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Č ertova diera
Alternatí
vny ná zov. Vý chodná č asť Slovenské ho krasu – zimné sč ítanie 1997/1998.
Lokalizá cia. (7390, 776 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060). Vchod sa nachá dza
v okrajový ch skalá ch Horné ho vrchu ca. 2 km severový chodne nad obcou Hrhov.
Popis. Mohutné ústie ca. 15× 3 m vedie do č lenitej rozsadlinovo-koróznej priepasti. Je tvorená komplikovaný m systé mom šá cht, puklinový ch dómov, koridorov, ktoré súvý razne tektonicky predisponované . Rozmernejšie priestory sa nachá dzajúv intervale 0–125 m (vstupná šachta, Farebný dóm). Zovreté puklinové
subvertiká lne priestory dominujúv intervale od -125 do -186 m. Spodn é č asti priepasti súpremodelované
rútením, ktoré vytvá ra nebezpeč né zá valy (Lešinský in litt.). Celková hĺbka priepasti je 186 m.
Vý skum netopierov. Zmienky o existencii poč etnej agregá cie netopierov bez bližšieho druhové ho urč enia
súk dispozícii v speleologickej literatúre (Erdé lyi 1984). Lokalitu sme po prvý krá t navštívili v r. 1998.
Vzhľadom na ná roč nosť priepasti sme však skontrolovali iba jej č asť, asi do 60 m hĺbky a takisto aj poč as
nasledujúcej prehliadky v r. 2000. Ucelenejšiu kontrolu sme uskutoč nili až v decembri v r. 2000, kedy sme
prezreli zhruba jej 2/3. Vý sledky zimný ch sč ítaní v tejto mohutnej, č lenitej priepasti považujeme aj po
poslednej kontrole iba za č iastkové . Predpokladá me, že komplexná kontrola prinesie v budúcnosti ďalšie
zvý šenie poč tu niektorý ch hibernantov (najmä Rfer, Rhip a Ppip).
Sčí
tavatelia. Sč ítanie netopierov vedie Š. Matis v spoluprá ci s L. Bobá kovou, M. Brinzíkom, J. Drenkom,
E. Haplom, G. Lešinský m a P. Pjenč á kom.
Zhrnutie poznatkov. Lokalita je vý znamný m zimoviskom viacerý ch druhov netopierov. Doposiaľ sme tu
zaznamenali zimovanie 7 druhov (tab. 1). Vý znamná je najmä z pohľadu hiberná cie M. schreibersii, ktorý
sa tu vyskytuje pravidelne, ale v striedavom poč te. V súč asnosti je najväč ším zimoviskom tohto druhu
netopiera u ná s. Poč etne sa tu vyskytuje aj R. ferrumequinum. Nemenej pozoruhodná je vý skytom R. euryale, ktorý hibernuje v nižšom poč te, je to však najvyššie položené zimovisko tohto druhu v súč asnosti zná me
na Slovensku. P. pipistrellus tu zimuje pravdepodobne každý rok a zrejme vo vyššom poč te ako uvá dzame,
ale vzhľadom na to, že sa ukrý va v hlboký ch, neprístupný ch štrbiná ch vstupnej šachty uniká našej pozornosti.

Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v priepasti Č ertova diera
Dátum / druh

Rfer

Rhip

Reur

Mmyo

Moxy

25. 1. 1998
18. 2. 2000
9. 12. 2000

2
19
137

4
8
14

–
–
23

5
11
10

1
–
–

Ppip

Mschr

spolu

–
ca. 5000
ca. 5012
–
ca. 1000+141 ca. 1179
min. 20 1800–2000 ca. 2204
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Tab. 2. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v bezmennej štôlni pri Drienovci
Dátum / druh
6. 1. 1998
2. 2. 1999
16. 1. 2000
3. 2. 2001

Rhip

Paur

–
1
1
–

–
1
–
–

spolu
–
2
1
–

Stav ochrany. Priepasť sa nachá dza v má lo frekventovanej oblasti a jej vchod je v neprehľadnom teré ne
pomerne ťažko ná jditeľný . Prístup je do nej veľmi ná roč ný a možný iba so speleologický m vybavením.

Drienovec – lom
Lokalizá cia. (7391, ca 240 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Drienovec. Skalná
stena vo funkč nom kameňolome na vá penec.
Popis. Ú zka štrbina v skalnej stene v ca. 10 m vý ške.
Vý skum netopierov. Lokalita bola navštívená iba raz v r. 1999.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a P. Pjenč á k.
Zhrnutie poznatkov. Boli pozorované 2 ex. N. noctula (28. 2. 1999) na skalnej rímse, ktoré neskô r zaliezli
do úzkej štrbiny. Presný poč et netopierov ukrý vajúcich sa v spomínanej pukline nepozná me.

Drienovec – bezmenná štôlňa
Lokalizá cia. (7391, 245 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Drienovec. Leží300 m
SZ od obce Drienovec.
Popis. 100 m dlhá chodba bez odboč iek. Štô lňa je prístupná pre netopiere od roku 1998, kedy boli odstrá nené plechové dvere z jej vchodu. Po vý datný ch zrá žkach z nej vyviera malý potô č ik.
Vý skum netopierov. Lokalita je kontrolovaná od r. 1998.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, L. Dittel a M. Fulín.
Zhrnutie poznatkov. Doposiaľ sme tu zistili 2 druhy netopierov (tab. 2).

Hotel
Lokalizá cia. (7390, ca. 350 m n. m. ) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060) k. ú. Bô rka. Nachá dza
sa v Zá dielskej doline na ľavej strane suťové ho kužeľa, oproti skalné mu útvaru Cukrová homoľa.
Popis. Veľký otvor jaskyne (3× 2 m) vedie do krá tkej puklinovitej chodby s dĺžkou ca. 10 m.
Vý skum netopierov. Lokalitu sme skontrolovali doposiaľ iba raz v r. 1999.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a P. Pjenč á k
Zhrnutie poznatkov. 3. 12. 1999 – Mmyo (1), Bbar (1).

Hrušovská jaskyňa
Alternatí
vny ná zov. Eveteš.
Lokalizá cia. (7389, 295 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Hrušov. Hrušovská
jaskyňa ležína rozhraní Silickej planiny a Horné ho vrchu, južne od sedla Soroška. Vchod do jaskyne je vo
vý raznom skalnom amfiteá tri nad vyvierač kou Eveteš ca. 300 m S od Hrušovský ch rybníkov.
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Tab. 3. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v Hrušovskej jaskyni
Dátum / druh
16. 1. 1998
18. 2. 1999
9. 1. 2000
14. 1. 2001

Rfer

Rhip

Reur

Mmyo

10
23
1
1

4
7
3
3

20
–
–
2

–
1
–
–

spolu
34
31
4
6

Popis. Vstup do jaskyne vedie cez úzky otvor vyvierač ky, ktorý bol prekopaný v roku 1978 (rok objavenia
jaskyne). Vstupnúč asť jaskyne tvoríca. 30 m dlhá , úzka chodba, ktorá ústi do priestrannej hlavnej chodby.
Spodnou úrovňou jaskyne preteká vý datný vodný tok, druhá úroveňmá charakter rieč iska, avšak je už
vodný m tokom opustená . Tretia úroveňsa nachá dza vo vý ške 13 m a je najsuchšou č asťou jaskyne. Celková
dĺžka jaskyne je 780 m.
Vý skum netopierov. Lokalita je chiropterológmi kontrolovaná od roku 1998.
Sčí
tavatelia. Prvé zimné sč ítanie bolo v jaskyni vykonané v roku 1998 Š. Matisom, E. Haplom a M. Fulínom. V ďalších rokoch jaskyňu kontrolovali Š. Matis, P. Pjenč á k, M. Olekšá k a J. Popovics.
Zhrnutie vý sledkov. Zatiaľ boli zistené 4 druhy zimujúcich netopierov (tab. 3). Poč as prvé ho sč ítania sa
ná m podarilo skontrolovať aj najvyššie poschodie jaskyne, ktoré sme už poč as ďalších rokov z technický ch
príč in nemohli prezrieť. Preto vý sledky posledný ch dvoch sč ítaníneodzrkadľujúskutoč ný stav.
Stav ochrany. Nezaznamenali sme doposiaľ žiadne negatívne vplyvy.

Jablonovská priepasť
Lokalizá cia. (7389, 605 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Lipovník. 1,5 km V od
sedla Soroška.
Popis. Mohutná 30 m hlboká šachta vedie na šikmé dno priepasti s krá tkym horizontá lnym pokrač ovaním.
Celková hĺbka priepasti je 42 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola chiropterológmi skontrolovaná iba raz v r. 1998.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, K. Csellé nyi a J. Drenko.
Zhrnutie poznatkov. 19. 2. 1998 – Rhip (1), Mmyo (4), indet. (2). Boli zaznamenané 2 druhy netopierov.

Má rnica
Alternatí
vny ná zov. Priepasť Salaš 2.
Lokalizá cia. (7490, 539 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Hrhov. Nachá dza sa na
Dolnom vrchu v Z svahu kóty Žmeň.
Popis. Veľký kruhový otvor priepasti vedie do vstupnej šachty ústiacej do mohutné ho dómu so šikmý m
dnom. Dóm má rozmery ca. 30× 10 m a miestami pomerne vysoký strop do 4–5 m. Hĺbka priepasti je 36 m.
Vý skum netopierov. Priepasť je kontrolovaná od r. 2000.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a G. Lešinský .
Zhrnutie poznatkov. Poč tom, ale aj druhovou skladbou patrí medzi najvý znamnejšie zimoviská netopierov Dolné ho vrchu. V rá mci prvé ho sč ítania (10. 3. 2000) sme tu zistili 7 druhov netopierov: Rfer (38), Rhip
(9), Mmyo (14), Moxy (1), Mdau (2), Eser (1), Bbar (4).

Obrovská priepasť
Alternatí
vne ná zvy. Obrovitá , Štvorcová , Óriá š.
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Tab. 4. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v jaskyni Okno
Dátum / druh
6. 3. 1999
14. 1. 2000

Rfer

Rhip

Mmyo

–
4

4
10

–
1

spolu
4
15

Lokalizá cia. (7490, 535 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Jablonov nad Turňou.
Nachá dza sa na planine Horný vrch v SZ svahu Pavlovské ho vrchu.
Popis. Pomerne veľké ústie ležiace v stene zá vrtu vedie do hlavnej šachty, ktorá sa flašovite rozširuje do
mohutné ho dómu. Z dna dómu sa pokrač uje do malej boč nej šachty. Hĺbka priepasti je 100 m.
Vý skum netopierov. Prvé zimné sč ítanie bolo uskutoč nené v r. 2000.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, G. Lešinský a M. Gaško.
Zhrnutie poznatkov. 12. 1. 2000 –Rfer (8), Rhip (30), Mmyo (18), Bbar (1), indet. (1). Boli zistené 4 druhy
netopierov.
Stav ochrany. Je veľmi ťažko prístupná a preto navštevovaná iba speleológmi. Obrovská priepasť je súč asťou Svetové ho prírodné ho dedič stva.

Okno
Lokalizá cia. (7391, 260 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. úJasov. Nachá dza sa ca.
100 m S od vý chodu z Jasovskej j. na úpätí skalnej steny. Otvory súviditeľné aj z turistické ho chodníka
vedúceho od Jasovskej j. smerom k rybníku.
Popis. Dva puklinovité otvory vedúdo nízkej jaskynnej chodby, ktorá ústi po 20 m do ca. 10 m hlbokej
priepasti vedúcej do nižšie položený ch priestorov. Nižšiu úroveňtvorí niekoľko navzá jom prepojený ch
sienís pomerne nízkym stropom, z ktorý ch vybieha množstvo plazivkovytý ch chodieb. Z tejto č asti jaskyne
sa dá dostať úzkym prekopaný m otvorom do Jasovskej jaskyne, ktorej je Okno genetickou súč asťou. Pô vodný
otvor jaskyne je v súč asnosti uzavretý mrežový m uzá verom bez dvierok a preto prístup je do nej možný iba
spomínaný m otvorom cez Jasovskúj.
Vý skum netopierov. Lokalita bola po prvý krá t skontrolovaná v r. 1999.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a P. Pjenč á k.
Zhrnutie poznatkov. Doposiaľ sme tu zaznamenali 3 druhy netopierov (tab. 4). Vchod tejto jaskyne slúži
ako jeden z hlavný ch vletový ch otvorov netopierov do Jasovskej j.
Stav ochrany. Jaskyňa je vzhľadom na uzá ver vchodu verejnosti neprístupná . V roku 1999 bol speleológmi
umiestnený uzá ver aj do prepojky do Jasovskej j., č o však zabraňuje voľné mu príletu netopierov a preto je
nevyhnutné ho odstrá niť.
Ď alšie ú daje. 13. 12. 1999 – Rfer (3), Rhip (12), Mmyo (1).

Tab. 5. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v Pivnici pri Jasovskom rybníku
Dátum / druh

Rhip

Bbar

28. 12. 1997
10. 1. 1999
14. 1. 2000
26. 1. 2001

–
1
–
1

1
3
8
6
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spolu
1
4
8
7

Pivnica pri Jasovskom rybní
ku
Lokalizá cia. (7391, 280 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Jasov. 20 m od J brehu
Jasovské ho rybníka.
Popis. Jedná sa o ca. 40 m dlhý klenbovitý pivnič ný priestor, ktorý sa zachoval po zbúranej lesnej stavbe.
Vý skum netopierov. Lokalita je kontrolovaná od r. 1997.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, L. Dittel, M. Fulín a P. Pjenč á k.
Zhrnutie poznatkov. Doposiaľ sme zaznamenali 2 druhy netopierov (tab. 5). Pravidelne tu zimuje
B. barbastellus v poč te niekoľký ch jedincov.

Ponorná priepasť
Alternatí
vne ná zvy. Brezoblatný ponor, Mokré lúky.
Lokalizá cia. (7488, 500 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Silická Brezová .
Nachá dza sa 2 km SZ od obce Silická Brezová .
Popis. Malý otvor leží na dne pomerne veľké ho zá vrtu a vedie do systé mu prevažne úzkych, vertiká lnych
priestorov. Hĺbka priepasti je 135 m.
Vý skum netopierov. V priepasti bolo uskutoč nené zimné sč ítanie netopierov iba raz v r. 1998, bola však
skontrolovaná iba do ca. 70 m hĺbky.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a J. Drenko.
Zhrnutie poznatkov. 12. 2. 1998 – Rfer (1), Rhip (25), Mmyo (2). Boli zistené 3 druhy netopierov.

Prastarý vý ver
Lokalizá cia. (7490, 497 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Jablonov nad Turňou.
Nachá dza sa ca. 2 km JV od obce Jablonov nad Turňou vo svahu Dolné ho vrchu.
Popis. Jej č iastoč ne zasypaný ová lny vchod bol jaskyniarmi odkrytý v roku 1997. Pozostá va z jedinej
rovnej chodby, miestami vysokej ca 4 m. Dĺžka jaskyne je 37 m. Je najdlhšou horizontá lnou jaskyňou
Dolné ho vrchu.
Vý skum netopierov. Lokalita bola skontrolovaná iba raz v r. 1999.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a G. Lešinský .
Zhrnutie poznatkov. 9. 2. 1999 – Rfer (1), Rhip (3), Mmyo (1). Boli zistené 3 druhy netopierov. Vzhľadom
na to, že je pre netopiere prístupná iba krá tku dobu je možné predpokladať v budúcnosti zvý šenie sa poč tu
hibernantov.

Priepasťnad Bôrkou
Lokalizá cia. (7390, ca 700 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Bô rka. Nachá dza sa
na okraji Horné ho vrchu ca. 400 m JZ od obce Bô rka, neďaleko od Okrajovej priepasti.
Popis. Ová lne ústie situované na úpätí skalnej steny vedie do jedinej úzkej šachty. Hĺbka ca. 20 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola po prvý krá t skontrolovaná v r. 1999.

Tab. 6. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v Priepasti nad Bôrkou
Dátum / druh
7. 3. 1999
12. 2. 2000

Bbar
–
1

spolu
–
1
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Sčí
tavatelia. Š. Matis, P. Pjenč á k a G. Lešinský .
Zhrnutie poznatkov. Bol zastihnutý iba jeden druh (tab. 6).

Priepasťna kóte
Lokalizá cia. (7391, 600 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Há j. Nachá dza sa
v blízkosti okrajový ch ská l (Krkavč ích ská l) Zá dielskej planiny, vedľa modrej turistickej znač ky.
Popis. Puklinové ústie vedie do jedinej studnovitej šachty priepasti s hĺbkou 30 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola skontrolovaná iba raz v r. 1999.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a L. Dittel
Zhrnutie poznatkov. 4. 12. 1999 – Rhip (2).

Priepasťpri troch hroboch
Lokalizá cia. (7389, ca 560 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Hrušov. Nachá dza
sa medzi NPR Hrušovká lesostep a asfaltovou cestou vedúcou po planine, pri vojenský ch hroboch.
Popis. Podlhovasté ústie padá studňovite až na dno priepasti. Hĺbka 17 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola skontrolovaná iba raz v r. 2000.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a G. Lešinský .
Zhrnutie poznatkov. 8. 2. 2000 – Rhip (4), Eser (1), Bbar (1). Boli zistené 3 druhy netopierov.

PriepasťZajačia brá na
Lokalizá cia. (7389, ca 500 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Hrušov. Nachá dza
sa ca. 600 m Z od vyhliadky Soroška v S svahu kóty Zajač ia brá na.
Popis. Malá priepasť s charakterom prepadliska. Pomerne veľký podlhovastý otvor prudko klesá až na dno.
V spodnej č asti priepasti je menší komín. Dĺžka ca. 10 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola skontrolovaná iba raz v r. 2000.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a G. Lešinský .
Zhrnutie poznatkov. 8. 2. 2000 – Bbar (1). Bol zistený 1 chladnomilný druh.

Šmykňa
Lokalizá cia. (7391, 380 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Drienovec. Nachá dza
sa v zá ver vý razné ho žľabu ca. 300 m SZ od Drienovecké ho kameňolomu.
Popis. Dva malé otvory vedúdo kľukatej, plazivkovitej chodby, ktorá sa miestami mierne rozširuje.
Vý skum netopierov. Lokalita bola chiropterológmi skontrolovaná iba raz v r. 1999.

Tab. 7. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v lokalitách Úkryt ž ien a Úkryt dievčat
Lokalita

dátum / druh

Paus

spolu

Úkryt ž ien

31. 1. 1997
13. 2. 2000

1
–

1
–

Úkryt dievčat

31. 1. 1997
13. 2. 2000

1
–

1
–
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Sčí
tavatelia. Š. Matis a P. Pjenč á k.
Zhrnutie poznatkov. 28. 2. 1999 – Rhip (2). Zistili sme iba R. hipposideros.

Úkryt žien a Úkryt dievčat
Lokalizá cia. (7390, 448 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Hrhov. Vchody do
jaský ňsa nachá dzajú400 m S od obce Hrhov, vo svahu nad Hrhovskou vyvierač kou, na ľavej strane vý razné ho žľabu.
Popis. Úkryt žien má priestranný vstupný portá l, ktorý vedie do krá tkej chodby zatá č ajúcej sa doľava. Jej
dĺžka je 10 m. Pomerne veľký otvor do Úkrytu dievčat je 15 m nad predchá dzajúcou lokalitou a vedie do
prudko sa zužujúcej chodby konč iacej malou sieňou. Dĺžka 8 m.
Vý skum netopierov. Jaskyne súsporadicky kontrolované od r. 1997.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, J. Popovics a P. Pjenč á k.
Zhrnutie poznatkov. Doposiaľ sme zistili iba jeden druh netopiera (tab. 7).

Vá penné jaskyne
Ná zvy lokalí
t a alternatí
vny ná zov. Vá penná jaskyňa (Vá penná nová jaskyňa), Vá penná dolná jaskyňa.
Lokalizá cia. (7389, 390 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Hrušov. Vchody sa
nachá dzajúca. 2 km SZ od obce Hrušov vo Vá pennej doline.
Popis. Jaskyniarmi prekopaný otvor do Vá pennej j. leží nad vý razný m suťový m kužeľom na upätí skalnej
steny v zá vere Vá pennej doliny. Otvor piepasťovito klesá do horizontá lneho horné ho poschodia, ktoré je
tvorené spleťou chodieb a menších siení. Nižšie sa nachá dza spodné poschodie s aktívnym vodný m tokom
a s väč šími priestormi. Celková dĺžka chodieb je 460 m. Vá penná dolná j. sa nachá dza 10 m vľavo od
predchá dzajúcej lokality. Je tvorená 8 m dlhou úzkou puklinovitou chodbou.
Vý skum netopierov. Zimné sč ítania súuskutoč ňované od r. 1998 (tab. 8). Jesennúkontrolu uskutoč nili
v roku 1998 L. Bobá ková a K. Csellé nyi.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, E. Hapl, P. Pjenč á k a M. Fulín.
Zhrnutie poznatkov. Vá penná jaskyňa je netopierom prístupná pravdepodobne iba od jej objavenia jaskyniarmi. Napriek krá tkemu č asové mu úseku využíva túto jaskyňu na zimovanie 5 druhov netopierov, ktorý ch
poč et každý m rokom mierne rastie.
Stav ochrany. Vchod do jaskyne je zamrežovaný , ale dvierka na mreži súpermanentne otvorené . Pri prípadný ch úpravá ch uzá veru v budúcnosti je treba dbať na prítomnosť netopierov a umiestniť mrežu, ktorá im
neznemožní prístup.
Ď alšie ú daje. 14. 11. 1998 – Rfer (8), Rhip (26), Mmyo (3).

Tab. 8. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov vo Vápenný ch jaskyniach
Lokalita

dátum / druh

Rfer

Rhip

Mmyo

Mema

Mdau

spolu

Vápenná j.

8. 2. 1998
9. 1. 2000
14. 1. 2001

3
7
7

4
2
2

4
4
2

–
–
2

–
2
1

11
15
14

Vápenná dolná j.

8. 2. 1998
9. 1. 2000
14. 1. 2001

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
–
–

1
–
–
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Včelá re – štôlňa v lome
Alternatí
vny ná zov. Vč elá re – štô lňa v lome (Vč elá re – štô lňa).
Lokalizá cia. (7490, 320 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Vč elá re. Nachá dza sa
na území kameňolomu nad obcou Vč elá re.
Popis. Dobre viditeľný vchod leží vedľa cesty ca. 40 m nad drvič kou kameňa. Z hlavnej rovnej chodby
vybiehajúdve kratšie odboč ky. Celková dĺžka je ca. 150 m.
Vý skum netopierov. Lokalita bola skontrolovaná doposiaľ iba raz v r. 1997.
Sčí
tavatelia. Š. Matis, E. Hapl a J. Popovics.
Zhrnutie poznatkov. 19. 1. 1997 – Rfer (1), Rhip (4), Mdau (1). Boli zaznamenané 3 druhy netopierov.

Veľký Malinčiak
Alternatí
vny ná zov. Má lná s – maďarský ná zov.
Lokalizá cia. (7389, 614 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Slovenský kras (060), k. ú. Jovice. Vchod do
priepasti leží v S svahu kóty Malinč iak.
Popis. Mohutné ústie vedie do jedinej širokej šachty vedúcej až na dno priepasti. Jej hĺbka je 52 m.
Vý skum netopierov. V priepasti bolo uskutoč nené zimné sč ítanie netopierov iba raz v r. 2000.
Sčí
tavatelia. Š. Matis a G. Lešinský .
Zhrnutie poznatkov. 8. 2. 2000 – Rhip (1), Mmyo (1), Bbar (9). Boli zistené 3 druhy netopierov.
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