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Ná zov lokality a alternatí
vne ná zvy. Štô lňa v Suchej doline [Štô lňa v lome pod Sedlicami, Štô lňa (dolná )
v lome Sedlice].
Lokalizá cia. (7092, 410 m n. m.) – vý chodné Slovensko, Šarišská vrchovina (700), k. ú. Sedlice. Ú stie
štô lne leží5 m nad úrovňou ľavostranné ho prítoku Sopotnice, ca. 500 m od jej koryta.
Popis. Portá lový otvor štô lne vyrazenej v roku 1988 za úč elom prieskumu ťažobný ch možnostía neskô r aj
na komorový odstrel má profil 4× 4 m. Celá štô lňa má uvedený profil a je razená v dĺžke 160 m kolmo na
potok vodorovne, v priamom smere do skalné ho masívu tvorené ho dolomitom. V úvodnej č asti v dô sledku
vymŕzania dochá dza k rozrušovaniu a drobeniu ská l. Charakter štô lne spô sobuje chladné prostredie v dĺžke
do 100 m chodby. Steny štô lne súsuché a voda presakuje iba v č elbe štô lne. Kameňolom je pripravený do
ťažby a od roku 1989 je mimo prevá dzky.
Vý skum netopierov. Štô lňu za úč elom zistenia možné ho vý skytu zimujúcich netopierov navštívili po prvý krá t v roku 1994 M. Fulín a E. Sitá šová . Od tohto roku ju navštívili ešte v roku 1998, no nimi ohlá sené
zistenia, z ná m nezná mych dô vodov, neboli publikované vo vý sledkoch zimné ho sč ítania netopierov na
Slovensku.
Sčí
tavatelia. Miroslav Fulín, Eva Sitá šová , Peter Kaňuch, Martin Ceľuch a Martin Sá rossy.
Zhrnutie poznatkov. Štô lňa je nový m, umelý m prvkom v tejto časti územia. Veľký profil vodorovnej chodby
umožňuje vnikanie chladné ho vzduchu do znač nej vzdialenosti a tý m podchladenie priestorov. To vytvá ra
predpoklady na zazimovanie pre chladnomilnejšie druhy netopierov (tab. 1). Prejavuje sa to v doteraz zistenej prítomnosti B. barbastellus a P. austriacus, ktorý ch vý skyt je možné registrovať v období vý razné ho
zimné ho poč asia až vo vzdialenosti 100 m od vchodu. M. myotis na prezimovanie využíva diery po vrtoch
s vyhovujúcou mikroklímou.
Stav ochrany. Lokalita bola desať rokov takmer opustená . V súč asnosti je v portá lovom vstupe možné
podľa upravenosti poč vy a ohniska registrovať príležitostnúnavštevovanosť štô lne trampami.
Ď alšie ú daje. 27. 12. 1999 – Rhip (1), Mmyo (2), Bbar (29), Paur (1), Paus (1), 8. 2. 2000 – Rhip (1), Mmyo
(2), Bbar (7), Paur (2), Paus (1), 16. 2. 2001 –Mmyo (2). Netting: 23. 4. 2000 –Rhip (12), Mmyo (1), Bbar (2).
Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítanínetopierov v Štôlni v Suchej doline
Dátum / druh
zima 1994
zima 1998
7. 1. 2000
3. 2. 2001

Rhip

Mmyo

Bbar

Paur

–
–
1
–

–
–
2
2

8
26
39
10

–
–
1
3

spolu
8
26
43
15
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