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Dve zimoviská  netopierov v Pieninskom ná rodnom parku

Alfréd GRESCH
Liptovská Kokava č. 266, SK– 032 44 Liptovská Kokava, Slovensko

Ježovka
Alternatívne ná zvy. Jozúfka, Jezovka, Jaskyňa Ježovka.
Lokalizá cia. (6688, 790 m n. m.) – vý chodné  Slovensko, Pieniny (600), k. ú. Haligovce. Vchod leží asi
20 m pod hlavný m hrebeňom Haligovský ch ská l.
Popis lokality. Ú zkym vchodom vojdeme do priestranného dómu 11× 4 m. Dno tvorí hrubá  suť, ktorá  vznikla
zvetrá vaním.
Vý skum lokality. Vý skum do r. 1998 nie je zná my. V roku 1998 a 1999 jaskyňu navštívil A. Gresch, ktorý
zistil hiberná ciu R. hipposideros.
Sčítavatelia. A. Gresch a dvaja jaskyniari V. Škuta a V. Škuta ml.
Zhrnutie poznatkov. Oblasť Pienin je zná ma zimovaním R. hipposideros. Obidve ná vštevy to potvrdili,
iný  druh nebol zistený  (tab. 1).

Lebka
Lokalizá cia. (6688, 710 m n. m.) – vý chodné  Slovensko, Pieniny (600), k. ú. Haligovce. Vchod sa na-
chá dza v štvrtom údolí nad Haligovcami.
Popis lokality. Jaskyňu tvorí jedna chodba, ktorá  v strednej časti vytvá ra dóm 10× 5 m. V stropnej časti je
množstvo komínov vysoký ch 3–5 m, celková  dĺžka je 46 m.
Vý skum lokality. Jaskyňa bola objavená  r. 1996 a vtedy bol aj jej prvý  chiropterologický  prieskum, ktorý
uskutočnil jej objaviteľ A. Gresch.
Sčítavatelia. A. Gresch a dvaja jaskyniari V. Škuta a V. Škuta ml.
Zhrnutie poznatkov. Vzhľadom na to, že jaskyňa do r. 1996 nebola zn á ma verejnosti zo žiadnych literá r-
nych prameňov, pri jej prvej ná všteve bola mylne pokladaná  za jaskyňu Ježovka. Zistené  tu boli dva druhy
hibernujúcich netopierov – R. hipposideros a P. auritus (tab. 1).
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Tab. 1. Vý sledky zimný ch sčítaní netopierov v Jež ovke a v jaskyni Lebka

Lokalita dátum / druh Rhip Mdau Paur spolu

Jež ovka 11. 12. 1996 1 2 – 3
8. 2. 1998 3 – – 3
3. 1. 1999 1 – – 1

Lebka 11. 12. 1996 1 – 2 3
7. 2. 1998 – – – –
2. 1. 1999 1 – – 1
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