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Zimoviská  netopierov v orografickom celku Kozie chrbty
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Lopušná  dolina
Ná zov lokality a alternatívny ná zov. Lopušná  dolina – štô lňa vo vrchu Madrová  (Baňa 15).
Lokalizá cia. (6986, ca. 950 m n. m.) – vý chodné  Slovensko, Kozie chrbty (200), k. ú. Spišská  Teplica.
Popis. Ú stie bane má  priepasťovitý  charakter. Veľký  otvor vedie na dno ca. 4 m vysokej chodby, ktorá  sa po
15 metroch zúži na veľkosť klasickej štô lne. Celková  dĺžka je ca. 25 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola po prvý krá t navštívená  R. Dulá kom počas zimy 1994/1995 (Dulá k
1995). Ďalšie sčítanie bolo uskutočnené  v r. 2000.
Sčítavatelia. 1994/1995 – R. Dulá k (Dulá k 1995), 2000 – Š. Matis, P. Pjenč á k, Š. Danko a A. Suchý .
Zhrnutie poznatkov. Doposiaľ tu boli zistené  3 druhy zimujúcich netopierov (tab. 1).

Lučivianske jaskyne
Ná zvy lokalít. Luč ivianska jaskyňa č . 1 a č . 2.
Lokalizá cia. (6986) – vý chodné  Slovensko, Kozie chrbty (200), k. ú. Luč ivná . Jaskyňa č. 1 (800 m n. m.)
je 1,5 km zá padne od obce Luč ivná  blízko cesty pod skalnou stenou. Jaskyňa č. 2 (796 m n. m.) je od č . 1
asi 200 m na vý chod.
Popis. Lučivianska jaskyňa č. 1 je tvorená  jednou nízkou rovnou 34 m dlhou chodbou s pomerne mal ý m
vchodom. Lučivianska jaskyňa č. 2 má  veľký  vchod, ktorý  ústi do siene, z ktorej vpravo vybieha plazivko-
vitá  chodba, celková  dĺžka jaskyne je 83 m (Droppa 1972).
Vý skum netopierov. Zimné  sčítanie netopierov sa uskutočňuje od zimy 1994/1995.
Sčítavatelia. Štefan Danko, Roman Dulá k, Štefan Matis, Peter Pjenč á k, Anton Suchý .
Zhrnutie poznatkov. V jaskyniach bolo zistený ch 5 druhov zimujúcich netopierov v malý ch poč toch (tab. 2).
Dulá k (1995) uvá dza z Luč ivianskej j. 2 aj vý skyt R. hipposideros, nie je však uvedený  dá tum ná lezu.
Ochrana. Nie sú potrebné  žiadne zá sahy.
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Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov na lokalite Lopušná dolina – štôlňa vo vrchu Madrová

Dátum / druh Mmyo Enil Eser spolu

1994 / 1995 4 – – 4
23. 2. 2000 4 2 1 7
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Tab. 2. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v Lučivianskych jaskyniach

Lokalita dátum / druh Mmyo Moxy Eser Paur Paus spolu

Lučivianska j. č. 1 zima 1994/95 – 1 – 1 1 3
5. 3. 1997 – – 1 1 – 2

23. 2. 2000 – – – – 1 1

Lučivianska j. č. 2 zima 1994/95 – – 1 – – 1
23. 2. 2000 1 – – – – 1
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