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A denevérfauna vizsgálata a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság határmenti Natura 
2000 területein 
Survey of the bat fauna on SCI-s of the Fertő-Hanság National Park along the 
border 

Erhebung der Fledermausfauna in FFH-Gebieten des Nationalparks Fertő-
Hanság entlang der Grenze 

ESTÓK PÉTER1, KUGLER PÉTER2, HALMAI ZALÁN3 

Abstract 

During the implementation of ATHU 2 Vogelwarte Madárvárta 2 project, 
complex bat research was conducted on four Natura 2000 sites (Dudlesz-erdő, 
Fertőmelléki dombsor, Soproni-hegység and Határ menti erdők) between 2017 
and 2019. We focused on the bat fauna of forest habitats, most of the field work 
consisted of acoustic and capture methods with additional radio tracking. The 
research of the region’s bat fauna would not have been sufficient if the building 
dweller colonies were not observed, because the bats of these valuable colonies 
often hunt for insects in forested sites, so considerable efforts were made to 
investigate colonies inhabiting buildings. 

Acoustic surveys were conducted on 41 sampling sites totally on 87 nights. 
5739 bat call sequences were identified on the recordings which resulted 
considerable amount of biotic data. Significant data were performed on the 
strictly protected western barbastelle (Barbastella barbastellus), which was 
detected on 33 sampling sites. The identification of the greater horseshoe bat 
(Rhinolophus ferrumequinum) in the acoustic material of the Dudlesz-erdő 
resulted important new data, the species was detected on three points of the 
forest. This strictly protected bat species was never observed in the Fertő–
Hanság National Park before, the next known Hungarian locality of the species 
can be found 100 kilometres away in the Bakony Mountains. 

Mist-nettings were conducted on 17 sites on 23 occasions. During the 
captures, 99 specimens of 15 bat species were recorded. Important data were 
obtained on the occurrences of western barbastelle, this species was mist-netted 
on nine sampling points, in several cases lactating females were also observed, 
indicating the presence of nursery colonies. 23 specimens of the strictly protected 
forest-dweller Bechstein’s bat (Myotis bechsteinii) was mist-netted on 11 sites. 

 
1 Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület, 3300 Eger, Maklári út 77/A, E-mail: estokp@gmail.com 
2 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 
3 9723 Gyöngyösfalu, Alkotmány u. 20. 
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At three sampling sites, lactating females were also captured, which means that 
the species has nursery colonies in the area. Significant record was performed 
when a Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus) was mist-netted in the Soproni-
hegység, which added a new bat species to the mountains’ fauna. The captured 
specimen was a subadult bat, meaning that the members of a nursery roost use 
the site as a foraging place. In 2019, this strictly protected bat species was 
recorded at two further points of the mountains, and at one site in the Határ 
menti erdők Natura 2000 site. The greater mouse-eared bat (Myotis myotis) was 
mist netted at five locations, in the Dudlesz-erdő four lactating specimens were 
captured, which indicated a possibly significant nursery roost of the species in 
the area. 

16 specimens of four species – brown long-eared bat (Plecotus auritus), 
Bechstein’s bat, Natterer’s bat (Myotis nattereri) and western barbastelle – were 
radiotracked during the project implementation. 25 roosts of the tagged bats 
were identified. The tagged bats often used the cavities of dead or partly dead 
standing trees, which underline the significant role of these tree types in the life 
of the forest-dweller bat species. 

We experienced frequent roost changing behaviour in the cases of many 
tagged bats, which is a general roost using mode of forest-dweller bat species, it 
is connected with the fission-fusion colony structure of these bats. These features 
may play an important role in conservation management, because these species 
need networks of suitable roosting trees to exist permanently in a forest habitat. 

We have considerable amount of former data on the building-dweller bat 
fauna of the Fertő–Hanság National Park, but many roosting sites were altered, 
so the control of these sites were reasonable and have started in 2015. From 2018, 
the annual observation of colonies larger than 20 individuals was started. In the 
frame of this project, 51 buildings were checked in 2019, five bat species were 
observed and two large colonies were identified. 

The bat fauna of the observed areas includes several strictly protected and 
Natura 2000 HD Annex 2 species. Because the area has valuable bat assemblages, 
in the management of the forests, which are the most important habitats for bats, 
conservation viewpoints should be present. Management regimes that are not 
ensuring continuous forest cover, lack natural structural diversity, homogenous 
in age and in tree species should be avoided. Forest dweller bats are inhabiting 
tree hollows, cavities under exfoliating bark, changing roosts often on a daily 
basis. Based on their special needs they demand larger forest stands, consisting 
of native tree species, containing old trees and standing dead trees in 
considerable numbers for lasting existence. 

The future monitoring of the bat fauna of the forested project sites is 
reasonable, suggested to conduct with acoustic methods, supplemented with 
mist-nettings. In the case of building dweller colonies, the proximity of human 
population means a direct threatening factor, so it is very important to identify 
and regularly control these roosts to ensure the survival of the colonies. 
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Bevezetés 

A 2017-ben indult „Denevérfauna vizsgálata a határ menti Natura 2000 
területeken” kutatási projekt fő célja négy határ menti Natura 2000 terület 
(Dudlesz-erdő, Fertőmelléki dombsor, Soproni-hegység és a Határ menti erdők) 
erdei életközösségei denevérfaunájának a vizsgálata volt. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park erdei élőhelyeiről korábbi kutatások már 
közöltek szórványos adatokat (SZATYOR 1997, PAPP 2002), illetve a projektet 
megelőző években már jelentős denevérkutatási tevékenységek folytak a régió 
erdősült részein (ESTÓK & KUGLER 2017), melyek adatai alapján a terület további 
kutatása indokolt volt, így e projekt jó lehetőséget teremtett arra, hogy a 
kérdéses Natura 2000 területeken fokozott adatgyűjtések történjenek a 
denevérfauna feltárása céljából. 

A mintavételek gerince a nagyszámú adatot eredményező akusztikai 
adatgyűjtés volt, melyet a teljesebb faunakép érdekében hálózásos 
mintavételekkel egészítettünk ki. Fontos cél volt, hogy a szisztematikus 
akusztikai mintavételek, hálózások mellett rádiós nyomkövetéses vizsgálatok is 
történjenek, elsődlegesen azért, hogy búvóhely- és búvóhelyhasználati adatokat 
nyerjünk a terület több, jellemző erdőlakó fajával kapcsolatosan. 

Szintén az épületlakó denevérállományok korábbi, szisztematikus 
kutatásának eredményeiből (PAPP 1996, 1997, KUGLER et al. 2017) tudjuk, hogy a 
terület ebből a szempontból is rendelkezik fontos természetvédelmi értékekkel, 
fokozott figyelmet igénylő denevérkolóniákkal, ezért a projekt a lakott 
területekhez kötődő fajok kutatásával is foglalkozott. 

Denevérállományaink, mint a világ legtöbb részén, rendkívül erőteljes 
antropogén nyomásnak vannak kitéve, ami sajnos sok faj esetében határozott 
állománycsökkenést eredményezett és eredményez. A denevérek 
veszélyeztetettsége okán ezért fontos cél volt a természetvédelmi kezelési 
tervekhez jól felhasználható, aktuális biotikai adatállomány bővítése, a 
faunisztikai adatokon túl több jelentősebb erdőlakó denevérfaj ökológiai 
igényeinek jobb megismerése is. 

Anyag és módszer 

Mintavételi területek 

Mintavételi területek erdei élőhelyeken 

Erdei élőhelyeken folytatott mintavételek négy Natura 2000 területen 
történtek (1. ábra, 1. táblázat). A Dudlesz-erdőben (HUFH20006) hat akusztikai 
és egy befogásos mintavételi hely, a Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) északi 
részén három akusztikai és egy befogásos mintavételi hely, a Soproni-hegység 
(HUFH20012) területén 18 akusztikai és kilenc befogásos mintavételi hely, a 
Határ-menti-erdők (HUFH20013) esetében 14 akusztikai és hat befogásos 
mintavételi hely került kijelölésre. 
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1. ábra: Az erdei mintavételek helyei 

Fig. 1:  Locations of forest samplings 
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1. táblázat:  Az erdei mintavételek helyeinek részletes adatai 

Table 1:  Detailed data of forest samplings 

Detailed data of forest samplings
MVH  
kód* 

Natura2000 
terület** 

EOV Y EOV X 

D01 HUFH20006 464493 267627 

D02 HUFH20006 464722 270413 

D03 HUFH20006 465014 269390 

D04 HUFH20006 463755 269139 

D05 HUFH20006 462826 270045 

D06 HUFH20006 463713 268162 

D07 HUFH20003 468607 269919 

D08 HUFH20003 469312 268217 

D09 HUFH20003 469901 269241 

D10 HUFH20012 464736 260340 

D11 HUFH20012 463316 261419 

D12 HUFH20012 459932 260016 

D13 HUFH20012 459463 261215 

D14 HUFH20012 460924 261153 

D15 HUFH20012 460208 262699 

D16 HUFH20012 457155 263190 

D17 HUFH20012 455085 263719 

D18 HUFH20012 454411 262055 

D19 HUFH20012 453728 261681 

D20 HUFH20012 455337 260885 

D21 HUFH20012 457016 259699 

D22 HUFH20012 458277 258240 

D23 HUFH20012 460621 258379 

D24 HUFH20012 456592 261719 

D25 HUFH20012 463826 258399 

D26 HUFH20012 463095 257069 

D27 HUFH20012 463897 259389 

D28 HUFH20013 470000 242519 

D29 HUFH20013 471361 242768 

MVH  
kód* 

Natura2000 
terület** 

EOV Y EOV X 

D30 HUFH20013 472365 243258 

D31 HUFH20013 473807 244547 

D32 HUFH20013 474527 243802 

D33 HUFH20013 474397 245374 

D34 HUFH20013 475135 246679 

D35 HUFH20013 475887 245587 

D36 HUFH20013 475385 244787 

D37 HUFH20013 473490 248638 

D38 HUFH20013 471204 249029 

D39 HUFH20013 471907 250514 

D40 HUFH20013 470518 256084 

D41 HUFH20013 471209 255420 

H01 HUFH20006 464389 269730 

H02 HUFH20012 462035 261035 

H03 HUFH20012 456055 261969 

H04 HUFH20012 455974 261995 

H05 HUFH20012 456688 261772 

H06 HUFH20012 460300 262716 

H07 HUFH20012 456900 260039 

H08 HUFH20012 453854 260965 

H09 HUFH20013 471317 255585 

H10 HUFH20003 468832 268704 

H11 HUFH20013 470513 255895 

H12 HUFH20013 470560 256022 

H13 HUFH20013 474041 243848 

H14 HUFH20013 474732 245937 

H15 HUFH20013 474884 245657 

H16 HUFH20012 463627 256680 

H17 HUFH20012 463543 256798 

*a D kódjelű mintavételi helyek detektoros mintavételeket, a H kódjelű mintavételi helyek hálózásos 
mintavételeket jelölnek 

**Dudlesz-erdő (HUFH20006); Fertőmelléki-dombsor (HUFH20003); Soproni-hegység (HUFH20012); Határ-
menti-erdők (HUFH20013) 

  



A denevérfauna vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határmenti Natura 2000 területein 163 

Rence 5. (2020) 

Mintavételi területek urbanizált élőhelyeken 

A mintavételezést a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén a 2019.06.17. és 2019.08.07. közötti időszakban végeztük el, összesen 29 
település 51 épületében. A 2019-es felmérési időszakban a korábbi évek 
tapasztalatai alapján rendszeresen ellenőrzött 13 épületet vizsgáltunk át, illetve 
további 38 épületből gyűjtöttünk adatokat (2. ábra, 2. táblázat). 

 
2. ábra: A felmért épületek elhelyezkedése 

Fig. 2:  Location of surveyed buildings 

2. táblázat:  Az urbanizált területen folytatott mintavételek helyei 

Table 2:  Location of samplings within urbanized areas 

Kód Település Objektum neve EOV Y EOV X 

1 Beled Evangélikus Egyházközség lakásai 503908 237887 

2 Beled Evangélikus templom 503926 237904 

3 Cirák Szent Mihály-templom 497885 239129 

4 Dénesfa Cziráky-kastély 498413 236419 

5 Farád Evangélikus 511452 252731 

6 Farád 
Keresztelő Szent János fejvétele 
templom 

511273 253061 

7 Fertőboz Szentháromság-templom 473647 257253 

8 Fertőd Önkormányzat, zeneiskola 485983 255095 

9 Fertőd Süttöri óvoda 487656 255066 
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Kód Település Objektum neve EOV Y EOV X 

10 Fertőrákos Általános iskola 470551 266250 

11 Fertőhomok Mindenszentek-templom 478467 255470 

12 Gyarmat Általános iskola 532896 236708 

13 Győr Evangélikus iskola 543423 261300 

14 Győr Evangélikus kollégium 543364 261226 

15 Győr Evangélikus templom 543389 261233 

16 Győr Urunk Színeváltozása templom 543032 260998 

17 Győr Szent Rókus és Sebestyén 543067 261361 

18 Győr Görögkatolikus templom 542853 260775 

19 Győr Református templom 543166 261074 

20 Győr Reformárus lelkészi hivatal 543157 261061 

21 Halászi Szent Márton-templom 521459 284454 

22 Hegykő Régi iskola 480720 255637 

23 Hegykő Szent Mihály-templom 480725 255601 

24 Hidegség Szent András-templom 476835 256025 

25 Kapuvár Községháza 498056 251928 

26 Lébény Evangélikus templom 525405 267158 

27 Lipót Szent Kelemen-templom 531660 281028 

28 Magyarkeresztúr 
Szent Kereszt felmagasztalása 
templom 

508274 243694 

29 Mihályi Önkormányzat 503037 243204 

30 Mihályi Agrár Termelő és Szolgáltató Rt. 502967 243087 

31 Nagycenk Általános iskola 473446 253655 

32 Nagycenk Községháza 473300 253811 

33 Nagycenk Széchenyi-kastély 473930 254117 

34 Petőháza Szarvasmarhatelep 487952 253352 

35 Rábakecöl Rózsafűzér királynéja templom 503898 233657 

36 Rábatamási Általános iskola 508868 250791 

37 Rábatamási Általános iskola 508868 250791 

38 Rábatamási Szent István király templom 508892 250832 

39 Répceszemere 
Szent Kereszt felmagasztalása 
templom 

493551 233753 

40 Sopron Szent György Plébánia 465664 263068 

41 Sopron Szent György-templom 465686 263049 

42 Sopron Magánház 464561 262082 

43 Sopron Soproni Egyetem, B épület 464551 262538 

44 Sopron Soproni Egyetem, A épület 464609 262619 

45 Sopron Szent Júdás Tádé-templom 465524 262727 
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Kód Település Objektum neve EOV Y EOV X 

46 Sopron Keresztelő Szent János-templom 465706 263491 

47 Sopronkövesd Általános iskola 476774 247186 

48 Sopronkövesd Iskola tornaterem 476769 247221 

49 Szilsárkány Urunk mennybemenetele templom 515035 245607 

50 Tárnokréti Magánház 519437 265903 

51 Tétszentkút Páduai Szent Antal-templom 533074 239583 

52 Vica Szent Anna katolikus templom 502986 239049 

 

Mintavételi módszerek 

Mintavételi módszerek erdei élőhelyeken 

Akusztikai mintavételek 

A hang alapú mintavételek során Pettersson D500x denevérdetektorokat 
alkalmaztunk, melyek valós idejű, teljes spektrumú, automata felvételindítású 
mintavételre képesek. A detektorokat a denevérek búvóhelyen kívüli aktivitását 
megelőzően, alkonyat előtt helyeztük el a mintavételi pontokon. A detektorokat 
fákra rögzítettük 2–4 m közötti magasságban. A detektorok beállításai: automata 
felvételindítás, trigger szint: 80, sampling rate: 300 kHz, felvételhossz: 10 sec. A 
rögzített hanganyagot Adobe Audition program segítségével elemeztük. A 
denevérhangokat tartalmazó felvételeket a napnyugtát követő 150 perces 
időtartam hanganyagát elemezve válogattuk le és határoztuk meg. A határozást 
a denevérhangok karaktere, illetve kezdő, legerősebb és végfrekvencia értékei 
alapján végeztük el. A határozás számos esetben nem oldható meg faji vagy 
genus szinten, ilyenkor több fajt tartalmazó csoportokat adtunk meg. 

Befogásos mintavételek 

A befogások során erdei víztestek, dagonyák mellett, nedvesebb völgyaljakon, 
esetenként erdei utakon állítottuk fel a hálókat. A hálózások során a legjobb 
fogási eredményeket mutató Ecotone hair net típusú 6, 9 és 12 m hosszú hálókat 
használtunk.  

Rádiós nyomkövetéses vizsgálatok 

A rádiós nyomkövetéses kutatás során Biotrack picopip (0,22 g-os és 0,35 g-
os) adókat és Biotrack Sika, Wildlife Materials TRX1000S, illetve Televilt RX 
vevőkészülékeket alkalmaztunk. A jelölésre szánt denevéreken az adókat 
ragasztásos módszerrel rögzítettük (ragasztó típusa: Sauer-Hautkleber, Manfred 
Sauer GmbH, Németország). 

Mintavételi módszerek urbanizált élőhelyeken 

A mintavételezés során az épületek denevérek által jellemzően használt részei, 
a padlásterek és a tornyok kerültek átvizsgálásra. A vizuális megfigyelés adatait, 
illetve az épületek koordinátáit Epicollect 5 alkalmazás segítségével rögzítettük. 
Meghatározásra került az épületekben tartózkodó denevérek faja, egyedszáma, 
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továbbá feljegyeztük az ürülék mennyiségét és korát, az épület tetőszerkezetén 
történt felújítás idejét, a nagy méretű berepülőnyílás meglétét vagy hiányát, az 
esetleges külső megvilágítást és az egyéb állatfajok jelenlétét. Az egyes felmért 
épületekről fotódokumentáció is készült.  

Eredmények és értékelés 

Erdei élőhelyeken folytatott akusztikai mintavételek 

Az akusztikai mintavételek során 41 mintavételi helyen, összesen 87 
detektoréjszaka történtek mintavételek. A rögzített hanganyagokban összesen 
5739 denevérhang-szekvenciát azonosítottunk. 

Akusztikai módszerrel összesen tíz denevérfajt sikerült egyértelműen 
kimutatni a területről:  

 nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 
 rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) 
 szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri) 
 szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) 
 közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 
 durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) 
 közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 
 horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) 
 kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)  
 nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) 

A faji szinten nem azonosítható denevérhangok között biztosan megtalálható 
még a fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii) is, illetve több hangfelvétel 
jelezte a nagy Myotis fajok (Myotis myotis, M. blythii) előfordulását is. Az 
akusztikai adatok alapján a vizsgált területen gyakori fajként van jelen a rőt 
koraidenevér, a szoprán törpedenevér, a közönséges törpedenevér és a 
durvavitorlájú törpedenevér. Fontos eredmény az akusztikailag egyértelműen 
azonosítható, fokozottan védett, Natura 2000 jelölő nyugati piszedenevér 33 
mintavételi helyről való kimutatása. Az akusztikai kutatások kiemelkedő 
eredménye a nagy patkósdenevér megkerülése a Dudlesz-erdőből: három 
mintavételi pontról összesen 18 hangfelvételen sikerült azonosítani a faj hangjait. 
A faj megkerülése új emlősfaj kimutatását jelenti a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
működési területéről. Legközelebbi hazai előfordulási helye a Bakonyban 
található, kb. 100 km-es távolságban. 

Erdei élőhelyeken folytatott befogásos mintavételek 

Befogásos mintavételeket összesen 23 alkalommal végeztünk a 17 kijelölt 
mintavételi helyen. A hálózásos mintavételek során összesen 15 denevérfaj 99 
egyedét fogtuk be a 2017–2019-es időszakban. A kimutatott fajok: 

 nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 
 nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 
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 horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) 
 csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 
 közönséges denevér (Myotis myotis)  
 hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 
 Brandt-denevér (Myotis brandtii) 
 bajuszos denevér (Myotis mystacinus) 
 nimfadenevér (Myotis alcathoe) 
 vízi denevér (Myotis daubentonii) 
 közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 
 szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) 
 durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) 
 barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus) 
 szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 

Fontos adatokat nyertünk a nyugati piszedenevér előfordulásáról, kilenc 
mintavételi helyen észleltük a fajt hálózással, több esetben kölyköt nevelő 
nőstényeket fogtunk, melyek egyértelműen bizonyították, hogy az adott 
területeken szaporodókolóniákkal van jelen a faj. Összesen 11 hálózásos 
mintavételi helyről, 23 példányban került meg a fokozottan védett, erdőlakó 
nagyfülű denevér. Három mintavételi helyen laktáló, kölyköt nevelő, illetve 
subadult példányait is hálóztuk, amelyek egyértelműen jelezték a faj 
szaporodókolóniáit. Kiemelten fontos adatot sikerült produkálni 2018-ban a 
csonkafülű denevér Soproni-hegységben való befogásával, mely a hegységre 
nézve a faj első adata volt. A subadult példány befogása ráadásul azt is jelentette, 
hogy egy szaporodókolónia tagjai használják a területet táplálkozás során. 2019-
ben további két mintavételi helyen sikerült észlelni a fajt: a Soproni-hegységben, 
illetve a Határ menti erdők területén, a Horpácsi-erdőből került meg egy-egy 
példánya. Szintén fontos adat a közönséges denevér öt befogásos mintavételi 
helyről való megkerülése, a Dudlesz-erdőben négy laktáló példányát is észleltük, 
ami egyértelműen jelez egy valószínűleg jelentős egyedszámú kölykezőkolóniát 
a környéken. 

Rádiós nyomkövetés 

2017-es eredmények 

A rádiós nyomkövetéses vizsgálatok előzetesen meghatározott célfajai a 
barna hosszúfülű-denevér, a horgasszőrű denevér és a nagyfülű denevér voltak. 
Célunk volt az adult, kölyköt nevelő nőstények jelölése, hogy a búvóhelyek 
felderítésével a szülőkolóniák búvóhelyhasználatáról is adatokat gyűjtsünk.  

2017-ben mindhárom célfaj laktáló nőstényeit is befogtuk, így meg is tudtunk 
jelölni hat példányt. A jelölt egyedek nyomkövetésével összesen hat búvóhelyet 
lokalizáltunk. A barna hosszúfülű-denevérrel kapcsolatosan még nem történt 
hazánkban rádiós nyomkövetéses vizsgálat. A faj egy búvóhelyét sikerült 
felderítenünk, mely egy lábon száradt gyertyán volt, a jelölési helytől 144 m-re. 
A felderített nappalozó csoport hat egyedből állt. A jelölt nagyfülű denevérek 
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közül két példány esetében sikerült búvóhelyeket felderíteni. Összesen négy 
nappalozóhelyet tudtunk lokalizálni a jelölési helytől, 604, 411, 208 és 205 m-es 
távolságokban. Az egyik jelölt példány nyolc nap alatt négy különböző 
búvóhelyet használt, melyeket ötször váltott, jól mutatva az erdőlakó fajok 
dinamikus búvóhelyhasználatát (KUNZ & LUMSDEN 2003). A jelölt nagyfülű 
denevérek kirepüléseit több alkalommal sikerült megfigyelni, a nappalozó 
csoportok mérete ez alapján 9, 11 és 13 példányos volt. A jelölt horgasszőrű 
denevér az öt megfigyelési nap alatt ugyanabban az odúban nappalozott, ez a 
szálláshely 1,4 km-re volt a jelölési helytől. Egy alkalommal sikerült megfigyelni 
kirepülését, akkor öt példány repült ki az odúból. 

Az erdőlakó denevérfajok amellett hogy búvóhelyeiket gyakran váltják, az 
odvas fákat tartalmazó erdőrészhez hűségesek maradnak (WILLIS & BRIGHAM 
2004). Kutatásunk során is megfigyelhető volt a nagyfülű denevérre is jellemző 
fisszió-fúzió modell (KERTH & KÖNIG 1999), mely szerint egy kolónia tagjai 
különböző, változó egyedcsoportokat alkotnak a nappalozás során, ezek 
összetétele az odúváltásokkor módosul. A gyakori odúváltás csökkenti a predáció 
kockázatát, valamint a paraziták egyes tanyahelyeken való túlzott 
elszaporodását is (LEWIS 1995, RECKARDT & KERTH 2006, 2007). 

2018-as eredmények 

A befogások során három jelölésre alkalmas denevéregyedet tudtunk ellátni 
rádióadókkal. A követési időszakban mindhárom jelölt példányt sikerült 
lokalizálni, összesen tíz búvóhelyet tudtunk felderíteni. Az egyik jelölt nyugati 
piszedenevér esetében hat szálláshelyet sikerült felderíteni. A jelölési ponthoz 
képest legközelebbi odú 186 m, a legtávolabbi 500 m távolságban helyezkedett el. 
E jelölt hím példány rendszeresen váltotta a tanyahelyeit, tehát a hímekre is 
jellemző a gyakori búvóhelyváltás. A másik jelölt nyugati piszedenevér esetében 
két szálláshelyet sikerült felderíteni. A jelölt példány felderített szálláshelyei a 
jelölési helytől 1512 m, illetve 1498 m távolságban voltak. Mindkét jelölt nyugati 
piszedenevér használt olyan tanyahelyeket, amelyek élő faegyedeken lévő olyan 
holt oldalágakon voltak, amelyek rendelkeztek a faj által kedvelt, a leváló 
kéreglemezek mögött kialakuló résekkel. A jelölt nagyfülű denevér egy laktáló 
nőstény volt, követése két felderített tanyahelyet eredményezett. Az elsőként 
azonosított tanyahely esetében kirepülésszámlálásra is lehetőségünk nyílt, 2018. 
július 16-án 45 példány, július 18-án 13 példány kirepülését figyeltük meg. Jól 
jelzi ez a jelentős egyedszámbeli változás a fajra jellemző tipikus fissziós-fúziós 
kolóniaszerkezetet, és az azzal járó dinamikus szálláshelyhasználatot. A jelölt 
nagyfülű denevér esetében a jelölés helyszínétől a szálláshelyek 266 és 321 m 
távolságban voltak. 

2019-es eredmények 

A befogások során összesen hét denevért jelöltünk rádióadókkal. A követési 
időszakban öt példányt sikerült lokalizálni, összesen kilenc búvóhelyet tudtunk 
felderíteni. A legnagyobb kolóniaméret a nyugati piszedenevér esetében 15 
példányos volt. A jelölt nyugati piszedenevérek jellemzően holtfákon vagy élő fák 
elhalt részein kialakuló, leváló kéreglemezek mögötti résekben bújtak meg, de 
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faodvakat is használtak, illetve egy fagylécen hasadt csertölgyön kialakult résben 
is alkalmas búvóhelyet találtak. A jelölt nyugati piszedenevérek esetében is 
megfigyelhettük az erdőlakó denevérfajokra általánosan jellemző dinamikus 
szálláshelyhasználatot, az egyik jelölt egyed például öt nap alatt négy különböző 
búvóhelyet használt. A jelölt nagyfülű denevér segítségével egy búvóhelyet 
sikerült lokalizálni, melynél 37 egyedet sikerült megfigyelni a kirepülés 
alkalmával. Sajnos a kirepülő egyedek ivararányát nem ismerjük, pedig az – 
tekintve, hogy a jelölt egyed hím volt – érdekes adatot jelenthetett volna. 

Urbanizált élőhelyeken folytatott mintavételek eredményei 

A 2019-es mintavételi időszakban 51 épület bejárását végeztük el, aminek 
során öt faj előfordulása nyert bizonyítást. 

Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 

Jelen felmérés során a fajt összesen kilenc épületben találtuk meg. A korábbi 
felmérésekből ismert 20 példánynál nagyobb létszámú kolóniák ellenőrzésére is 
sor került, melyek többségénél egyedszámcsökkenést tapasztaltunk. 2019-ben a 
faj további öt épületből került elő (Fertőboz, Szentháromság templom 7 pld.; 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, A épület 6 pld.; Győr, evangélikus templom 
1 pld.; Rábatamási, általános iskola 1 pld.; Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, B 
épület 1 pld.). 

Nagy Myotis fajok (Myotis myotis & M. blythii) 

Kilenc épületben összesen 626 példány jelenlétét állapítottuk meg. A dénesfai 
kolóniához 2018-ban egy számunkra ismeretlen kolónia csatlakozott, így az 
jelentős példányszám-növekedést mutatott. Azonban 2019-ben ismét visszaállt 
az előző évek felméréseiben tapasztalt példányszámra. A vicai katolikus 
templomot a 2008-as felmérést követően felújították, ami feltehetőleg az ekkor 
100 példányból álló kolónia elköltözését okozhatta. A nagycenki Széchenyi-
kastélyból ismert kolónia a 2015-ös felújítási munkákat követően költözött el. 
Napjainkban mindössze kilenc példány tartózkodik az épület padlásán. A 
soproni, 2015-ben tetőcserén átesett Keresztelő Szent János-templom padlását 
szálláshelyként használó kolónia (60 pld.) visszatért az épületbe. A hidegségi 
Szent András-templomban 2019-ben 90 példányt számláló kolóniát sikerült 
kimutatni. Valószínűsíthető, hogy a Nagycenkről elköltözött kolónia ezt az 
épületet választotta szálláshelyéül. Egy további példányt találtunk a Soproni 
Egyetem Erdőmérnöki Kar B épületének padlásán. 

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről két, 
egyenként 400 példányra becsült csonkafülű denevér kolónia ismert. A korábbi 
évekből ismert soproni kolónia egy magánház padlásán található, melynek 
fennmaradását az épületkezelő pozitív hozzáállása jelentősen elősegíti. A másik 
kolónia 2019-ben került elő a Fertőrákosi Általános Iskola padlásáról. Az iskola 
felújítása hamarosan tetőfelújítással folytatódik, így a kolónia megmentése 
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érdekében jelentős erőfeszítéseket kell tennünk. 2019-ben a faj további példánya 
került meg a fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde padlásáról. 

Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 

A közönséges késeidenevér állományában az előző évekhez képest nem 
történt jelentős változás. A Halászi község templomából 2015-ben feljegyzett, 
majd a 2018-as felmérés során nem észlelt kolónia 2019-re visszatért az épületbe. 
A farádi katolikus templom padlásán élő kolónia nagyságát most 20 példányra 
becsültük. A faj új előfordulását két épületben, a Soproni Egyetem B épületének 
padlásán, illetve Rábatamásiban, az általános iskola padlásán észleltük. 

A korábbi évek felmérési eredményeivel összehasonlítva teljes körű elemzések 
nem végezhetők, azonban több faj (közönséges késeidenevér, kis patkósdenevér) 
esetében jelentős állománycsökkenés valószínűsíthető. A közönséges 
késeidenevér és nagy Myotis fajok esetében több, korábbi jelentős szülőkolónia 
megszűnt vagy ismeretlen búvóhelyekre költözött. Fontos pozitív eredmény a 
csonkafülű denevér korábban ismert soproni kolóniájának megerősödése, illetve 
egy új, hasonló nagyságú kolónia felfedezése (3. táblázat). 

3. táblázat:  Korábbi évek felmérései a denevérek összesített példányszámai szerint 
Table 3:  Surveys of past years according to summed-up number of bat individuals 

Év 1995/961,2 20063 20074 20085 20156 

Felmért épületek száma 172 12 13 21 98 

Myotis myotis/blythii 649 164 88 1062 54 

Eptesicus serotinus 571 5 10 16 41 

Plecotus austriacus 102 78 6 57 135 

Rhinolophus hipposideros 57 0 0 1 4 

Myotis emarginatus 50 0 0 0 400 

Pipistrellus sp. 150 0 0 0 1 

Összesen 1579 247 104 1136 635 
 

Év 20166 20177 20188 2019 

Felmért épületek száma 68 43 32 51 

Myotis myotis/blythii 433 121 764 626 

Eptesicus serotinus 97 110 135 118 

Plecotus austriacus 95 46 85 99 

Rhinolophus hipposideros 15 0 0 0 

Myotis emarginatus 350 0 400 801 

Pipistrellus sp. 0 0 0 0 

Összesen 990 277 1384 1644 

1 PAPP 1996, 2 PAPP 1997, 3 PÁLMAI 2006, 4 PÁLMAI 2007, 5 PROGRAMGYÁR KFT. 2008, 6 KUGLER et al. 2017, 
7 DANKOVICS & HALMAI 2018, 8 DANKOVICS & HALMAI 2019 
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A teljes projekt során kimutatott fajok rövid jellemzése és előfordulásaik 

Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

A terület jobb állapotú keményfa erdeiben sokfelé megkerült (3. ábra). A faj 
nagyszámú új adatához jelentősen hozzájárult, hogy akusztikai módszerekkel jól 
térképezhető, hiszen echolokációs hangja alapján pontosan határozható. 
Speciális búvóhelyigénye miatt – elváló kéreglemezek mögött kialakuló résekben 
bújik meg – e faj számára elsődlegesen fontos, hogy az erdőkben megfelelő számú 
álló holtfa legyen. Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D01: 2017.05.23. 3; 2019.07.23. 1; D02: 2017.05.24. 1; D04: 2017.05.23. 1; 2019.07.23. 
1; D06: 2017.05.23. 4; D08: 2017.05.24. 4; D09: 2017.05.24. 1; D10: 2019.08.29. 4; 
D11: 2019.08.29. 1; D12: 2019.08.30. 9; D13: 2017.05.29. 15; 2019.08.30. 3; D14: 
2017.05.29. 3; D15: 2019.08.30. 2; D17: 2017.05.30. 2; 2019.08.31. 8; D18: 2017.05.30. 
3; 2019.08.31. 14; D19: 2017.05.30. 1; D20: 2017.05.31. 2; 2019.08.31. 19; D21: 
2017.05.31. 6; 2019.08.30. 2; D23: 2019.08.29. 18; D24: 2017.05.31. 14; 2019.08.31. 1; 
D25: 2019.08.29. 12; D27: 2019.08.29. 4; D28: 2018.08.08. 1; 2019.07.17. 25; D29: 
2019.07.17. 3; D30: 2019.07.17. 5; D31: 2018.08.08. 6; 2019.07.16. 3; D32: 2018.08.08. 
5; 2019.07.16. 2; D33: 2019.07.16. 19; D35: 2018.08.09. 4; D36: 2018.08.09. 3; 
2019.07.16. 17; D37: 2018.08.10. 3; 2019.07.21. 6; D40: 2018.08.10. 2; D37: 
2018.08.11. 2; D38: 2018.08.11. 3; D40: 2018.08.11. 4; D41: 2018.08.11. 21; 
2019.06.09. 25. 

 
3. ábra: A nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) észlelési pontjai 

Fig. 3:  Observation spots of the western barbastelle (Barbastella barbastellus) 
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Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló), kor (subad. = subadult) 

H03: 2018.07.12. n. a., 2018.07.12. 1♂; H05: 2018.07.13. n. a., 3♀ lakt., 1♂; H07: 
2018.07.15. 1♂ subad.; H08: 2018.07.19. 1♀ subad.; H09: 2019.06.09. 1♀, 1♀ lakt.; 
H12: 2019.06.10. 1♀ lakt.; H13: 2019.07.13. 4♀ lakt., 1♀; 2019.07.16. 1♀, 2♀ lakt.; 
H14: 2019.07.14. 1♂, 1♀ lakt.; H16: 2019.07.17. 1♂, 1♀ lakt. 

Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

A terület nyolc pontján került kimutatásra, mind a négy vizsgált Natura 2000 
területről előkerült (4. ábra). Értékes, ritka tagja az itteni denevérfaunának, a 
területen kölykezőkolóniái is jelen vannak. Kötődik a természetközeli 
erdőszerkezethez. Mivel nyílt területeken nem szeret átrepülni, ezért 
határozottan kerüli a fátlan, véghasznált területeket, így fokozottan érinti az 
élőhely-fragmentáció negatív hatása. Hosszú távú védelmét a folyamatos 
erdőborítás biztosítása jelentheti. Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló), kor (subad. = subadult) 

H01: 2017.07.09. 1♂; 2017.07.10. 2♀ lakt., 1♀; 1♂ subad., 2017.07.13. 1♀ lakt.; 
H06: 2018.07.14. 1♀ lakt.; H07: 2018.07.15. 1♀ lakt., 1♂ subad.; H09: 2019.06.09. 
1♂; H10: 2019.06.11. 1♂, 1 n. a.; H12: 2019.06.10. 1♂; H13: 2019.07.16. 2♀ lakt., 
1♂; H14: 2019.07.14. 1♂; H15: 2019.07.15. 1♀ lakt.; H16: 2019.07.17. 2♀ lakt., 4♂, 
1♂ subad.; H17: 2019.07.18. 1♀ lakt. 

 
4. ábra: A nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) előfordulásai 

Fig. 4:  Occurrence sites of Bechstein's bat (Myotis bechsteinii) 
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Vízi denevér (Myotis daubentonii) 

A területen nem ritka, térképezését azonban nehezíti, hogy akusztikai 
módszerekkel csak korlátozottan vizsgálható, mivel az erdőben repülő példányok 
echolokációs hangjai sokszor nem különböztethetőek meg teljes biztonsággal 
más Myotis fajok hangjaitól. Hálózással a terület három pontjáról sikerült 
kimutatni (5. ábra). Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar 

H01: 2017.07.10. 1♂; H02: 2018.07.11. 1♂; 2018.07.11. 1♂; H07: 2018.07.15. 1♂; 2018.07.15. 1♂. 

 
5. ábra: A vízi denevér (Myotis daubentonii) előfordulásai 

Fig. 5:  Occurrence sites of Daubenton's bat (Myotis daubentonii) 

Nimfadenevér (Myotis alcathoe) 

A vizsgált terület nyolc pontján észleltük, nem gyakori faj (6. ábra). 
Térképezését nehezíti, hogy echolokációs hangja nagyon hasonlít a másik két kis 
Myotis faj hangjához, így akusztikai módszerrel nem térképezhető, csak a 
hálózásos mintavételek adataira tudunk hagyatkozni. Mivel erdőlakó faj, így 
állományainak hosszú távú fenntartása csak a megfelelő állapotú erdők 
fenntartásával együtt képzelhető el. Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló), kor (subad. = subadult) 

H01: 2017.07.09. 1 n. a.; 2017.07.10. 1♀; H05: 2018.07.13. 1♀ lakt., 1♂; H06: 2018.07.14. 
1♀; H07: 2018.07.15. 1♀ lakt., 1♀ subad.; 2018.07.18. 1♂ subad., H08: 2018.07.19. 1♀, 1♀ 
subad.; H10: 2019.06.07. 2♀; H16: 2019.07.17. 1♀ lakt., 3♂, 1♂ subad.; H17: 2019.07.18. 
1♂. 



174 A denevérfauna vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határmenti Natura 2000 területein 

Rence 5. (2020) 

 
6. ábra: A nimfadenevér (Myotis alcathoe) előfordulásai 

Fig. 6:  Occurrence sites of the Alcathoe bat (Myotis alcathoe) 

Bajuszos denevér (Myotis mystacinus) 

A kutatott területek mindössze két pontján hálóztuk a fajt, a területen ritka 
(7. ábra). Biztos akusztikai elkülönítése nem megoldott, így hangalapú 
adatgyűjtéssel nem keletkezett e fajjal kapcsolatosan új adat. Mivel erdőlakó faj, 
ezért a legkomolyabb veszélyeztető tényező számára az erdőgazdálkodás. A 
folyamatos erdőborítás biztosítása e faj számára is kedvező lenne. Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, kor 
(subad. = subadult) 

H01: 2017.07.10. 1♀ subad.; H09: 2019.06.09. 1♀. 

Brandt-denevér (Myotis brandtii) 

A kutatott területek négy pontján hálóztuk a fajt, a területen nem gyakori (8. 
ábra). Biztos akusztikai elkülönítése nem megoldott, így hangalapú 
adatgyűjtéssel nem keletkezett e fajjal kapcsolatosan új adat. Állományainak 
fenntartásához és fejlesztéséhez a folyamatos erdőborítás és a természetközeli 
erdőszerkezet létrehozása/fenntartása járulhat hozzá. Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló) 

H07: 2018.07.15. 1♂; H08: 2018.07.19. 1♀ lakt., 1♂; H14: 2019.07.14. 1♂; H16: 
2019.07.17. 1♀. 
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7. ábra: A bajuszos denevér (Myotis mystacinus) előfordulásai 

Fig. 7:  Occurrence sites of the whiskered bat (Myotis mystacinus) 

 

8. ábra: A Brandt-denevér (Myotis brandtii) előfordulásai 

Fig. 8:  Occurrence sites of Brandt's bat (Myotis brandtii) 
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Horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) 

A terület ritkább erdőlakó denevérfajai közé tartozik, két területről (Dudlesz-
erdő, Soproni-hegység) összesen öt mintavételi pontról került meg (9. ábra). A 
Dudlesz-erdőben bizonyítottan kölykezőkolóniákkal is jelen van. 
Táplálkozóhelyei is erdősült területeken találhatók, így a legkomolyabb 
veszélyeztető tényezőt az erdőgazdálkodás jelenti számára. Állományainak 
fenntartásához a folyamatos erdőborítás, a természetközeli erdőszerkezet 
biztosítása járulhat hozzá. Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D14: 2017.05.29. 4; D22: 2017.05.31. 2; 2019.08.30. 1; D24: 2019.08.31. 1. 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló), kor (subad, = subadult) 

H01: 2017.07.09. 1♀ lakt.; 2017.07.10. 2♀ lakt., 1♀ subad.; H16: 2019.07.17. 1♂. 

 

9. ábra: A horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) előfordulásai 

Fig. 9:  Occurrence sites of Natterer's bat (Myotis nattereri) 

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

Elsősorban épületek átvizsgálásával és erdei hálózásokkal nyertünk adatokat, 
mivel akusztikai alapú határozása sokszor kétséges. Hálózással a Soproni-
hegység és a Határ menti erdők területéről sikerült kimutatni, korábban nem volt 
ismert ezekről a területekről. A Dunántúl legjelentősebb kolóniái (400-400 
példány) találhatók meg egy soproni és egy fertőrákosi épület padlásán. Egy 
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további magányos példánya került meg az épületlakó denevérek felmérése során 
(10. ábra). Előfordulásai: 

Épületben – épület sorszáma: megfigyelés dátuma, becsült példányszám 

9: 2019.07.29. 1; 10: 2019.08.10. 400; 42: 2019.07.15. 400. 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, ivar, egyedszám, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló), kor (subad. = subadult) 

H05: 2018.07.13. 1♀ subad.; H15: 2019.07.15. 1♂; H16: 2019.07.17. 2♂; H17: 
2019.07.18. 1♀ lakt. 

 

10. ábra: A csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulásai 

Fig. 10:  Occurrence sites of Geoffroy's bat (Myotis emarginatus) 

Közönséges denevér (Myotis myotis) és hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

A nagy Myotis fajok értékes épületlakó kolóniákkal vannak jelen, négy 50 
példánynál nagyobb kolóniájukat találtuk 2019-ben, melyek közül az egyik 300 
példányos volt. Az akusztikai felmérések során minden vizsgált területről 
kimutatásra került e fajcsoport (11. ábra). Előfordulások: 

Épületben – épület sorszáma: megfigyelés dátuma, becsült példányszám 

3: 2019.06.17. 300; 4: 2019.06.17. 45; 24: 2019.08.07. 90; 26: 2019.06.20. 40; 33: 
2019.07.17. 9; 43: 2019.07.18. 1; 46: 2019.07.18. 60; 49: 2019.06.18. 80; 52: 
2019.06.17. 1. 
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11. ábra: A nagy Myotis fajok előfordulásai 

Fig. 11:  Occurrence sites of greater Myotis species 

 

12. ábra: A hegyesorrú denevér (Myotis blythii) előfordulásai 

Fig. 12:  Occurrence sites of the lesser mouse-eared bat (Myotis blythii) 
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Hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

A fajt a Fertőmelléki dombsor és a Határ menti erdők területéről sikerült 
kimutatni hálózással (12. ábra). A terület ritkább denevérfajainak egyike. 
Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar 

H10: 2019.06.07. 1♂; H12: 2019.06.10. 1♂. 

Közönséges denevér (Myotis myotis) 

A közönséges denevért mindegyik vizsgált területen sikerült kimutatni 
hálózásos módszerrel, összesen öt mintavételi helyen (13. ábra). A Dudlesz-
erdőben többször kerültek meg laktáló nőstényei, jelezve, hogy a környéken 
valószínűsíthetően nagyobb kölykezőkolóniája található meg. Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely, fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló) 

H01: 2017.07.10. 2♀ lakt., 1♂; 2017.07.13. 2♀ lakt.; H07: 2018.07.15. 1♂; H09: 
2019.06.09. 1♂; H10: 2019.06.07. 1♀; 2019.06.11. 2♀, 1♂; H13: 2019.07.13. 2♂; 
2019.07.16. 1♂. 

 

13. ábra: A közönséges denevér (Myotis myotis) előfordulásai 

Fig. 13:  Occurrence sites of teh greater mouse-eared bat (Myotis myotis) 

Myotis sp. 

A Myotis fajok echolokációs hangjai nagyon hasonlóak lehetnek, különösen 
amikor magasan strukturált élőhelyeken (erdőkben) repülnek, így hangjuk 
alapján pontosan nem határozhatók meg. Az akusztikai anyagban jelentős 
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mennyiségben azonosítottuk az e faji identifikációt nélkülöző csoportba tartozó 
hangszekvenciákat (14. ábra). Előfordulások: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D1: 2017.05.23. 9; 2019.07.23. 35; D2: 2017.05.24. 24; 2019.07.23. 100; D3: 
2017.05.23. 16; 2019.07.23. 4; D4: 2019.07.23. 19; 2017.05.23. 9; D5: 2017.05.23. 10; 
2019.07.23. 4; D6: 2017.05.23. 32; 2019.07.23. 25; D7: 2017.05.24. 3; D8: 2017.05.24. 
20; 2019.06.11. 14; D9: 2017.05.24. 10; 2019.06.11. 19; D10: 2017.05.29. 2; 
2019.08.29. 8; D11: 2017.05.29. 18; 2019.08.29. 4; D12: 2017.05.29. 20; 2019.08.30. 2; 
D13: 2017.05.29. 143; 2019.08.30. 2; D14: 2017.05.29. 27; 2019.08.30. 8; D15: 
2017.05.30. 468; 2019.08.30. 2; D16: 2017.05.30. 5; 2019.08.31. 2; D17: 2017.05.30. 5; 
D18: 2017.05.30. 4, 2019.08.31. 6; D19: 2017.05.30. 4; 2017.05.30. 80; 2019.08.31. 3; 
D20: 2017.05.31. 97; 2019.08.31. 1; D21: 2017.05.31. 9; 2019.08.30. 2, D22: 
2017.05.31. 23; 2019.08.30. 40; D23: 2017.05.31. 1; 2019.08.29. 1; D24: 2017.05.31. 
13; 2019.08.31. 9, D25: 2019.08.29. 1; D26: 2017.06.22. 3; 2019.08.29. 6; D27: 
2017.06.22. 14; 2019.08.29. 3; D28: 2019.07.17. 9; D29: 2018.08.08. 3; 2019.07.17. 23; 
D30: 2018.08.08. 3; 2019.07.17. 11; D31: 2018.08.08. 4; D32: 2018.08.08. 4; 
2019.07.16. 2; D33: 2018.08.09. 1; 2019.07.16. 6; D34: 2018.08.09. 70; D35: 
2018.08.09. 7; 2019.07.16. 7; D36: 2018.08.09. 4; 2019.07.16. 6; D37: 2018.08.10. 11; 
2018.08.11. 1; 2019.07.21. 54; D38: 2018.08.10. 3; 2018.08.11. 40; 2019.07 .21. 88; 
D39: 2018.08.10. 1; 2018.08.11. 1, 2019.07.21. 4; D40: 2018.08.10. 2; 2018.08.11. 17; 
D41: 2018.08.10. 1; 2018.08.11. 11, 2019.06.09. 27. 

 

14. ábra: A Myotis sp. akusztikai csoport előfordulásai 

Fig. 14:  Occurrence sites of of the acoustic group Myotis sp. 
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Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 

A vizsgált területek közül hálózással a Dudlesz-erdőből, a Soproni-hegységből 
és a Határ menti erdőkből sikerült kimutatni, épületlakó kolóniáit pedig a terület 
hét pontján találtuk meg 2019-ben (15. ábra). Echolokációs hangjai alapján 
sokszor nem határozható teljes biztonsággal, így sok, valószínűleg ehhez a fajhoz 
tartozó hang az Eptesicus–Nyctalus–Vespertilio kategóriába került (16. ábra). 
Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D04: 2019.07.23. 3; D36: 2018.08.09. 8; D37: 2018.08.10. 1. 

Épületben – épület sorszáma, megfigyelés dátuma, becsült példányszám 

6: 2019.06.18. 20; 21: 2019.06.20. 45; 33: 2019.07.17. 1; 35: 2019.06.17. 25; 36: 
2019.06.18. 1; 43: 2019.07.18. 1; 50: 2019.06.19. 25. 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló) 

H01: 2017.07.09. 1♀ lakt.; 2017.07.10. 1♀ lakt.; H02: 2019.06.12. 1♂; H13: 
2019.07.13. 1♂; 2019.07.16., 1♀ lakt., 1♀, 1♂; H14: 2019.07.14. 2♂; H15: 
2019.07.15. 1♂. 

 

15. ábra: A közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) előfordulásai 

Fig. 15:  Occurrence sites of the serotine bat (Eptesicus serotinus) 
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16. ábra: Az Eptesicus–Nyctalus–Vespertilio akusztikai csoport előfordulásai 

Fig. 16:  Occurrence sites of the acoustic group  Eptesicus–Nyctalus–Vespertilio 

Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) 

Igen gyakori denevérfajunk, az ország minden területéről vannak adatai. Igazi 
erdőlakó faj, bár az utóbbi évtizedekben előszeretettel telepedett meg nagy 
számban panelépületek réseiben is, ahol az épületek természetvédelmi 
szempontból nem megfelelően elvégzett hőszigetelése veszélyeztetheti. 
Leggyakrabban faodvakban telel át, így az erdőgazdálkodási tevékenységek 
telelőállományokat is veszélyeztethetnek. Igen jelentős távolságokra vonul. A 
terület gyakori denevérfaja, minden vizsgált területrészről előkerült (17. ábra). 
Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D01: 2017.05.23. 7; 2019.07.23. 2; D02: 2017.05.24. 15; 2019.07.23. 9; D03: 
2017.05.23. 17; 2019.07.23. 11; D04: 2017.05.23. 9; D05: 2017.05.23. 59; D06: 
2017.05.23. 1; D07: 2017.05.24. 7; 2019.06.11. 4; D08: 2019.06.11. 5; D09: 2017.05.24. 
1; 2019.06.11. 8; D10: 2019.08.29. 19; D11: 2017.05.29. 1; D12: 2019.08.30. 5; D13: 
2017.05. 29. 5; 2019.08.30. 22; D15: 2019.08.30. 36; D16: 2019.08.31. 1, D18: 
2019.08.31. 1; D19: 2017.05.30. 1; D20: 2017.05.31. 1; D21: 2017.05.31. 1; D22: 
2019.08.30. 1; D23: 2019.08.29. 3, D26: 2019.08.29. 3; D28: 2019.07.17. 1; D30: 
2018.08.08. 2; D36: 2018.08.09. 2; D37: 2019.07.21. 2; D38: 2018.08.11. 1; D39: 
2018.08.11. 1; 2019.07.21. 24; D40: 2018.08.10. 1; 2018.08.11. 1; 2019.06.10. 4; D41: 
2018.08.10. 2; 2019.06.09. 17. 
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17. ábra: A rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) előfordulásai 

Fig. 17:  Occurrence sites of the common noctule (Nyctalus noctula) 

 

18. ábra: A szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri) előfordulásai 

Fig. 18:  Occurrence sites of teh lesser noctule  (Nyctalus leisleri) 



184 A denevérfauna vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határmenti Natura 2000 területein 

Rence 5. (2020) 

Szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri) 

Odúlakó denevérfaj, egész évben faodvakban keres búvóhelyeket. A 
legnagyobb távolságokra vonuló fajok egyike. Legjelentősebb állományai 
középhegységi területeken élnek. A területen a ritkább fajok közé tartozik, 
akusztikai módszerekkel sikerült kimutatni a terület négy pontján (18. ábra). 
Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D05: 2017.05.23. 1; D20: 2019.08.31. 2; D37: 2018.08.10. 1; D39: 2019.07.21. 23. 

Barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus) 

A terület két pontján sikerült kimutatni (19. ábra). A befogások során a 
Dudlesz-erdőben laktáló példányai is megkerültek, így bizonyított, hogy ott 
szaporodókolóniákkal is jelen van a faj. Akusztikai anyagokban alulreprezentált 
lehet, mivel nagyon kis intenzitású hangjait csak igen közelről érzékelik a 
detektorok. Előfordulásai: 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló) 

H01: 2017.07.09. 2♀ lakt.; 2017.07.10. 1♀ lakt., 1♀; H15: 2019.07.15. 2♀ lakt. 

 

19. ábra: A barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus) észlelési pontjai 

Fig. 19:  Perception spots of the brown long-eared bat  (Plecotus auritus) 
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Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 

Épületlakó denevérfajunk, általában kisméretű kölykezőkolóniái szinte 
kizárólag épületek padlástereiben találhatóak meg. A területen nyolc épületből 
sikerült kimutatni, további egy előfordulása erdei hálózás eredménye (20. ábra). 
Előfordulásai: 

Épületben – épület sorszáma, megfigyelés dátuma, becsült példányszám 

5: 2019.06.19. 30; 7: 2019.08.07. 7; 15: 2019.07.31. 1; 27: 2019.06.20. 30; 37: 
2019.06.18. 1; 39: 2019.06.17. 8; 43: 2019.07.18. 1; 44: 2019.07.18. 6; 51: 2019.06.21. 
15. 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar 

H01: 2017.07.10. 1♂. 

 

20. ábra: A szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) előfordulásai 

Fig. 20:  Occurrence sites of the grey long-eared bat  (Plecotus austriacus) 

Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) 

Akusztikai módszerrel jól térképezhető, a régióban nincsen hasonló hangú faj. 
Minden vizsgált területen előfordult. A Dudlesz-erdőben és a Határ menti 
erdőkben egyértelműen jóval gyakoribb, mint a közönséges törpedenevér (21. 
ábra). Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D01: 2017.05.23. 1; 2019.07.23. 1; D02: 2017.05.24. 5; 2019.07.23. 1; D03: 2017.05.23. 
2; D04: 2017.05.23. 4; 2019.07.23. 5; D05: 2017.05.23. 9; D06: 2017.05.23. 41; 
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2019.07.23. 9; D07: 2017.05.24. 1; D09: 2017.05.24. 2; D10: 2017.05.29. 17; 
2019.08.29. 56; D11: 2017.05.29. 20; D13: 2017.05.29. 1; D15: 2017.05.30. 26; D20: 
2019.08.31. 2; D21: 2017.05.31. 1; D25: 2019.08.29. 1; D26: 2019.08.29. 2; D27: 
2019.08.29. 2; D28: 2018.08.08. 3; 2019.07.17. 1; D29: 2018.08.08. 1; D30: 2018.08.08. 
1; 2019.07.17. 3; D31: 2018.08.08. 3; D32: 2018.08.08. 3; 2019.07.16. 1; D33: 
2018.08.09. 21; D34: 2018.08.09. 29; D35: 2018.08.09. 4; 2019.07.16. 2; D36: 
2018.08.09. 8; 2019.07.16. 3; D37: 2018.08.10. 7; 2018.08.11. 2; 2019.07.21. 1; D38: 
2018.08.10. 4; 2019.07.21. 1; 2018.08.11. 10; D39: 2018.08.10. 4; 2018.08.11. 15; 
2019.07.21. 19; D40: 2019.06.10. 4; D41: 2018.08.10. 48; 2018.08.11. 8; 2019.06.09. 6. 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar 

H01: 2017.07.09. 1♂. 

 

21. ábra: A szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) előfordulásai 

Fig. 21:  Occurrence sites of the soprano pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus) 

Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 

Mind a négy Natura 2000 területen előforduló faj (22. ábra). A vizsgált 
területek közül a Soproni-hegység területén gyakori, magasan dominál a szoprán 
törpedenevérrel szemben. A másik három, alacsonyabb fekvésű Natura 2000 
területen jóval ritkább. Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D01: 2017.05.23. 3; D04: 2017.05.23. 1; D05: 2017.05.23. 3; D06: 2017.05.23. 2; D07: 
2017.05.24. 1, D08: 2017.05.24. 1; D10: 2017.05.29. 100; 2019.08.29. 81; D11: 
2017.05.29. 4; 2019.08.29. 4; D12: 2019.08.30. 4; D13: 2017.05.29. 1; 2019.08.30. 2; 
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D15: 2017.05.30. 90; 2019.08.30. 4; D16: 2017.05.30. 2; 2019.08.31. 5; D17: 
2017.05.30. 4, 2019.08.31. 1; D20: 2017.05.31. 15; 2019.08.31. 1; D21: 2017.05.31. 2; 
D23: 2017.05.31. 3, 2019.08.29. 12; D24: 2017.05.31. 3; D26: 2017.06.22. 3; 
2019.08.29. 41; D27: 2019.08.29. 3; D30: 2018.08.08. 1; D32: 2019.07.16. 3; D33: 
2019.07.16. 1; D35: 2019.07.16. 3; D36: 2019.07.16. 1, D38: 2019.07.21. 2; D41: 
2019.06.09. 2. 

Hálózásos mintavétel – mintahely: fogás dátuma, egyedszám, ivar, reprodukciós 
állapot (lakt. = laktáló), kor (subad. = subadult) 

H02: 2018.07.11. 3♀, 1♀ subad., 1♂ subad.; H07: 2018.07.15. 1♀ lakt., 1♀, 1♀ 
subad., 1 n. a. subad.; 2018.07.18. 1♀ lakt., 1♀ subad., 1♂ subad.; H10: 2019.06.11. 
1♀. 

 

22. ábra: A közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) előfordulásai 

Fig. 22:  Occurrence sites of the common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) 

Durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) 

A fehérszélű törpedenevértől akusztikailag csak szociális hangjai alapján lehet 
megkülönböztetni, így az akusztikai monitorozás során a potenciálisan e fajhoz 
tartozó hangok a két fajt együttesen tartalmazó kategóriába kerültek (23–24. 
ábra). A területen gyakori, elsősorban az alacsonyabb térszíneken élnek 
jelentősebb állományai. Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 
– szociális hang alapján egyértelműen azonosított előfordulások: 

D04: 2019.07.23. 1; D09: 2017.05.24. 11; D26: 2017.06.22. 1; D41: 2019.06.09. 2. 
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– faji szinten nem azonosított, durvavitorlájú/fehérszélű törpedenevér 
kategóriába sorolt adatok: 

D01: 2017.05.23. 34; 2019.07.23. 19; D02: 2019.07.23. 14; D03: 2017.05.23. 9; 
2019.07.23. 22; D04: 2017.05.23. 3, 2019.07.23. 25; D05: 2017.05.23. 3; 2019.07.23. 1; 
D06: 2017.05.23. 18; 2019.07.23. 15; D07: 2019.06.11. 4; D08: 2019.06.11. 1; D09: 
2017.05.24. 16; 2019.06.11. 7; D10: 2017.05.29. 59; 2019.08.29. 20; D11: 2017.05.29. 
15; 2019.08.29. 30; D12: 2017.05.29. 1; D13: 2017.05.29. 10; 2019.08.30. 5; D14: 
2017.05.29. 3; D15: 2017.05.30. 7; D16: 2017.05.30. 3; D20: 2019.08.31. 1; D25: 
2017.06.22. 3; 2019.08.29. 1; D26: 2017.06.22. 9; D29: 2018.08.08. 3; D30: 2018.08.08. 
8, D31: 2018.08.08. 8; D32: 2018.08.08. 26; D33: 2018.08.09. 1; D34: 2018.08.09. 5; 
D35: 2018.08.09. 6; 2019.07.16. 1; D36: 2018.08.09. 86; 2019.07.16. 1; D37: 
2018.08.10. 1; D39: 2019.07.21. 12; D40: 2018.08.11. 3; D41: 2018.08.11. 23; 
2019.06.09. 73. 

 

23. ábra: A durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) előfordulásai 

Fig. 23:  Occurrence sites of Nathusius's pipistrelle (Pipistrellus nathusii) 

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

A kutatási területek közül a Soproni-hegység egy pontján került meg az 
akusztikai adatgyűjtések során (25. ábra). A területen igen ritka, lokális 
kipusztulása sajnos potenciális, tanyahelyeinek felderítése és védelme, 
táplálkozóhelyeinek megóvása kiemelten fontos lenne az itteni 
maradványállomány fenntartása érdekében. Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D19: 2019.08.31. 1. 
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24. ábra: A faji szinten nem azonosított, durvavitorlájú/fehérszélű törpedenevér 

kategóriába sorolt adatok 

Fig. 24:  Data not identified on species level but included in the category 
Nathusius's/Kuhl's bat 

 
25. ábra: A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) előfordulása 

Fig. 25:  Occurrence site of the lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) 
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Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park működési területéről korábban nem volt ismert 
a faj, e projekt során került elő első ízben. A Dudlesz-erdő akusztikai felmérése 
során észleltük három mintavételi helyen a fajt (26. ábra). Egy közeli kolónia 
megléte valószínűsíthető, annak táplálkozó példányait észlelhettük. A terület 
extrém ritka denevérfaja, valószínűleg egy rendkívül sérülékeny 
maradványállományról van szó, melynek fennmaradása kérdéses. Előfordulásai: 

Akusztikai mintavétel – mintahely: rögzítés dátuma, hangfájlok száma 

D01: 2019.07.23. 1; D02: 2019.07.23. 16; D06: 2019.07.23. 1. 

 

26. ábra: A nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) előfordulásai 

Fig. 26:  Occurrence sites of the greater horseshoe bat  (Rhinolophus ferrumequinum) 

Összefoglalás 

Az ATHU 2 „Vogelwarte Madárvárta 2” projekt keretén belül 2017 és 2019 
között négy határ menti Natura 2000 területen (Dudlesz-erdő, Fertőmelléki 
dombsor, Soproni-hegység, Határ menti erdők) folytattunk szisztematikus 
denevérkutatást. A kutatómunka fókuszában az erdei élőhelyek 
denevérállományai voltak, ezért a kutatómunka túlnyomórészt erdei élőhelyeken 
folytatott bioakusztikai és befogásos mintavételekből állt, illetve rádiós 
nyomkövetéses vizsgálatokat is végeztünk. A régió denevérfaunájának kutatása 
nem lett volna teljes, ha az épületlakó kolóniákat nem vizsgáljuk, hiszen az 
urbanizált területek épületeiben kolóniákat képző fajok sokszor erdősült 



A denevérfauna vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határmenti Natura 2000 területein 191 

Rence 5. (2020) 

területeken táplálkoznak az éjszaka során, így nagy hangsúlyt fektettünk az 
alkalmas épületpadlások átvizsgálására is. 

Az akusztikai mintavételek során 41 mintavételi helyen, összesen 87 
detektoréjszaka történtek mintavételek. A rögzített hanganyagokban összesen 
5739 denevérhang-szekvenciát azonosítottunk, ami jelentős mennyiségű biotikai 
adatot eredményezett. Kiemelhető eredmény az erdőlakó, fokozottan védett, 
Natura 2000 jelölő nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 33 mintavételi 
helyről való kimutatása. Az akusztikai kutatások fontos eredménye a nagy 
patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) megkerülése a Dudlesz-erdőből, 
ahol három mintavételi ponton sikerült azonosítani a faj hangjait. E fokozottan 
védett faj maradványállományának kimutatása új emlősfaj előfordulását jelenti 
a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről. Legközelebbi 
hazai előfordulási helye a Bakonyban található, hozzávetőlegesen 100 km-es 
távolságban. 

Befogásos mintavételeket összesen 23 alkalommal végeztünk 17 kijelölt 
mintavételi helyen. A hálózásos mintavételek során összesen 15 denevérfaj 99 
egyedét fogtuk be. Fontos adatokat nyertünk a nyugati piszedenevér 
előfordulásáról, kilenc mintavételi helyen észleltük a fajt hálózással, több esetben 
kölyköt nevelő nőstényeket fogtunk, melyek egyértelműen bizonyították, hogy 
az adott területeken a faj szaporodókolóniákkal van jelen. Összesen 11 hálózásos 
mintavételi helyről 23 példányban került meg a fokozottan védett, erdőlakó 
nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii). Három mintavételi helyen kölyköt nevelő 
példányait is hálóztuk, amelyek egyértelműen jelezték a faj szaporodókolóniáit. 
Kiemelten fontos adatot sikerült produkálni 2018-ban a csonkafülű denevér 
(Myotis emarginatus) Soproni-hegységben való befogásával, mely a hegységre 
nézve a faj első adata volt. 2019-ben további két mintavételi helyen szintén 
sikerült észlelni a fajt a Soproni-hegységben, illetve a Határ menti erdők 
területén. Szintén fontos adat a közönséges denevér (Myotis myotis) öt befogásos 
mintavételi helyről való megkerülése, a Dudlesz-erdőben négy laktáló példányát 
is észleltük a fajnak, ami egyértelműen jelez egy valószínűleg jelentős 
egyedszámú kölykezőkolóniát a környéken. 

A rádiós nyomkövetéses vizsgálatok során összesen négy faj – barna 
hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus), nagyfülű denevér, horgasszőrű denevér 
(Myotis nattereri), nyugati piszedenevér – 16 példányát jelöltük meg 
rádióadókkal. A követési időszakban összesen 25 szálláshelyet sikerült 
azonosítanunk. A jelölt denevérek sok esetben álló holtfák réseit, üregeit, illetve 
élő faegyedek elhalt oldalágain kialakuló réseket használtak szálláshelyként, ami 
hangsúlyozza a holt, illetve beteg fák jelentős szerepét az erdőlakó denevérfajok 
életében. Sok jelölt egyednél tapasztaltuk a gyakori búvóhelyváltást, az erdőlakó 
denevérfajokra általánosan jellemző dinamikus szálláshelyhasználatot, ami a 
fissziós-fúziós kolóniaszerkezettel van kapcsolatban. E sajátosságoknak fontos 
szerepe lehet a természetvédelmi kezelésben, hiszen az erdőlakó denevérfajoknak 
alkalmas búvóhelyek hálózatának kell rendelkezésre állni egy adott erdőrészben 
ahhoz, hogy ott állományuk tartósan fennmaradjon. 
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A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén található épületlakó 
denevérkolóniákról számos korábbi adattal rendelkezünk, azonban a legtöbb 
potenciális szálláshelyen a korábbi felmérések óta átalakítást végeztek, ezért 
indokolt volt az ilyen épületek ismételt felkeresése, ami 2015-től kezdődött meg. 
2018-tól megkezdődött a már ismert 20 példányszámúnál nagyobb kolóniák 
évenkénti vizsgálata. Jelen projekt keretein belül 2019-ben összesen 51 épület 
átvizsgálását végeztük el, melynek során öt denevérfaj jelenlétét sikerült 
kimutatni, továbbá két, eddig ismeretlen nagy példányszámú kolóniát találtunk. 

A vizsgált területek denevérfaunája fokozottan védett, illetve Natura 2000 
jelölőfajokat is magában foglal. A területek denevérfaunája értékes, az erdők – 
mint az itt élő denevérek számára legfontosabb élőhelykomponensek – kezelése 
során meg kell jelenniük a természetvédelmi szempontoknak. A folyamatos 
erdőborítást nem biztosító, kor- és fafajhomogén, a természetes strukturális 
diverzitást meg sem közelítő erdőterületek kialakítása és fenntartása kerülendő. 
Az erdőlakó denevérfajok a faodvakat, a leváló fakéreg és a törzs közötti réseket 
használják szálláshelyként, gyakran naponta váltják búvóhelyeiket. Ennek 
megfelelően nagy kiterjedésű, idős és álló holtfákat nagy számban tartalmazó, 
őshonos fafajokból álló erdőállományok szükségesek tartós fennmaradásukhoz. 
Az erdőlakó denevérállományok jövőbeni monitorozása a szerzett adatok 
tükrében indokolt, befogásos mintavételekkel kiegészített akusztikai 
módszerekkel javasolt. Az épületlakó kolóniák esetében az ember közelsége 
lényeges veszélyeztető tényező. Ebből adódóan a természetvédelem számára 
kiemelten fontos a szálláshelyek ismerete, rendszeres ellenőrzése, ezáltal a 
denevérkolóniák fennmaradásának biztosítása. 
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