZ od Č esanej hory (kóta 807), na južnom okraji lesnej cesty.
Popis. Priepasť bola objavená pri stavbe cesty. Ide o rozsadlinovúpriepasť rútivej povahy s prievanom,
vytvorenúgravitač ný mi pohybmi v dolomitoch. Ú zke priestory súzvislé , bez sintrovej vý zdoby. Vchod bol
v lete 1998 uzavretý zá valom, takže v súč asnosti tá to lokalita už neplnífunkciu zimoviska.
Zhrnutie poznatkov. 11. 2. 1997 – Myotis sp. (1), Plecotus sp. (1).

Remať
Alternatí
vne ná zvy. Jaskyňa na Remate pri Omšení, jaskyňa Remata.
Lokalizá cia. (7175, 543 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Bobot. Nachá dza sa
asi 1,7 km SV od Letné ho majera pri Petrovej Lehote na zá padnom svahu Bukoviny (kóta 604).
Popis. Jaskyňa Remať je 20 m hlboká priepasť korózno-rútivé ho pô vodu (Droppa 1970). Podzemie tvorí
jedna väč šia sieňpô dorysu 15× 5 m. Miestami sa nachá dza guľô č ková (aerosólová ) vý zdoba. Komínový
vchod veľkosti 0,5× 0,7 m je viditeľný iba z bezprostrednej blízkosti.
Vý skum netopierov. Prvé literá rne údaje o vý skyte netopierov v tejto jaskyni pochá dzajúod Vargu (1962),
ktorý udá va vý skyt ca. 10 ex. druhu Rhinolophus hipposideros. O veľkom množstve zimujúcich netopierov,
avšak bez upresnenia poč tu a druhové ho zastúpenia sa zmieňuje Špač ek (1966). Pravidelné každoroč né
zimné sč ítanie netopierov tu však prebieha až od zimné ho obdobia 1995/1996 (Lehotská & Lehotský 1998,
Lehotská & Ondruška 1998).
Tab. 3. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v jaskyni Remať
Dátum / druh

Rhip

Mmyo

Mbech

Mnat

Msp.

Paur

Psp.

indet.

24. 2. 1996
27. 12. 1996
13. 12. 1997
21. 2. 1999
15. 1. 2000
14. 1. 2001

57
68
78
90
96
62

4
1
–
1
1
1

–
–
–
1
–
–

–
–
–
1
–
–

1
–
–
2
–
–

1
–
–
–
1
–

–
–
–
2
–
–

–
–
–
1
–
–
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spolu
63
69
78
98
98
63

Sčí
tavatelia. Koordiná torom zimné ho sč ítania netopierov v tejto jaskyni je v súč asnosti Miroslav Sova.
Sč ítaní sa v jednotlivý ch rokoch zúč astnili: Beata Č á sariová , Daniel Č ongrady, Ivan Demovič , Flimek,
Peter Holúbek, Juraj Krajč ík, Ľ udovít Krč má rik, Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Pavol Mikula, Jozef
Ondruška, Miroslav Sova a Lenka Súkenníková .
Zhrnutie poznatkov. V jaskyni Remať bol doteraz zistený vý skyt 5 druhov netopierov (tab. 3). Najpoč etnejším z nich je každoroč ne Rhinolophus hipposideros. Jeho poč ty sa v posledný ch piatich rokoch pohybovali v rozmedzíod 57 do 96 exemplá rov, pričom možno pozorovať urč itý stúpajúci trend v poč etnosti tohoto
druhu. Ostatné druhy netopierov boli zastúpené len niekoľký mi jedincami.
Stav ochrany. Jaskyňa je má lo zná ma a preto prakticky nenavštevovaná .

Salamandria jaskyňa
Lokalizá cia. (7175, 400 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Petrova Lehota.
Nachá dza sa ca. 1,5 km SV od Petrovej Lehoty, na ľavom brehu potoka Machná č , ca. 30 m od neho, 4 m JV
od jaskyne Lipová (dobre viditeľnej z cesty Trenč ianske Teplice – Motešice).
Popis. Salamandria jaskyňa je 20 m dlhá , horizontá lna, rieč no-korózna jaskyňa, tvorená plazivkou a potom
nasleduje sienka. Vý zdoba je vo forme ná tekov.
Zhrnutie poznatkov. 4. 3. 1996 – Bbar (4), indet. (1).

Starý Há j
Lokalizá cia. (7075, 616 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Omšenie. Nachá dza
sa na hrebeni vý razné ho brala Starý Há j (turistami a horolezcami je zaužívaný ná zov Kamenné Vrá ta – kóta
618), 1,4 km SZ od kostola v Omšení.
Popis. Jaskyňa Starý Há j je úzka rozsadlinová priepasť, preskúmaná do hĺbky 9 m, so silný m prievanom. Je
bez vý zdoby.
Zhrnutie poznatkov. 17. 12. 1995 – Rhip (1).

Špačkova jaskyňa
Alternatí
vny ná zov. Jaskyňa pod žltou stenou.
Lokalizá cia. (7175, ca. 415 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Slatinka nad
Bebravou. Nachá dza sa 30 m SV od Kunej jaskyne.
Popis. Jaskyňa má priestranné vstupné č asti, za lomením chodby sa tá to zužuje na šikmútrhlinu, v zá vere sú
komplikované , úzke a ťažko prielezné priestory. Jaskyňa má erózny (rieč ny) pô vod a skromnúvý zdobu.
Celková dĺžka jaskyne je 34,5 m.
Zhrnutie poznatkov. 12. 3. 1996 – Rhip (2), Paus (2).

Špiritistická jaskyňa
Alternatí
vny ná zov. Trojramenná jaskyňa.
Lokalizá cia. (7175, ca. 405 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Petrova Lehota.
Nachá dza sa 21 m JV od Salamandrej jaskyne, na temene skalnaté ho vŕšku.
Popis. Špiritistická jaskyňa je 20 m dlhá jaskyňa rieč no-korózneho pô vodu, bez vý zdoby. Za komínový m
vstupom sú3 plazivky, prič om každá vedie iný m smerom.
Zhrnutie poznatkov. 4. 3. 1996 – Bbar (1).
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Vianočná jaskyňa 2
Lokalizá cia. (7175, ca. 460 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Krá sna Ves.
Nachá dza sa nad ostrou zá krutou cesty vedúcej z horá rne Slač e na Veľké Lúky, ca. 2 km SV od horá rne, 1,5
km SZ od Krá snej Vsi.
Popis. Jaskyňa má 2 vchody. Je priechodná v dĺžke 5–6 m. Pokrač ovanie chodby k druhé mu vchodu je
neprielezne úzke. Celková dĺžka je 10 m. Je bez vý zdoby. Zimovanie netopierov bolo zaznamenané nad
vchodom.
Zhrnutie poznatkov. 8. 3. 1996 – Bbar (4).

Viežka
Lokalizá cia. (7175, 465 m n. m.) – zá padné Slovensko, Strá žovské vrchy (120), k. ú. Slatinka nad Bebravou. Nachá dza sa 600 m SZ od horné ho konca Slatinky nad Bebravou, neďaleko Bukovinskej Skaly.
Popis. Jaskyňa Viežka je horizontá lna jaskyňa, ktorej pô vodné tvary sú premodelované rútením. V neprehľadnom teré ne sú2 vchody (1. pohodlný , 2. zahlinený do neprielezna). Priestranná vstupná sieňmá
rozmery 15× 6 m, za ňou nasleduje viacero plazivkový ch odbočiek. Vý zdoba je sčasti poškodená ná vštevníkmi. Celková dĺžka jaskyne je 87 m.
Zhrnutie poznatkov. 8. 3. 1996 – Rhip (4).
Ď alšie ú daje. 25. 10. 1997 – Rhip (41).
Vý skum netopierov. Podrobnejší vý skum zimovísk netopierov na tomto území bol vykonaný v zimnom
období 1995/1996, kedy okrem jaskyne Remať bolo zaznamenaný ch ďalších 17 pozitívnych lokalít s vý skytom netopierov (Lehotská & Lehotský 1998, Lehotská & Ondruška 1998). V nasledujúcich rokoch však
väč šina z tý chto lokalít nebola pravidelne kontrolovaná . Ú daje z viacerý ch zím súlen z Dupnej diery.
Sčí
tavatelia. Hlavný m koordiná torom zimné ho sč ítania netopierov v tejto oblasti je v súč asnosti Miroslav
Sova, v spoluprá ci s Jurajom Krajč íkom a ďalšími jaskyniarmi z Trenč ianskych Teplíc, príp. z iný ch č astí
Strá žovský ch vrchov. V zimnom období1995/1996 sa do sč ítania zapojili aj č lenovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy.
Zhrnutie poznatkov. V južnej č asti Strá žovský ch vrchov je v súč asnosti zná mych 21 jaský ň, v ktorý ch boli
ná jdené netopiere. Päť jaský ň(Drienová , Jaskyňa nad prameňom, Jaskyňa v kameňolome pri Krá snej Vsi –
dolná , Jaskyňa v Osič ía Lažtek) bolo kontrolovaný ch v mimohibernač nom období. Nakoľko sa tu netopiere
nachá dzali, je predpoklad, že využívajútieto úkryty aj poč as hiberná cie. Okrem jaskyne Remať bolo v južnej
č asti Strá žovský ch vrchov za posledné 4 roky zaznamenaný ch 8 druhov netopierov. Najč astejšie a zá roveň
najhojnejšie sa vyskytujúcim druhom je Rhinolophus hipposideros. Pravidelne sa vyskytuje aj Myotis myotis, nie však v tak hojnom poč te. Ostatné druhy boli zaznamenané len sporadicky v urč itý ch rokoch a
dosahovali menšiu poč etnosť.
Stav ochrany. Najväč šie ohrozenie zimujúcich netopierov vyplý va z vysokej ná vštevnosti niektorý ch uvedený ch jaský ň. Najhoršia situá cia je v jaskyni Dupná diera, kde je ponič ená vý zdoba i kultúrne vrstvy. Vo
vstupnej č asti sa nachá dzajúohniská . Boli tu síce vybudované dva uzá very, avšak v súč asnosti je jeden
úplne znič ený a druhý nefunkč ný . Zvý šenúná vštevnosť spô sobenúblízkym ná uč ný m chodníkom možno
pozorovať aj v jaskyniach Brložná skala a Viežka. Jaskyňa pod Jeleňom sa zasa nachá dza v blízkosti kúpeľné ho chodníka. Ako už bolo spomenuté jaskyňa Fortuna a Priepasť na Zrazoch majúv súč asnosti vchody
zavalené , takže súpre zimovanie netopierov nevyužiteľné . V ostatný ch jaskyniach je ná vštevnosť nízka a
neboli tu pozorované negatívne vplyvy.
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