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Miroslav FULÍN
Východoslovenské mú zeum, Hviezdoslavova 3, SK– 041 36 Košice, Slovensko; vsmuz@stonline.sk

Alternatí
vne ná zvy. Torysky, Jankovec jaskyňa 1.
Lokalizá cia. (6889, 1060 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Levoč ské vrchy (670), k. ú. Javorina. Ú stie
vchodu do podzemia leží v juhozá padnom svahu, 100 vý škový ch metrov pod kótou Jankovec (1169 m
n. m.). Od ruín bý valej horá rne v sedle Jankovca popri studni vedie chodník v dĺžke ca. 300 m juhozá padný m smerom do údolia k ústiu podzemný ch priestorov.
Popis. Podzemný priestor je pseudojaskyňou (Bella 1995). Vznikla zosunom a poklesom blokov šikmo
uložený ch flyšový ch sedimentov na severový chod-juhozá padný ch zlomový ch líniá ch. Pokles blokov predstavuje niekoľkometrový až desaťmetrový vý škový rozdiel. Prieč ne zlomové línie predstavujúdnes prístupovúcestu do podzemia. Otvor do podzemia sa nachá dza pod teré nnym skokom v údolíerózneho vý moľa.
Má charakteristické lievikovité zaústenie. Samotný otvor do podzemia má rozmer 1,2× 1 m a do masívu sa
otvá ra do priestrannejších rozmerov. Po 5 m sa ná padne rozdvojuje do dvoch smerov severový chodný a
juhozá padný podľa disloká ciía podľa nakopené ho materiá lu sa aj vý škovo č lení. Priestory súvytvorené na
zlomový ch líniá ch odstúpením blokov pieskovcov, prekrytím puklín lavicami masívnych jemnozrnný ch
pieskovcov ako aj rozpadom a prepadom č astíhornín. Okrem puklinový ch chodieb plazivkovité ho charakteru sútu chodby úzke a vysoké aj 4 m a sá la o rozmeroch 6× 12 m. Spleť chodbič iek obchá dzajúcich č asti
spadnutý ch a prekrytý ch blokov predstavuje dĺžku ca. 100 m.
Vý skum netopierov. Ú stie podzemia bez zistenia prítomnosti netopierov preskúmal v rá mci predprojektovej prípravy vý stavby Vodnej ná drže Tichý Potok 9. 4. 1994 M. Fulín. S. Pač enovský navštívil priestor
v marcovom termíne v roku 1997 a udá va vý skyt piatich druhov netopierov.
Sčí
tavatelia. Š. Danko, M. Fulín, Š. Matis, S. Pač enovský , P. Pjenč á k.
Zhrnutie poznatkov. 15. 3. 1997 – Rhip (4), Mmyo (10), Moxy (3), Mmys (1), Paur (1), 20. 12. 2000 – Rhip
(30), Mmyo (2), Paur (2). Pač enovský m udá vaný poč et netopierov z jaskyne nie je pravdepodobne koneč ný . Podľa druhové ho zloženia netopierov v tejto č asti Levoč ský ch vrchov a nedostatku prirodzený ch možností zazimovania na mieste predpokladá me možnosť poč etnejšieho vý skytu popísaný ch druhov ako aj
vý skyt ďalších druhov netopierov.
Stav ochrany. Lokalita je pre odľahlosť a neinformovanosť miestnych obč anov miestom s malou ná vštevnosťou. Z hľadiska geologické ho je to zóna s aktivovaný m vý vojom poč as jarné ho rozmŕzania snehu, a
preto je v možnom neustá lom vý voji podzemný ch priestorov. Jediný m nebezpeč enstvom pre netopiere sútu
prirodzení predá tori (plch, kuna, líška).
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