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Na území Bielych Karpá t je v súčasnosti zná mych 5 zimovísk netopierov (4 jaskyne a jedna pivnica).
Sledované  jaskyne sa nachá dzajú v bradlovom pá sme a teda ide skô r o pseudokrasové  útvary, ktoré  vznikli
na tektonický ch pukliná ch. Pivničné  priestory lokality Antoštá l sú oveľa vý znamnejšie z hľadiska prítom-
nosti kolónie druhu Rhinolophus hipposideros  v letnom období (Lehotská  & Lehotský  1998).

Antoštá l
Alternatívne ná zvy. Antonštá l, Antostal.
Lokalizá cia. (6974, 430 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Biele Karpaty (460), k. ú. Nemšová . Nachá dza sa
približne 8 km SZ od obce Nemšová .
Popis. Ide o pivničné  priestory poľovníckeho kaštieľa Antoštá l, ktoré  boli dlhšie obdobie nevyužívané .
Lokalita je obý vaná  netopiermi predovšetký m v letnom období.
Zhrnutie poznatkov. 21. 2. 1997 – Rhip (2 uhynuté ), Mema (2), Paus (1).
Ď alšie ú daje. 20. 6. 1996 – Rhip (200), Paus (1).

Babky I
Alternatívne ná zvy. Pod Babkami, Mesačná  jaskyňa.
Lokalizá cia. (6975, 700 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Biele Karpaty (460), k. ú. Červený  Kameň. Na-
chá dza sa 4 km JZ od obce Červený  Kameň vo Vršatský ch bradlá ch.
Popis. Babky I je horizontá lna jaskyňa dlhá  21 m. Vchod má  rozmery 1,5× 4 m. Smerom dovnútra sa
jaskyňa mierne zužuje a zväčšuje sa vý ška na viac ako 8 m.
Zhrnutie poznatkov. 3. 2. 1997 – Mmyo (8), 31. 1. 1999 – Mema (1), Mdau (1), Myotis sp. (3), Paur (1).
Ď alšie ú daje. 26. 12. 1996 – Rhip (6), Mmyo (10), Mbech (1).

Babky II
Lokalizá cia. (6975, 710 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Biele Karpaty (460), k. ú. Červený  Kameň. Na-
chá dza sa 150 m V od jaskyne Babky I.
Popis. Babky II je 40 m dlhá  priepasťovitá  jaskyňa s dvoma poschodiami. Vchod má  rozmery 0,6× 1 m.
Vnútorné  priestory dosahujú šírku 1 m a vý šku poschodia až 8 m.
Zhrnutie poznatkov. 3. 2. 1997 – Mmyo (18).
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Chmelová
Alternatívny ná zov. Priepasť Chmelová .
Lokalizá cia. (6974, 810 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Biele Karpaty (460), k. ú. Vršatské  Podhradie.
Nachá dza sa 0,5 km Z od kóty 925 (Chmeľová ).
Popis. Priepasť je hlboká  22 m. Pod vchodom s rozmermi 2,5× 2,5 m sa nachá dza sieň dlhá  15 m, široká  2 m
a vysoká  13 m.
Zhrnutie poznatkov. 1. 12. 1995 – Mbech (1), 3. 2. 1997 – Rhip (3), Paur (1), 31. 1. 1999 – Rhip (1), Mmyo
(1).
Ď alšie ú daje. 26. 12. 1996 – Rhip (3).

Landrovská  jaskyňa
Alternatívne ná zvy. Landrovecká  jaskyňa, Jaskyňa na Landrovci.
Lokalizá cia. (7172, 810 m n. m.) – zá padné  Slovensko, Biele Karpaty (460), k. ú. Zemianske Podhradie.
Nachá dza sa neďaleko Landrovskej skaly.
Popis. V roku 1974 sa v Landrovskej jaskyni začali vý kopové  prá ce a po odstrá není vrstvy spraše odkryli
puklinu 50 cm širokú a 4 m dlhú. Postupne objavné  prá ce pokračovali. Dnes je jaskyňa svojou dĺžkou 275 m
druhou najväčšou jaskyňou v bradlovom pá sme (Pospíšil 1994).
Zhrnutie poznatkov. 25. 2. 1996 – Mmyo (6), Myotis sp. (1), Paur (2).

Vý skum netopierov. Nakoľko v Bielych Karpatoch nie je zná me žiadne vý znamné  zimovisko netopierov,
neprebieha tu pravidelné  každoročné  zimné  sčítanie netopierov. Lokality sú kontrolované  len sporadicky.
Sčítavatelia. Na vý skume netopierov na jednotlivý ch lokalitá ch sa podieľali Ivan Baroň so spolupracov-
níkmi, Jana Kollerová , Blanka Lehotská , Roman Lehotský , Peter Masarovič , Jozef Ondruška a Milan Re-
gec.
Stav ochrany. Jaskyne Babky I a II, Chmelová  a Landrovská  sa nachá dzajú v pomerne odľahlý ch oblas-
tiach, čo im zabezpečuje dostatočnú ochranu pred nežiadúcimi vplyvmi ná vštevníkov. Na lokalite Antoštá l
sa ani napriek snahá m štá tnej ochrany prírody pravdepodobne nepodarilo zabr á niť plá novanej rekonštrukcii
pivničný ch priestorov.

Literatú ra

LEHOTSKÁ  B. & LEHOTSKÝ R., 1998: Vý sledky vý skumu chiropterofauny na území bý valé ho okresu Trenčín.
Pp.: 69–78. In: URBAN P. (ed.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku III. Zborn ík referátov
z konferencie. SAŽP–COPK, Banská  Bystrica, 156 pp.

POSPÍŠIL P., 1994: Z č innosti oblastnej skupiny Čachtice. Sprav. Slov. Speleol. Spoloč ., 25(4): 9–14.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


