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Zimovská  netopierov v Chočských vrchoch

Lucia BOBÁKOVÁ1 & Ervín HAPL2

1, 2 Správa NP Muránska planina, J. Kráľa 12, SK– 050 01 Revú ca, Slovensko;
1 bobakova@sopsr.sk, 2 hapl@sopsr.sk

Jaskyňa na Smrekove
Lokalizá cia. (6882, 830 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Lúčky. Vchod sa na-
chá dza vo vý raznej skalnej stene vo vrchu Smrekove nad obcou Lúčky.
Popis. Jaskyňa je dlhá  105 m, inaktívna fluviokrasovo-rozsadlinová , archeologické  ná lezy (eneolit), vý skyt
netopierov. Lievikovito sa zužujúci priestranný  vchod po 20 m vyúsťuje vo Veľkej siene 10× 10 m, prevý še-
nie v sieni je +9 m. Ďalej jaskyňa pokračuje vpravo úzkou plazivkou dlhou 15 m a vľavo menšou sienkou,
ktorá  pozvoľna stúpa a na dne je malé  jazierko (Brodňanský  1961, 1970).
Vý skum netopierov. Z rokov 1970 a 1971 uv á dza vý skyt netopierov Hochmuth (1971). Zo zimy 1997/
1998 uvá dza vý skyt Myotis myotis Gresch. Z tej istej zimy je i negatívna kontrola (Hapl, Bobá ková , Šmídt,
Šmídtová , Haplová ).
Sčítavatelia. Hochmuth, Gresch, Hapl, Bobá ková , Šmídt, Šmídtová , Haplová .

Jaskyňa nad vodojemom
Alternatívny ná zov. Jaskyňa nad Kvačanmi.
Lokalizá cia. (6883, 680 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Kvačany. Jaskyňa sa
nachá dza tesne pri obci Kvačany na okraji lesa na pravej strane nad potokom Suchý  jarok, ktorý  je ľavo-
stranný m prítokom Kvač ianky.
Popis. Dĺžka jaskyne je 5 m a má  plazivkovitý  charakter.
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola kontrolovaná  koncom zimy 1996/1997.
Sčítavatelia. Hapl, Bobá ková , Majko, Vrlík, Šara, Martiniová , Boroš.

Jaskyňa pri Ž leboch
Alternatívny ná zov. Jaskyňa v Žleboch.
Lokalizá cia. (6881, 760 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Jasenová . Jaskyňa sa
nachá dza z druhej strany bočné ho hrebienka oproti Jaskyni v Jazviná ch.
Popis. Dĺžka jaskyne je 27 m a tvorí ju jedna pomerne nízka chodba.
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola kontrolovaná  v zime 1997/1998.
Sčítavatelia. Hapl, Bobá ková , Šara, Šmídt, Šmídtová , Haplová .
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Jaskyňa v Jazviná ch
Lokalizá cia. (6881, 750 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Jasenová . Jaskyňa sa
nachá dza pod bočný m hrebienkom, ktorý  je na ľavej strane potoka prameniaceho pod lokalitou Drapá č , ca.
150 m od lúky ležiacej na V od chatovej osady pod Bralom.
Popis. Dĺžka 21 m, korózna jaskyňa, archeologické  ná lezy (halštat, stredovek), využitie počas SNP. Jasky-
ňu tvorí jedna priestorná  sieň.
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola kontrolovaná  v zime 1997/1998.
Sčítavatelia. Hapl, Bobá ková , Šara, Šmídt, Šmídtová , Haplová .

Kvačianska dolina, jaskyňa pri píle
Lokalizá cia. (6881, 760 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Kvačany. Jaskyňa sa
nachá dza na ľavej strane Kvač ianky v skalnom masíve ca. 50 m nad potokom.
Popis. Tvorená  je jednou stúpajúcou chodbou takmer až po koniec osvetlenou denný m svetlom. Dĺžka je
ca. 10 m.
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola kontrolovaná  v zime 1996/1997.
Sčítavatelia. Bobá ková , Hapl, Šara, Haplová , Boroš, Martiniová .
Ď alšie ú daje. 29. 3. 1997 – Enil (1), Eser (1).

Štôlňa pod vrcholom Choča
Lokalizá cia. (6881, ca 1300 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Vyšný  Kubín. Štô lňa
sa nachá dza ca. 2 m pod lesníckym chodníkom vedúcim po vrstevnici zo S okraja Strednej poľany na ľavej
strane prvé ho vý razné ho žľabu v lesnom poraste, ktorý  chodník pretína.
Popis. Ú stie štô lne je sčasti zasypané . Štô lňa má  na zač iatku klesajúci charakter, ca. po 15 m sa stá ča ostro
doľava a má  vodorovný  priebeh. Celková  dĺžka ca. 30–40 m.
Vý skum netopierov. Štô lňa bola kontrolovaná  v zime 1997/1998.
Sčítavatelia. Hapl, Bobá ková , Šara, Šmídt, Šmídtová , Haplová .

Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v zimoviskách Chočský ch vrchov

Lokalita dátum / druh Rhip Mmyo Msp. Enil Eser Ppip Bbar sp. spolu

J. na Smrekove 1970 – 9 – – – – – – 9
3. 1971 + 5 – – – – 1 – +6

6. 12. 1997 – – – – – – – – –
22. 2. 1998 – 1 – – – – – – 1

J. nad vodojemom 30. 3. 1997 1 – – – – – – – 1

J. pri Žleboch 29. 12. 1997 – 1 – 1 – – – – 2

J. v Jazvinách 29. 12. 1997 – – 1 4 1 1 1 1 9

Š tôlňa pod Chočom 31. 12. 1997 – – – – – – – 1 1

Tunelová j. 6. 12. 1997 – – – – 1 – – – 1
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Tunelová  jaskyňa na Smrekove
Alternatívny ná zov. Jaskyňa Tunel.
Lokalizá cia. (6882, 860 m n. m.) – stredné  Slovensko, Chočské  vrchy (170), k. ú. Lúčky. Jaskyňa v skalnej
stene SV od Jaskyne na Smrekove.
Popis. Jaskyňu tvorí chodba o dĺžke 17 m, ktorá  naprieč  pretína skalný  masív a má  vchody z oboch strá n
skalné ho masívu.
Vý skum netopierov. Jaskyňa bola kontrolovaná  v zime 1997/1998.
Sčítavatelia. Hapl, Bobá ková , Šmídt, Šmídtová , Haplová .

Zhrnutie poznatkov. V celkom 9 skontrolovaný ch priestoroch Chočský ch vrchov sa v zimnom období
zaznamenal vý skyt 6 druhov netopierov (tab. 1). V dvoch lokalit á ch sa zimovanie netopierov nezistilo
(J. pod Kostrmankou, Kostrmanka). Celkovo nebola zisten á  vý znamnejšia lokalita.
Stav ochrany. Všetky kontrolované  lokality Chočský ch vrchov sú voľne prístupné , no okrem Jaskyne nad
vodojemom sú len zriedkavo navštevované . Jaskyňa nad vodojemom je často navštevovaná  deťmi z Kvač ian,
jaskyňa však nemá  väčší vý znam z hľadiska zimovania netopierov.
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