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Kočovce
Alternatí
vny ná zov. Koč ovce – pivnica za kameňolomom.
Lokalizá cia. (7273, 183 m n. m.) – zá padné Slovensko, Trnavská pahorkatina (801), k. ú. Koč ovce. Pivnica
sa nachá dza ca. 500 m J od cintorína v Koč ovciach na okraji malé ho lesíka.
Popis. Pivnicu tvorí jeden podzemný priestor vysekaný do dolomitické ho vá penca s rozmermi ca. 10× 3 m
a vý škou 2,5 m. Vo vchode súzreteľné zvyšky rá mu, v ktorom boli v minulosti osadené dvere.
Zhrnutie poznatkov. 21. 2. 1997 – Paur (1).
Ď alšie ú daje. 27. 7. 1996 – Rhip (28), 15. 7. 1997 – Rhip (21), 20. 5. 1998 – Rhip (42).

Trstí
n
Lokalizá cia. (7470, 211 m n. m.) – zá padné Slovensko, Trnavská pahorkatina (801), k. ú. Trstín. Pivnica sa
nachá dza v budove kaštieľa s parkom (Reedukač ný ústav pre mlá dež) v Trstíne.
Popis. Pivnič né priestory bý valé ho kaštieľa s vysoký mi stropmi súv súč asnosti využívané ako kotolňa a
sklad zemiakov.
Zhrnutie poznatkov. 21. 2. 1997 – Rhip (1).
Vý skum netopierov. Vý skumom netopierov Trnavskej pahorkatiny sa v rokoch 1984–1986 zaoberal Mutkovič (1986), ktorý udá va pravdepodobné zimovanie 2 ex. druhu Plecotus austriacus na povale kostola
v Sokolovciach. Koncom 90. rokov zaznamenali v tomto orografickom celku dve zimoviská Lehotská &
Lehotský (1998).
Sčí
tavatelia. Blanka Lehotská , Roman Lehotský .
Stav ochrany. Pivnica v Koč ovciach nie je v súč asnosti využívaná . Je však vý znamná ako letný úkryt
kolónie Rhinolophus hipposideros a z tohoto dô vodu by si zaslúžila ná ležitúochranu. Lokalite v Trstíne
vzhľadom na malý poč et netopierov nie je treba venovať väč šiu pozornosť.
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