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Brloh
Lokalizá cia. (7475, 340 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Klá tova Nová Ves. Nachá dza sa
v Klá tovskom krase J od obce Klá tova Nová Ves, v skalnom masíve Predný Brloh.
Popis. Ide o horizontá lnu jaskyňu so zvyškami staré ho skrasovatenia. Vstupná č asť je tvorená väč šou sieňou. Celková dĺžka jaskyne je 55 m. Vý znamnejšia je aj z archeologické ho hľadiska (Mitter 1982).
Zhrnutie poznatkov. 27. 2. 1999 – Bbar (1).

Dobrotí
nska jaskyňa
Lokalizá cia. (7476, 472 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Veľké Uherce. Nachá dza sa pod
skalnou stenou na J okraji vrchu Dobrotín (kóta 560) ležiacom 4 km JV od priehrady pri Veľký ch Uherciach.
Popis. Ide o úzku puklinovo-koróznu jaskyňu. Ukonč enie jaskyne tvoríväč ší studňovitý priestor. Celková
dĺžka jaskyne je 26 m (Mitter 1985, Jahn 1996).
Zhrnutie poznatkov. 27. 2. 1999 – Rhip (7), Paur (1), 10. 1. 2000 – Rhip (6), Paur (1).

Gý meš
Alternatí
vne ná zvy. Zrúcanina hradu Gý meš, hrad Gý meš, Jelenec.
Lokalizá cia. (7575, 514 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Jelenec. Zrúcanina hradu Gý meš
sa nachá dza na strmom kremencovom brale v lesnom poraste, 5 km S od obce Jelenec.
Popis. V areá li zrúcaniny sa nachá dza niekoľko zachovaný ch pivnič ný ch priestorov.
Zhrnutie poznatkov. 8. 2. 1998 – Rhip (1).
Ď alšie ú daje. 1. 7. 1966 –Rfer (1), Moxy (1), Bbar (1), Paus (1), 10. 4. 1968 –Rfer (1), 5. 7. 1969 –Rfer (2).

Horné Lú čno
Lokalizá cia. (7577, 560 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Jedľové Kostoľany. Nachá dza sa
2 km SV od Jedľový ch Kostolian.
Popis. Priepasť Horné Lúč no vznikla zrútením stropu skrasovatenej pukliny. Vstupná priepasť je hlboká 21
metrov a celková dĺžka jaskyne je 40 m. Na stená ch č lenité ho podzemné ho priestoru sústaré sintrové kô ry.
Dno priepasti vypĺňa bloková suť (Mitter 1985, Bella & Holúbek 1999).
Zhrnutie poznatkov. 7. 2. 1998 – Rfer (5), Rhip (13), 10. 1. 2000 – Rfer (1), Rhip (12).
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Jaskyňa pri kostole v Kolí
ňanoch
Lokalizá cia. (7675, 244 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Kolíňany. Nachá dza sa na hrane
vyvý šenej plošiny pri kostole v Kolíňanoch.
Popis. Vstupná priepasť je 10 m hlboká a tvorí priestranný podzemný priestor dlhý 16 m, vyplnený sedimentami. Celková dĺžka jaskyne je 26 m (Mitter 1985).
Zhrnutie poznatkov. 6. 2. 1998 – Rhip (3), Mmyo (1), Paus (1).

Jazerná Ž ibrica
Lokalizá cia. (7674, 495 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Žirany. Vchod sa nachá dza na
plošine II. etá že kameňolomu Žirany.
Popis. Ide o vertiká lnu priepasť s hĺbkou 32 m, na dne ktorej sa nachá dza jazero s veľkosťou 5× 6 m. Na
stená ch súmiestami ná teky, stalaktity a hrá škovité útvary (Gaá l & Mlejnek 1999).
Ď alšie ú daje. 25. 3. 1999 – Rhip (5).

Jazvečíhrad
Lokalizá cia. (7477, 520 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Veľké Pole. Nachá dza sa asi 1,5
km SZ od obce Píla v strmom skalnatom svahu.
Popis. Jaskyňa je dlhá ca. 40 m (Bella & Holúbek 1999). Vstupná č asť je tvorená priestrannejšou sieňou.
Zhrnutie poznatkov. 23. 2. 1997 – Rhip (7), Paur (1), 7. 2. 1998 – Rhip (9), 27. 2. 1999 – Rhip (3), 10. 1.
2000 – Rhip (7).

Jazvinská jaskyňa
Alternatí
vny ná zov. Debná rova jaskyňa.
Lokalizá cia. (7477, 577 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Malá Lehota. Nachá dza sa Z od
osady Debná rov štá l pri Malej Lehote.
Popis. Ide o puklinovo-rieč nu jaskyňu dlhúvyše 30 m. Podzemný priestor jaskyne pozostá va z chodby
širokej ca. 1 m a vysokej do 2 m. Jaskyňa je bez kvapľovej vý zdoby (Droppa 1957).
Zhrnutie poznatkov. 23. 2. 1997 – Rhip (1), 6. 2. 1998 – Rhip (2), Bbar (2), 10. 1. 2000 – Nnoc (1), Bbar
(2). Celkove sme v Jazvinskej jaskyni zaznamenali prítomnosť 6 druhov netopierov. Poč as hiberná cie to
však boli len dva uvedené druhy netopierov. Ná lez N. noctula J. Rezníkom považujeme za sporný .
Ď alšie ú daje. Netting: 27. 9. 1996 – Rhip (3), Mmyo (5), Mbech (1), Mnat (1), Paur (1).

Kamenec
Lokalizá cia. (7576, 538 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Jedľové Kostoľany. Nachá dza sa
S od Jedľový ch Kostolian v blízkosti Luká č ovho štá lu.
Popis. Ide o horizontá lnu puklinovújaskyňu, dlhúca. 40 m (Mitter 1985).
Zhrnutie poznatkov. 7. 2. 1998 – Paur (1), 10. 1. 2000 – Rhip (3), Paur (1).

Müller
Alternatí
vny ná zov. Muflónia jaskyňa.
Lokalizá cia. (7477, 580 m n. m.) –zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Veľké Pole. Nachá dza sa v lesnom
teré ne pri osade Müller, ležiacej pri ceste spá jajúcej Partizá nske so Žarnovicou.
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Popis. Ide o horizontá lnu jaskyňu, dlhúca. 70 m (Bella & Holúbek 1999), ktorá je z veľkej č asti vyplnená
sedimentami.
Zhrnutie poznatkov. 27. 2. 1999 – Rhip (18), Mmyo (1), 10. 1. 2000 – Rhip (16), Mbech (1).

Oblú k
Lokalizá cia. (7477, 498 m n. m.) –zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Veľké Pole. Nachá dza sa v boč nej
doline ca. 1 km SZ od obce Píla.
Popis. Jaskyňa Oblúk je priestranná previsová jaskyňa vo vý raznom skalnom stupni. Vý ška a šírka previsu
je 12 m, dĺžka 17 m (Mitter 1985).
Zhrnutie poznatkov. 7. 2. 1998 – Mbech (1), 10. 1. 2000 – neg.
Ď alšie ú daje. 29. 9. 1996 – Mmyo (4).

Pí
la
Lokalizá cia. (7477, 482 m n. m.) –zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Veľké Pole. Nachá dza sa v blízkosti
SV okraja jaskyne Oblúk. Vchod je situovaný v úzkej štrbine.
Popis. Ide o puklinovú jaskyňu. Steny jaskyne pokrý vajú sintrové kô ry a poškodená sintrová vý zdoba.
Dĺžka jaskyne je 50 m (Mitter 1985). Vo vchode sa nachá dza poškodený uzá ver.
Zhrnutie poznatkov. Jaskyňa Píla je vý znamná nielen z hľadiska pestré ho druhové ho zastúpenia jednotlivý ch druhov tu zimujúcich netopierov (tab. 1), ale aj z dô vodu zimovania druhu Myotis dasycneme, ktoré ho
zimovísk na zá padnom Slovensku v súč asnosti pozná me len veľmi má lo.

Svoradova jaskyňa
Lokalizá cia. (7674, 355 m n. m.) – zá padné Slovensko, Tríbeč (110), k. ú. Dražovce. Nachá dza sa ca 100 m
od lieč ebné ho ústavu Zobor v NPR Zoborská lesostep.
Popis. Ide o horizontá lnu jaskyňu s umelo upravený m vchodom, viazanúna vý raznejšiu tektonickúporuchu. Je vyplnená hlinitý mi sedimentami. Chodby jaskyne dosahujúdĺžku vyše 30 m (Kužel 1975).
Zhrnutie poznatkov. 22. 2. 1997 – Paus (1).
Vý skum netopierov. Prvé zmienky o vý skyte netopierov v pohorí Tríbeč pochá dzajúod Vacholda, ktorý
27. 10. 1955 zaznamenal 6 ex. druhu Miniopterus schreibersii na Zobore (Vachold 1956, 1960) a 17. 5.
1957 jeden exemplá r druhu Nyctalus leisleri v obci Píla pri Novej Bani (Vachold 1959). Na pivnice zrúcaniny hradu Gý meš sústredili svoju pozornosť v lete roku 1966 Gaisler & Haná k (1972) a v rokoch 1968 a
1969 Ligač (1986). Ligač navštívil aj zrúcaninu Oponické ho hradu, kde 29. 6. 1969 našiel vo vý klenku
hradnej steny 2 ex. druhu Rhinolophus hipposideros. Všetky spomínané údaje však pochá dzajúz mimohibernač né ho obdobia. Podrobný systematický vý skum rozšírenia netopierov na tomto území realizovali
v rokoch 1997–1999 č lenovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy (Lehotská & Lehotský 1998, 1999).
Lokalitu Jazerná Žibrica skontroloval v roku 1999 Ľ udovít Gaá l. V zimnom období1999/2000 uskutoč nil

Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v jaskyni Píla
Dátum / druh
23. 2. 1997
7. 2. 1998
27. 2. 1999
10. 1. 2000

Rfer

Rhip

Mmyo

Mbech

Mm/b

Mdas

Msp.

Bbar

–
–
–
1

9
6
7
3

2
–
–
1

2
–
–
1

2
–
1
–

–
–
1
1

2
–
–
–

–
1
–
–

spolu
17
7
9
7
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zimné sč ítanie netopierov Rezník (2000). V uvedenej prá ci došlo k zá mene údajov medzi druhmi R. hipposideros a R. ferrumequinum.
Sčí
tavatelia. Koordiná rmi zimné ho sč ítania netopierov v jaskyniach pohoria Tríbeč súBlanka a Roman
Lehotskí. Jednotlivý ch zimný ch sč ítaní sa okrem nich zúč astnili aj Branislav Bogá r, Juraj Lysý , Já n Taliga
a č lenovia Oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoloč nosti Tríbeč pod vedením Ľ ubomíra Sapá ka.
Stav ochrany. Najväč šiu pozornosť si z chiropterologické ho hľadiska zasluhujújaskyne Píla, Muflónia
jaskyňa (Müller), Jazveč íhrad a priepasť Horné Lúč no. Je potrebné prípadné jaskyniarske aktivity na tý chto
lokalitá ch realizovať mimo zimné ho hibernač né ho obdobia netopierov. Pokiaľ by sa v budúcnosti plá novala
oprava uzá veru na jaskyni Píla, treba v každom prípade ponechať vyhovujúci vletový otvor pre netopiere.
Komplexnúochranu by bolo potrebné zabezpeč iť Jaskyni pri kostole, ktorá sa postupne zapĺňa domový m
odpadom. Ostatné lokality si pre svoju odľahlosť alebo menší poč et zimujúcich netopierov nevyžadujú
špeciá lne ochranné opatrenia.
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