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1. ÖSSZEFOGLALÁS  – SUMMARY - ZUSAMMENFASSUNG 

 

1.1. ÖSSZEFOGLALÁS  

Az ATHU 2 Vogelwarte Madárvárta 2 projekt keretén belül 2017 és 2019 között négy határmenti 
Natura 2000 területen (Dudlesz-erdő, Fertőmelléki dombsor, Soproni-hegység és a 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 kolóniát képző fajok sokszor erdősült területeken 
táplálkoznak az éjszaka során, így jelentős hangsúly került 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, 
mely jelentős mennyiségű biotikai adatot eredményezett. Kiemelhető eredmény az erdőlakó, 
fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 33 
mintavételi helyről való kimutatása. Az akusztikai kutatások fontos eredménye a nagy patkósdenevér 
(Rhinolophus ferrumequinum) megkerülése a Dudlesz-erdőből, három mintavételi ponton sikerült 
azonosítani a faj hangjait. E fokozottan védett faj maradványállományának kimutatása új emlősfaj 
előfordulását jelenti a Fertő-Hanság Nemzeti Park területéről. Legközelebbi hazai előfordulási helye a 
Bakonyban található, hozzávetőlegesen 100 km-es távolságban. 

Befogásos mintavételeket összesen 23 alkalommal végeztünk a 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 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. A subadult példány 
befogása ráadásul azt is jelentette, hogy egy szaporodókolónia tagjai használják a területet táplálkozás 
során. 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, mely során 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, nagyfülű 
denevér, horgasszőrű denevér, nyugati piszedenevér) 16 példányát jelöltük meg rádióadókkal. A 
követési időszakban összesen 25 szálláshelyet sikerült azonosítanunk. A jelölt denevérek sok esetben 
álló holtfák réseit, üregeit, vagy élő faegyedek elhalt oldalágain kialakuló réseket használtak 
szálláshelyként, mely hangsúlyozza a holt, illetve beteg fák jelentős szerepét az erdőlakó denevérfajok 
életében. Sok jelölt egyednél tapasztaltuk a gyakori búvóhelyváltást, mely az erdőlakó denevérfajokra 
általánosan jellemző dinamikus szálláshelyhasználatot és fissziós-fúziós kolóniaszerkezetet jelent. E 
sajátosságoknak fontos szerepe lehet a természetvédelmi kezelésben, hiszen az erdőlakó 
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denevérfajoknak alkalmas búvóhelyek hálózatának kell rendelkezésre állni egy adott erdőrészben 
ahhoz, hogy ott állományuk tartósan fennmaradjon. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén megtalálható épületlakó denevérkolóniákról 
számos korábbi adattal rendelkezünk, azonban a legtöbb potenciális szálláshely épületen a korábbi 
felmérések óta átalakítást végeztek, ezért indokolttá vált az ilyen épületek ismételt felkeresése, mely 
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 5 denevérfaj jelenlétét sikerült kimutatni, továbbá két, eddig ismeretlen nagy 
példányszámú kolóniát találunk. 

A vizsgált területek denevérfaunája a fokozottan védett, ill. Natura 2000 jelölőfajokat is magába 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 erőborítást nem biztosító, kor- és fafajhomogén, a természetes strukturális diverzitást meg 
sem közelítő erdőterületek kialakítása és fenntartása kerülendő. Az erdőlakó denevérfajok odvakat, a 
leváló fakéreg és a törzs közötti réseket használják szálláshelyként, gyakran naponta váltják 
búvóhelyeiket. Ennek megfelelően nagy kiterjedésű, idős és álló holtfákat fákat nagyszámban 
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 tényezőként tartható számon. Ebből adódóan a 
természetvédelem számára kiemelten fontos a szálláshelyek ismerete, rendszeres ellenőrzése, ezáltal 
a denevérkolóniák fennmaradásának biztosítása. 

 

 

 

1.2. SUMMARY 

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 point 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 9 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 was mist-netted on 11 sites. At 3 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 was mint-netted in the Soproni-hegység, which added a new bat species to the 
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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 was mist netted at 5 locations, in the Dudlesz-erdő 4 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, Bechstein’s bat, Natterer’s bat 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 the forest-dweller bat species which 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, 5 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. 

 

1.3. ZUSAMMENFASSUNG 

 

In Rahmen des Projekts AT-HU Vogelwarte/ Madárvárta haben wir zwischen 2017 und 2019 in vier an 
der Grenze liegenden Natura 2000 Gebieten (Dudlesz-Wald, Fertőmelléki-Hügelland, Soproner 
Gebirge und Am Grenze liegenden Wälder) systematische Fledermausforschung durchgeführt. Im 
Brennpunkt der Forschung liegen die Fledermauspopulationen der wäldlichen Lebensräumen, die 
Methoden waren deshalb hauptsächlich in den Waldflächen akustische Erfassung, Netzfang, und 
Radiotelemetrie. Die Forschung der Fledermauswelt des Gebiets wäre nicht komplett gewesen, wenn 
wir die im Gebäuden lebende Arten nicht prüfen, da die in den Gebäuden der urbanisierten Gebieten 
Kolonien bildenden Arten sich meistens in den Wäldern ernähren, so war es Relevant, die für 
Fledermäuse geeigneten Dachstühlen zu untersuchen.  

In Verfolg der akustischen Erfassungen haben wir an 41 Stellen insgesamt 87 Detektor-Nächten 
verbracht. In der aufgenommenen Tonspur haben wir insgesamt 5739 Fledermaus Tone-sequenz 
identifiziert, was bedeutend viele neuen biotischen Daten ergab. Hervorragend ist der im Wald 
lebende, streng geschützte, Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie geführt Mopsfledermaus 
(Barbastella barbastellus), der in 33 Stellen erweisen ist. Anderes wichtiges Ergebnis der akustischen 



Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken 

6 

Erfassungen ist der Nachweis der Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) im Dudlesz-Wald, 
in drei Punkten haben wir ihre Töne detektiert und identifiziert. Die Erfassung dieser streng 
geschützten Art zählt als eine neue Säugetierart im National Park Fertő-Hanság. Die nächster 
bekannten Population in Ungarn lebt etwa 100 km weit im Bakony-Gebirge. 

Mit Netz haben wir insgesamt 23-mal an 17 Stellen Fledermäuse gefangen. Beim Netzfang sind 15 
Fledermausarten mit 99 Exemplaren gefangen worden. Wir haben wichtigen Details über Vorkommen 
des Mopsfledermaus bemerkt, an neun Stellen haben wir diese Art gefangen, mehrere mahl haben wir 
Jungtiere mit Weibchen zusammen gefangen, was erweist, dass die Art im Gegend 
Fortpflanzungskolonien hat. An 11 Stellen 23 Exemplaren des streng geschützten, waldlebenden 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) haben wir gefangen. An drei Stellen haben wir mit Jungtier 
fliegenden Exemplare gefangen, was Fortpflanzungskolonie bedeutet. Insbesondere wichtig Angabe 
ist der Fang des Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) im Soproner-gebirge, der für die Gebirge 
neue Art ist. Das subadulte Exemplar bedeutet sogar, dass Exemplare einer Fortpflanzungskolonie das 
Gegend aktiv nutzen. 2019 könnten wir von weiteren zwei Stellen die Art fangen, im Soproner-Gebirge 
und am Grenzen liegenden Wälder. Auch wichtige neue Daten sind das Vorkommen der Großes 
Mausohr (Myotis myotis) an fünf Stellen, wobei im Dudlesz-Wald mehrere laktierende Exemplare 
gefangen waren, was eine Fortpflanzungskolonie in der Gegend bedeutet. 

Beim VHF Telemetrie haben wir von vier Fledermausarten (Braunes Langohr, Bechsteinfledermaus, 
Fransenfledermaus und Mopsfledermaus) 16 Exemplare markiert. Bei Verfolgung könnten wir 25 
Übernachtungsplätze entdecken. Die markierte Fledermäusen nutzten am meisten Risse, Löcher in 
noch stehenden Totbäume, oder Rissen von verdorrte Seitenästen von Bäumen, was betont die 
Importanz von toten oder kranken Bäumen für waldlebenden Fledermausarten. An mehreren 
markierten Exemplaren haben wir bemerkt, dass sie ihr Versteck täglich wechseln, was für 
waldlebende Fledermausart typische Fission-fusion Koloniesystem bedeutet. Diese Einigungen haben 
eine wichtige Rolle in dem aktiven Naturschutz, weil die waldlebenden Fledermausarten ohne das Netz 
von verfügbaren Verstecken nicht dauerhaft überleben können. 

Die Nationalpark Fertő-Hanság hat schon mehreren Daten über den in Gebäuden lebenden 
Fledermaus Kolonien, die meisten potenziellen Gebäuden wurden aber seit den früheren 
Datensammlungen erneuert, so wurde die Datenaktualisierung gerechtfertigt, dies ist im Jahre 2015 
begonnen. 2018 begann die jährliche Verfolgung der bekannten Wochenstuben mit mehr als 20 
Exemplaren. In diesem Projekt im Jahre 2019 konnten wir 51 Gebäude durchsehen, was entdeckte 
Präsenz von 5 Fledermausarten, weiterhin entdeckten wir zwei, früher unbekannten großen Kolonien. 

Die Fledermausfauna der im Projekt untersuchten Gebieten umfasst streng geschützte und im 
Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie geführte Fledermausarten. Diese Populationen sind wertvoll, in 
der Behandlung der Wälder, die als wichtigsten Lebensräumen der hier lebenden Fledermausarten 
dienen, muss man Aspekte der Naturschutz berücksichtigen. Die alt- und arthomogenen Waldgebiete 
ohne kontinuierliche Waldabdeckung und natürliche Strukturdiversität sind zu vermeiden. Die im Wald 
lebenden Fledermausarten nutzen die Löcher, die zwischen der abziehen Rinde und der Stamm 
entstehende Lücken für Übertagung, manchmal wechseln diese täglich. Um sie zu erhalten müssen 
großflächige, einheimische Waldgebiete mit zahlreichen alten und toten Bäumen zur Verfügung 
stellen. Das Monitoring von waldlebenden Feldermausarten ist mit dem obenstehenden Daten 
empfehlenswert, sowohl mit Netzfang als auch mit akustischer Erfassung. Für die im Gebäude 
lebenden Kolonien dient der Mensch als Hauptgefahr.  Folglich ist es extrem wichtig, die Nestkolonien 
zu kennen, diese regelmäßig zu überprüfen, damit man die langfristige Erhaltung der 
Fledermauskolonien sichern kann. 
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3. BEVEZETÉS 

 

A 2017-ben indult „Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken” kutatási projekt 
fő célja négy határmenti 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 búvóhely-használati adatokat nyerjünk a terület 
több, jellemző erdőlakó fajával kapcsolatosan. 

Szintén a korábbi, szisztematikus épületlakó denevérállományok kutatási 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 fajainak 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.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER  

4.1. MINTAVÉTELI TERÜLETEK 

4.1.1. MINTAVÉTELI TERÜLETEK ERDEI ÉLŐHELYEKEN  

 

Az erdei élőhelyeken folytatott mintavételek négy Natura 2000 területen kerültek kivitelezésre (1. 
ábra): 

 Dudlesz-erdő 

 Fertőmelléki dombsor 

 Soproni-hegység 

 Határ-menti-erdők. 

 

 
1. ábra: A projekt által érintett Natura 2000 területek 
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4.1.1.1. DUDLESZ-ERDŐ  
1091,9 hektáros Natura 2000 terület (HUFH20006). A terület javarésze erdő, Quercus petraea, Quercus 
cerris és Carpinus betulus dominálnak, illetve telepített fenyves és akác állományok is megtalálhatók. 
Az erdő karakterét meghatározza a területen folytatott vágásos erdőgazdálkodás. 

A területen öt jelölő denevérfaj fordul elő: Barbastella barbastellus, Myotis myotis, Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, illetve Rhinolophus hipposideros.  

A hat akusztikai és egy befogási mintavételi hely a terület erdős részein került kijelölésre, 
elrendezésükkel biztosítva a terület jó lefedettségét (2. ábra, 1. táblázat). A 2017-es rádiós 
nyomkövetéses vizsgálataink helyszíne is a Dudlesz-erdő volt. 

 

 
2. ábra: Mintavételi helyek a Dudlesz-erdőben 

 

 
1. táblázat: Mintavételi helyek és időpontok a Dudlesz-erdőben 

Terület Mintavételi hely 
azonosító 

EOV_X EOV_Y Dátum 

Akusztikai mintavételek 

Dudlesz-erdő D1 464493 267627 2017.05.23 

Dudlesz-erdő D2 464722 270413 2017.05.24 

Dudlesz-erdő D3 465014 269390 2017.05.23 

Dudlesz-erdő D4 463755 269139 2017.05.23 
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Dudlesz-erdő D5 462826 270045 2017.05.23 

Dudlesz-erdő D6 463713 268162 2017.05.23 

Dudlesz-erdő D1 464493 267627 2019.07.23 

Dudlesz-erdő D2 464722 270413 2019.07.23 

Dudlesz-erdő D3 465014 269390 2019.07.23 

Dudlesz-erdő D4 463755 269139 2019.07.23 

Dudlesz-erdő D5 462826 270045 2019.07.23 

Dudlesz-erdő D6 463713 268162 2019.07.23 

Hálózásos mintavételek 

Dudlesz-erdő H1 464389 269730 2017.07.09 
2017.07.10 
2017.07.13 

4.1.1.2. FERTŐMELLÉKI DOMBSOR  
2563,76 hektáros Natura 2000 terület (HUFH20003). A területen megtalálható erdők (ca. 900 hektár) 
jellemző fajai a Quercus petraea, Quercus cerris, Carpinus betulus és Quercus pubescens. A terület 
erdeinek állapotát jelentősen alakítja az erdőgazdálkodási tevékenység. A terület jelölő denevérfajai a 
Barbastella barbastellus, Myotis myotis és a Rhinolophus hipposideros. A terület északi részén három 
mintavételi ponton folyt akusztikai mintavétel (3. ábra, 2. táblázat). 

 
3. ábra: Mintavételi helyek a Fertőmelléki dombsor területén 
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2. táblázat: Mintavételi helyek és időpontok Fertőmelléki dombsor területén 

Terület Mintavételi hely 
azonosító 

EOV_X EOV_Y Dátum 

Akusztikai mintavételek 

Fertőmelléki 
dombsor 

D7 468607 269919 2017.05.24 

Fertőmelléki 
dombsor 

D8 469312 268217 2017.05.24 

Fertőmelléki 
dombsor 

D9 469901 269241 2017.05.24 

Fertőmelléki 
dombsor 

D7 468607 269919 2019.06.11 

Fertőmelléki 
dombsor 

D8 469312 268217 2019.06.11 

Fertőmelléki 
dombsor 

D9 469901 269241 2019.06.11 

Befogásos mintavételek 

Fertőmelléki 
dombsor 

H10 468832 268704 2019.06.07 
2019.06.11 

4.1.1.3. SOPRONI-HEGYSÉG  

5264,47 hektáros Natura 2000 terület (HUFH20012). A terület jelentős mértékben erdősült, különböző 
bükkösök, tölgyesek dominálnak. A vágásos erdőgazdálkodás, illetve a területen korábban nagy 
területen előforduló, majd letermelt lucfenyvesek igen jelentősen befolyásolja a terület erdeinek 
struktúráját. A terület jelölő denevérfajai Myotis blythii, Rhinolophus hipposideros.  A terület erdősült 
részein 18 mintavételi ponton történtek akusztikai mintavételek (4. ábra, 3. táblázat). 

 
4. ábra: Mintavételi helyek a Soproni-hegység területén 
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3. táblázat: Mintavételi helyek és időpontok a Soproni-hegység területén 

Terület Mintavételi hely 
azonosító 

EOV_X EOV_Y Dátum 

Akusztikai mintavételek 

Soproni-hegység D10 464736 260340 2017.05.29 

Soproni-hegység D11 463316 261419 2017.05.29 

Soproni-hegység D12 459932 260016 2017.05.29 

Soproni-hegység D13 459463 261215 2017.05.29 

Soproni-hegység D14 460924 261153 2017.05.29 

Soproni-hegység D15 460208 262699 2017.05.30 

Soproni-hegység D16 457155 263190 2017.05.30 

Soproni-hegység D17 455085 263719 2017.05.30 

Soproni-hegység D18 454411 262055 2017.05.30 

Soproni-hegység D19 453728 261681 2017.05.30 

Soproni-hegység D20 455337 260885 2017.05.31 

Soproni-hegység D21 457016 259699 2017.05.31 

Soproni-hegység D22 458277 258240 2017.05.31 

Soproni-hegység D23 460621 258379 2017.05.31 

Soproni-hegység D24 456592 261719 2017.05.31 

Soproni-hegység D25 463826 258399 2017.06.22 

Soproni-hegység D26 463095 257069 2017.06.22 

Soproni-hegység D27 463897 259389 2017.06.22 

Soproni-hegység D10 464736 260340 2019.08.29 

Soproni-hegység D11 463316 261419 2019.08.29 

Soproni-hegység D12 459932 260016 2019.08.30 

Soproni-hegység D13 459463 261215 2019.08.30 

Soproni-hegység D14 460924 261153 2019.08.30 

Soproni-hegység D15 460208 262699 2019.08.30 

Soproni-hegység D16 457155 263190 2019.08.31 

Soproni-hegység D17 455085 263719 2019.08.31 

Soproni-hegység D18 454411 262055 2019.08.31 

Soproni-hegység D19 453728 261681 2019.08.31 

Soproni-hegység D20 455337 260885 2019.08.31 

Soproni-hegység D21 457016 259699 2019.08.30 

Soproni-hegység D22 458277 258240 2019.08.30 

Soproni-hegység D23 460621 258379 2019.08.29 

Soproni-hegység D24 456592 261719 2019.08.31 

Soproni-hegység D25 463826 258399 2019.08.29 

Soproni-hegység D26 463095 257069 2019.08.29 

Soproni-hegység D27 463897 259389 2019.08.29 

Befogásos mintavételek 

Soproni-hegység H2 462035 261035 2018.07.11 

Soproni-hegység H3 456055 261969 2018.07.12 

Soproni-hegység H4 455974 261995 2018.07.12 

Soproni-hegység H5 456688 261772 2018.07.13 
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Soproni-hegység H6 460300 262716 2018.07.14 

Soproni-hegység H7 456900 260039 2018.07.15 
2018.07.18 

Soproni-hegység H8 453854 260965 2018.07.19 

     

Soproni-hegység H02 462035 261035 2019.06.12 

Soproni-hegység H16 463627 256680 2019.07.17 

Soproni-hegység H17 463543 256798 2019.07.18 

 

4.1.1.4. HATÁR-MENTI ERDŐK  
Határ-menti erdők (HUFH20013) 2252,83 hektár nagyságú Natura 2000 terület. Jellemző 
növénytársulásai a Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-vel és Carpinus betulus-szal, Pannon 
cseres-tölgyesek, enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  

A terület denevér jelölőfajai: nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), közönséges denevér 
(Myotis myotis) hegyesorrú denevér (Myotis blythii), nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) és a 
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus). 

A mintavételek a Natura 2000 terület három különböző blokkjában történtek. 

 

4.1.1.4.1. KÖVES-ERDŐ  
 

A Köves-erdő területén két mintavételi ponton akusztikai, három mintavételi ponton hálózásos 
adatgyűjtés történt (5. ábra, 4. táblázat). 

 

 
5. ábra: Mintavételi helyek a Köves-erdőben (●: akusztikai mintavétel, ■: hálózásos mintavétel) 

4.1.1.4.2. NAGYCENKI-ERDŐ, PERESZTEGI-ERDŐ  
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A Nagycenki-erdő és a Peresztegi-erdő mintavételi blokkban három mintavételi helyen folytak 
akusztikai mintavételek (6. ábra, 4. táblázat). 

 

 
6. ábra: Mintavételi helyek a Nagycenki-erdő, Peresztegi-erdő területen (●: akusztikai mintavétel) 

 

4.1.1.4.3. HORPÁCSI-ERDŐ  
 

A Horpácsi-erdőben kilenc mintavételi helyen folyt akusztikai mintavétel, három mintavételi helyen 
pedig hálózásos mintavételek történtek összesen négy alkalommal (7. ábra, 4. táblázat). A 2019-es 
rádiós nyomkövetéses vizsgálataink helyszíne is a Horpácsi-erdő volt. 
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7. ábra: Mintavételi helyek a Horpácsi-erdőben (●: akusztikai mintavétel, ■: hálózásos mintavétel) 

4. táblázat: Mintavételi helyek és időpontok a Határ-menti erdők területén 

Terület Mintavételi hely 
azonosító 

EOV_X EOV_Y Dátum 

Akusztikai mintavételek 

Akusztikai mintavételek 

Határ-menti erdők D28 470000 242519 2018.08.08 

Határ-menti erdők D29 471361 242768 2018.08.08 

Határ-menti erdők D30 472365 243258 2018.08.08 

Határ-menti erdők D31 473807 244547 2018.08.08 

Határ-menti erdők D32 474527 243802 2018.08.08 

Határ-menti erdők D33 474397 245374 2018.08.09 

Határ-menti erdők D34 475135 246679 2018.08.09 

Határ-menti erdők D36 475385 244787 2018.08.09 

Határ-menti erdők D35 475887 245587 2018.08.09 

Határ-menti erdők D37 473490 248638 2018.08.10 

Határ-menti erdők D38 471204 249029 2018.08.10 

Határ-menti erdők D39 471907 250514 2018.08.10 

Határ-menti erdők D40 470518 256084 2018.08.10 

Határ-menti erdők D41 471209 255420 2018.08.10 

Határ-menti erdők D37 473490 248638 2018.08.11 

Határ-menti erdők D38 471204 249029 2018.08.11 

Határ-menti erdők D39 471907 250514 2018.08.11 

Határ-menti erdők D40 470518 256084 2018.08.11 

Határ-menti erdők D41 471209 255420 2018.08.11 

Határ-menti erdők D28 470000 242519 2019.07.17 

Határ-menti erdők D29 471361 242768 2019.07.17 

Határ-menti erdők D30 472365 243258 2019.07.17 

Határ-menti erdők D31 473807 244547 2019.07.16 
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Határ-menti erdők D32 474527 243802 2019.07.16 

Határ-menti erdők D33 474397 245374 2019.07.16 

Határ-menti erdők D34 475135 246679 2019.07.20 

Határ-menti erdők D35 475887 245587 2019.07.16 

Határ-menti erdők D36 475385 244787 2019.07.16 

Határ-menti erdők D37 473490 248638 2019.07.21 

Határ-menti erdők D38 471204 249029 2019.07.21 

Határ-menti erdők D39 471907 250514 2019.07.21 

Határ-menti erdők D40 470518 256084 2019.06.10 

Határ-menti erdők D41 471209 255420 2019.06.09 

Hálózásos mintavételek 

Határ-menti erdők H9 471330 255583 2018.06.06 

Határ-menti erdők H9 471317 255585 2019.06.09 

Határ-menti erdők H11 470513 255895 2019.06.08 

Határ-menti erdők H12 470560 256022 2019.06.10 

Határ-menti erdők H13 474041 243848 2019.07.13 
2019.07.16 

Határ-menti erdők H14 474732 245937 2019.07.14 

Határ-menti erdők H15 474884 245657 2019.07.15 

 

4.1.2. MINTAVÉTELI TERÜLETEK URBANIZÁLT ÉLŐHELYEKEN 

 

A mintavételezést a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 2019.06.17 és 
2019.08.07. közötti időszakban végeztük el, összesen 29 település 51 épületében (8. ábra, 5. táblázat). 
A mintavételezéseket Halmai Zalán és Kugler Péter végezték. A 2019-es felmérési időszakban a 2018-
óta rendszeresen ellenőrzött 13 épületet vizsgáltunk át, illetve további 38 épületből gyűjtöttünk 
adatokat.  
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8. ábra: Épületlakó denevérkolóniák felmérésének helyszínei 

 
5. táblázat: Épületlakó denevérkolóniák felmérésének helyszínei 

Település Épület neve EOV X EOV Y 

Beled Evangélikus Egyházközség lakásai 237886.79 503907.71 

Beled Evangélikus templom 237903.68 503926.00 

Cirák Szent Mihály templom 239129.18 497885.29 

Dénesfa Cziráky-kastély 236419.03 498412.68 

Farád Keresztelő Szent János fejvétele templom 252731.34 511451.53 

Farád Evangélikus 253060.96 511273.01 

Fertőboz Szentháromság templom 257253.3 473647.4 

Fertőd Önkormányzat, zeneiskola 255094.92 485982.85 

Fertőd Süttör óvoda 255065.87 487656.07 

Fertőrákos Általános iskola 266250.09 470550.50 

Fertőhomok Mindenszentek templom 255469.64 478466.70 

Gyarmat Általános iskola 236707.84 532896.17 

Győr Görögkatolikus templom 261300.09 543422.70 

Győr Református templom 261225.66 543363.53 

Győr Reformárus lelkészi hivatal 261232.76 543389.19 

Győr Evangélikus iskola 260997.73 543032.29 

Győr Evangélikus kollégium 261361.28 543067.00 
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Győr Evangélikus templom 260775.49 542852.67 

Győr Urunk Színeváltozása templom 261074.02 543166.14 

Győr Szent Rókus és Sebestyén 261061.29 543156.67 

Halászi Szent Márton templom 284454.11 521459.18 

Hegykő Régi iskola 255636.70 480720.14 

Hegykő Szent Mihály templom 255600.65 480724.51 

Hidegség Szent András templom 256024.54 476834.58 

Kapuvár Községháza 251927.81 498055.59 

Lébény Evangélikus templom 267157.83 525405.24 

Lipót Szent Kelemen templom 281027.90 531659.54 

Magyarkeresztúr Szent Kereszt felmagasztalása templom 243694.06 508274.24 

Mihályi Önkormányzat 243204.04 503037.01 

Mihályi Agrár Termelő És Szolgáltató Rt 243087.24 502966.96 

Nagycenk Széchenyi-kastély 253810.85 473299.86 

Nagycenk Községháza 254116.95 473929.50 

Nagycenk Általános iskola 254116.95 473929.50 

Petőháza Szarvasmarha telep 253352.22 487952.22 

Rábakecöl Rózsafűzér királynéja templom 233657.34 503897.62 

Rábatamási Általános iskola 250790.72 508868.23 

Rábatamási Szent István király templom 250832.18 508892.47 

Répceszemere Szent Kereszt felmagasztalása templom 233752.50 493551.13 

Sopron Egyetem B épület 262082.37 464561.35 

Sopron Egyetem A épület 262538.42 464550.91 

Sopron Szent Júdás Tádé templom 262538.42 464550.91 

Sopron Keresztelő Szent János templom 262538.42 464550.91 

Sopron Tulipán köz 5 262618.56 464609.18 

Sopron Szent György Plébánia 262726.53 465524.08 

Sopron Szent György Templom 263491.47 465705.50 

Sopronkövesd Általános iskola 247185.57 476774.16 

Sopronkövesd Iskola tornaterem 247220.99 476768.80 

Szilsárkány Urunk mennybemenetele templom 245606.80 515034.99 

Tárnokréti Magánház 265902.67 519437.12 

Tétszentkút Páduai Szent Antal templom 239583.39 533074.47 

Vica Szent Anna katolikus templom 239048.63 502985.75 
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4.2. MINTAVÉTELI MÓDSZEREK 

4.2.1. MINTAVÉTELI MÓDSZEREK ERDEI ÉLŐHELYEKEN  

4.2.1.1. 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 ca. 3 méteres magasságban.  A detektorok beállításai: automata 
felvételindítás, trigger szint: 80, sampling rate: 300 kHz, felvételhossz: 10 sec.  

A rögzített hangfájlokat Adobe Audition program segítségével elemeztük, a denevérhangokat 
tartalmazó felvételeket 23:00 óráig (a denevérek éjszakai aktivitásának első csúcsát tartalmazó 
időszak) válogattuk le és határoztuk meg. Az egyes fajok, fajcsoportok adott mintavételi helyen való 
aktivitásának kvantifikálásához az adott taxonok hangjait tartalmazó fájlok mennyiségét használtuk 
(figyelembe véve, ha az adott hangfájlon például ugyanazon taxon több egyedének a hangjai is 
szerepeltek).  

 

A denevérhangok karaktere, kezdő, legerősebb és végfrekvencia értékei alapján végeztük el a 
határozást, mely azonban számos esetben nem oldható meg faji, vagy genus szinten, ilyenkor több fajt 
tartalmazó csoportokat adtunk meg: 

- Pipistrellus nathusii/kuhlii: a durvavitorlájú törpedenevér és a fehérszélű törpedenevér hangjai 

a többi Pipistrellus fajtól elkülöníthetőek, azonban hangkarakterisztikájuk egymással 

jelentősen átfed, így sokszor nem határozhatóak faji szinten; 

- Myotis sp.: a Myotis-fajokat a legtöbb esetben nem lehet hangelemzéssel elválasztani, így 

genus-szinten közöljük az adatokat; 

- Myotis myotis/blythii: nagy Myotis-fajok 

- Eptesicus serotinus/Nyctalus sp./Vespertilio murinus: a közönséges késeidenevér, a szőröskarú 

koraidenevér, rőt koraidenevér, illetve a fehértorkú denevér hangjai sokszor nem 

különíthetőek el teljes biztonsággal 

- Chiroptera sp.: a gyengébb intenzitású hangfelvételekből a genus sem volt teljes biztonsággal 

azonosítható. 

 

4.2.1.2. BEFOGÁSOS MINTAVÉTELEK 
 

A befogások során olyan mintavételi helyeket kellett választani, ahol a repülő denevérek valamilyen 
környezeti tényező miatt nagyobb aktivitást mutatnak az átlagosnál. Ilyen élőhelykomponensek az 
erdei víztestek, nedvesebb völgyaljak, szivárgó vizekkel rendelkező lápák, dagonyák vagy a denevérek 
rovarvadászata és éjszakai átmozgása során, aktívan használt erdei utak. 

A hálózások során a legjobb fogási eredményeket mutató Ecotone hair net típusú 6, 9 és 12 méter 
hosszú hajhálókat használtunk.  

4.2.1.3. RÁDIÓS NYOMKÖVETÉSES VIZSGÁLATOK  
 

A rádiós nyomkövetéses kutatás során Biotrack picopip (0.35 g) adókat és Biotrack Sika, Wildlife 
materials TRX1000S, illetve Televilt RX vevőkészülékeket alkalmaztunk. A jelölésre szánt denevéreken 
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az adókat ragasztásos módszerrel rögzítettük (ragasztó típusa: Sauer-Hautkleber, Manfred Sauer 
GMBH, Németország). 

 

4.2.2. MINTAVÉTELI MÓDSZEREK URBANIZÁLT ÉLŐHELYEKEN  
 

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

5.1. ERDEI ÉLŐHELYEKEN FOLYTATOTT MINTAVÉTELEK EREDMÉNYEI  

5.1.1. AZ AKUSZTIKAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI  
 

 

Az akusztikai mintavételek során 41 mintavételi helyen, összesen 87 detektoréjszaka történtek 
mintavételek. A rögzített hanganyagokban összesen 5739 denevérhang-szekvenciát azonosítottunk (6. 
táblázat). 

 

Akusztikai módszerrel összesen 10 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-Myotis blythii) előfordulását is.  

 

Az akusztikai adatok alapján a vizsgált területen gyakori fajként van jelen a rőt koraidenevér, szoprán 
törpedenevér, közönséges törpedenevér és durvavitorlájú törpedenevér. 

 

Fontos eredmény az akusztikailag egyértelműen azonosítható (10. ábra), fokozottan védett, Natura 
2000 jelölőfaj nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 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 (9. ábra). A 
faj megkerülése új emlősfaj előfordulását jelenti a Fertő-Hanság Nemzeti Park területéről. 
Legközelebbi hazai előfordulási helye a Bakonyban található, ca. 100 km-es távolságban. 
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9. ábra: A Dudlesz-erdőben észlelt nagy patkósdenevér szonogramja (2019.07.23.) 

 
10. ábra: Nyugati piszedenevér szonogramja (Dudlesz-erdő, 2019.07.23.) 

6. táblázat: Az akusztikai mintavételek eredményei 

Mintavételi hely 
azonosító 

Dátum Taxon Aktivitás 

D1 2017.05.23 Nyctalus noctula 7 

D1 2017.05.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 32 

D1 2017.05.23 Barbastella barbastellus 3 

D1 2017.05.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 34 

D1 2017.05.23 Myotis sp. 9 

D1 2017.05.23 Pipistrellus pipistrellus 3 

D1 2017.05.23 Pipistrellus pygmaeus 1 

D2 2017.05.24 Nyctalus noctula 15 

D2 2017.05.24 Pipistrellus pygmaeus 5 

D2 2017.05.24 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 4 

D2 2017.05.24 Myotis sp. 24 

D2 2017.05.24 Barbastella barbastellus 1 

D3 2017.05.23 Nyctalus noctula 17 

D3 2017.05.23 Myotis sp. 16 

D3 2017.05.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 6 

D3 2017.05.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 9 
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D3 2017.05.23 Pipistrellus pygmaeus 2 

D4 2017.05.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 4 

D4 2017.05.23 Nyctalus noctula 9 

D4 2017.05.23 Pipistrellus pygmaeus 4 

D4 2017.05.23 Myotis sp. 9 

D4 2017.05.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D4 2017.05.23 Chiroptera sp. 3 

D4 2017.05.23 Barbastella barbastellus 1 

D4 2017.05.23 Pipistrellus pipistrellus 1 

D5 2017.05.23 Pipistrellus pygmaeus 9 

D5 2017.05.23 Nyctalus noctula 59 

D5 2017.05.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 33 

D5 2017.05.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D5 2017.05.23 Chiroptera sp. 6 

D5 2017.05.23 Nyctalus leisleri 1 

D5 2017.05.23 Myotis sp. 10 

D5 2017.05.23 Pipistrellus pipistrellus 3 

D6 2017.05.23 Pipistrellus pygmaeus 41 

D6 2017.05.23 Nyctalus noctula 1 

D6 2017.05.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 10 

D6 2017.05.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 18 

D6 2017.05.23 Myotis sp. 32 

D6 2017.05.23 Chiroptera sp. 5 

D6 2017.05.23 Barbastella barbastellus 4 

D6 2017.05.23 Pipistrellus pipistrellus 2 

D7 2017.05.24 Nyctalus noctula 7 

D7 2017.05.24 Chiroptera sp. 3 

D7 2017.05.24 Pipistrellus pipistrellus 1 

D7 2017.05.24 Myotis sp. 3 

D7 2017.05.24 Pipistrellus pygmaeus 1 

D7 2017.05.24 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 1 

D8 2017.05.24 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 6 

D8 2017.05.24 Myotis sp. 20 

D8 2017.05.24 Barbastella barbastellus 4 

D8 2017.05.24 Pipistrellus pipistrellus 1 

D8 2017.05.24 Chiroptera sp. 3 

D9 2017.05.24 Nyctalus noctula 1 

D9 2017.05.24 Pipistrellus nathusii/kuhlii 16 

D9 2017.05.24 Myotis sp. 10 

D9 2017.05.24 Pipistrellus nathusii 11 

D9 2017.05.24 Pipistrellus pygmaeus 2 

D9 2017.05.24 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 3 

D9 2017.05.24 Barbastella barbastellus 1 
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D10 2017.05.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 59 

D10 2017.05.29 Pipistrellus pipistrellus 100 

D10 2017.05.29 Pipistrellus pygmaeus 17 

D10 2017.05.29 Myotis sp. 2 

D11 2017.05.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 13 

D11 2017.05.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 15 

D11 2017.05.29 Myotis sp. 18 

D11 2017.05.29 Pipistrellus pygmaeus 20 

D11 2017.05.29 Nyctalus noctula 1 

D11 2017.05.29 Pipistrellus pipistrellus 4 

D12 2017.05.29 Myotis sp. 20 

D12 2017.05.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D13 2017.05.29 Nyctalus noctula 5 

D13 2017.05.29 Myotis sp. 143 

D13 2017.05.29 Barbastella barbastellus 15 

D13 2017.05.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 10 

D13 2017.05.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 3 

D13 2017.05.29 Pipistrellus pygmaeus 1 

D13 2017.05.29 Pipistrellus pipistrellus 1 

D14 2017.05.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 12 

D14 2017.05.29 Myotis sp. 27 

D14 2017.05.29 Myotis nattereri 4 

D14 2017.05.29 Barbastella barbastellus 3 

D14 2017.05.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D14 2017.05.29 Chiroptera sp. 2 

D15 2017.05.30 Myotis sp. 468 

D15 2017.05.30 Pipistrellus pygmaeus 26 

D15 2017.05.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D15 2017.05.30 Pipistrellus pipistrellus 90 

D15 2017.05.30 Pipistrellus nathusii/kuhlii 7 

D15 2017.05.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 7 

D16 2017.05.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 3 

D16 2017.05.30 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D16 2017.05.30 Pipistrellus pipistrellus 2 

D16 2017.05.30 Myotis sp. 5 

D17 2017.05.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 6 

D17 2017.05.30 Barbastella barbastellus 2 

D17 2017.05.30 Pipistrellus pipistrellus 4 

D17 2017.05.30 Myotis sp. 5 

D18 2017.05.30 Myotis sp. 4 

D18 2017.05.30 Myotis myotis/blythii 1 

D18 2017.05.30 Barbastella barbastellus 3 

D19 2017.05.30 Barbastella barbastellus 1 



Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken 

27 

D19 2017.05.30 Myotis sp. 4 

D19 2017.05.30 Nyctalus noctula 1 

D19 2017.05.30 Myotis sp. 80 

D20 2017.05.31 Myotis sp. 97 

D20 2017.05.31 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 14 

D20 2017.05.31 Barbastella barbastellus 2 

D20 2017.05.31 Pipistrellus pipistrellus 15 

D20 2017.05.31 Nyctalus noctula 1 

D21 2017.05.31 Barbastella barbastellus 6 

D21 2017.05.31 Myotis sp. 9 

D21 2017.05.31 Pipistrellus pygmaeus 1 

D21 2017.05.31 Pipistrellus pipistrellus 2 

D21 2017.05.31 Nyctalus noctula 1 

D22 2017.05.31 Myotis sp. 23 

D22 2017.05.31 Myotis nattereri 2 

D23 2017.05.31 Pipistrellus pipistrellus 3 

D23 2017.05.31 Chiroptera sp. 1 

D23 2017.05.31 Myotis sp. 1 

D24 2017.05.31 Myotis sp. 13 

D24 2017.05.31 Barbastella barbastellus 14 

D24 2017.05.31 Pipistrellus pipistrellus 3 

D25 2017.06.22 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D26 2017.06.22 Pipistrellus pipistrellus 3 

D26 2017.06.22 Pipistrellus nathusii/kuhlii 9 

D26 2017.06.22 Myotis sp. 3 

D26 2017.06.22 Pipistrellus nathusii 1 

D27 2017.06.22 Myotis sp. 14 

D27 2017.06.22 Myotis myotis/blythii 1 

D27 2017.06.22 Chiroptera sp. 1 

D28 2018.08.08 Pipistrellus pygmaeus 3 

D28 2018.08.08 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 13 

D28 2018.08.08 Barbastella barbastellus 1 

D29 2018.08.08 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D29 2018.08.08 Myotis sp. 3 

D29 2018.08.08 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 16 

D29 2018.08.08 Pipistrellus pygmaeus 1 

D30 2018.08.08 Nyctalus noctula 2 

D30 2018.08.08 Pipistrellus pygmaeus 1 

D30 2018.08.08 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 12 

D30 2018.08.08 Myotis sp. 3 

D30 2018.08.08 Pipistrellus pipistrellus 1 

D30 2018.08.08 Pipistrellus nathusii/kuhlii 8 

D31 2018.08.08 Pipistrellus pygmaeus 3 

D31 2018.08.08 Pipistrellus nathusii/kuhlii 8 
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D31 2018.08.08 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 8 

D31 2018.08.08 Myotis sp. 4 

D31 2018.08.08 Barbastella barbastellus 6 

D31 2018.08.08 Chiroptera sp. 5 

D32 2018.08.08 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 24 

D32 2018.08.08 Pipistrellus nathusii/kuhlii 26 

D32 2018.08.08 Pipistrellus pygmaeus 3 

D32 2018.08.08 Barbastella barbastellus 5 

D32 2018.08.08 Chiroptera sp. 7 

D32 2018.08.08 Myotis myotis/blythii 1 

D32 2018.08.08 Myotis sp. 4 

D33 2018.08.09 Pipistrellus pygmaeus 21 

D33 2018.08.09 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 3 

D33 2018.08.09 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D33 2018.08.09 Myotis sp. 1 

D34 2018.08.09 Myotis sp. 70 

D34 2018.08.09 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 3 

D34 2018.08.09 Pipistrellus nathusii/kuhlii 5 

D34 2018.08.09 Pipistrellus pygmaeus 29 

D35 2018.08.09 Myotis sp. 7 

D35 2018.08.09 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 10 

D35 2018.08.09 Pipistrellus nathusii/kuhlii 6 

D35 2018.08.09 Pipistrellus pygmaeus 4 

D35 2018.08.09 Barbastella barbastellus 4 

D36 2018.08.09 Pipistrellus nathusii/kuhlii 86 

D36 2018.08.09 Barbastella barbastellus 3 

D36 2018.08.09 Myotis sp. 4 

D36 2018.08.09 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 58 

D36 2018.08.09 Nyctalus noctula 2 

D36 2018.08.09 Pipistrellus pygmaeus 8 

D36 2018.08.09 Chiroptera sp. 4 

D36 2018.08.09 Eptesicus serotinus 8 

D37 2018.08.10 Pipistrellus pygmaeus 7 

D37 2018.08.10 Eptesicus serotinus 1 

D37 2018.08.10 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D37 2018.08.10 Barbastella barbastellus 3 

D37 2018.08.10 Myotis sp. 11 

D37 2018.08.10 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 8 

D37 2018.08.10 Nyctalus leisleri 1 

D38 2018.08.10 Pipistrellus pygmaeus 4 

D38 2018.08.10 Myotis sp. 3 

D39 2018.08.10 Pipistrellus pygmaeus 4 

D39 2018.08.10 Myotis sp. 1 

D40 2018.08.10 Barbastella barbastellus 2 

D40 2018.08.10 Myotis sp. 2 

D40 2018.08.10 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 7 
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D40 2018.08.10 Nyctalus noctula 1 

D41 2018.08.10 Pipistrellus pygmaeus 48 

D41 2018.08.10 Myotis sp. 1 

D41 2018.08.10 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D41 2018.08.10 Nyctalus noctula 2 

D37 2018.08.11 Pipistrellus pygmaeus 2 

D37 2018.08.11 Myotis sp. 1 

D37 2018.08.11 Barbastella barbastellus 2 

D37 2018.08.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D38 2018.08.11 Pipistrellus pygmaeus 10 

D38 2018.08.11 Barbastella barbastellus 3 

D38 2018.08.11 Nyctalus noctula 1 

D38 2018.08.11 Myotis sp. 40 

D39 2018.08.11 Pipistrellus pygmaeus 15 

D39 2018.08.11 Nyctalus noctula 1 

D39 2018.08.11 Myotis sp. 1 

D40 2018.08.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 4 

D40 2018.08.11 Pipistrellus nathusii/kuhlii 3 

D40 2018.08.11 Barbastella barbastellus 4 

D40 2018.08.11 Nyctalus noctula 1 

D40 2018.08.11 Myotis sp. 17 

D41 2018.08.11 Pipistrellus pygmaeus 8 

D41 2018.08.11 Myotis myotis/blythii 2 

D41 2018.08.11 Myotis sp. 11 

D41 2018.08.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 15 

D41 2018.08.11 Pipistrellus nathusii/kuhlii 23 

D41 2018.08.11 Barbastella barbastellus 21 

D1 2019.07.23 Nyctalus noctula 2 

D1 2019.07.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 158 

D1 2019.07.23 Barbastella barbastellus 1 

D1 2019.07.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 19 

D1 2019.07.23 Myotis sp. 35 

D1 2019.07.23 Rhinolophus ferrumequinum 1 

D1 2019.07.23 Pipistrellus pygmaeus 1 

D1 2019.07.23 Myotis myotis/blythii 6 

D1 2019.07.23 Chiroptera sp. 3 

D2 2019.07.23 Nyctalus noctula 9 

D2 2019.07.23 Pipistrellus pygmaeus 1 

D2 2019.07.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 30 

D2 2019.07.23 Myotis sp. 100 

D2 2019.07.23 Rhinolophus ferrumequinum 16 

D2 2019.07.23 Myotis myotis/blythii 32 

D2 2019.07.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 14 

D3 2019.07.23 Nyctalus noctula 11 

D3 2019.07.23 Myotis sp. 4 

D3 2019.07.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 5 
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D3 2019.07.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 22 

D4 2019.07.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 68 

D4 2019.07.23 Barbastella barbastellus 1 

D4 2019.07.23 Pipistrellus pygmaeus 5 

D4 2019.07.23 Myotis sp. 19 

D4 2019.07.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 25 

D4 2019.07.23 Pipistrellus sp. 2 

D4 2019.07.23 Eptesicus serotinus 3 

D4 2019.07.23 Pipistrellus nathusii 1 

D4 2019.07.23 Myotis myotis/blythii 11 

D5 2019.07.23 Myotis myotis/blythii 2 

D5 2019.07.23 Chiroptera sp. 3 

D5 2019.07.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 18 

D5 2019.07.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D5 2019.07.23 Myotis sp. 4 

D6 2019.07.23 Pipistrellus pygmaeus 9 

D6 2019.07.23 Myotis myotis/blythii 2 

D6 2019.07.23 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 83 

D6 2019.07.23 Pipistrellus nathusii/kuhlii 15 

D6 2019.07.23 Myotis sp. 25 

D6 2019.07.23 Rhinolophus ferrumequinum 1 

D7 2019.06.11 Nyctalus noctula 4 

D7 2019.06.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 1 

D7 2019.06.11 Pipistrellus nathusii/kuhlii 4 

D8 2019.06.11 Nyctalus noctula 5 

D8 2019.06.11 Myotis sp. 14 

D8 2019.06.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 3 

D8 2019.06.11 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D9 2019.06.11 Nyctalus noctula 8 

D9 2019.06.11 Pipistrellus nathusii/kuhlii 7 

D9 2019.06.11 Myotis sp. 19 

D9 2019.06.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 8 

D10 2019.08.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 20 

D10 2019.08.29 Pipistrellus pipistrellus 81 

D10 2019.08.29 Pipistrellus pygmaeus 56 

D10 2019.08.29 Myotis sp. 8 

D10 2019.08.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D10 2019.08.29 Nyctalus noctula 19 

D10 2019.08.29 Barbastella barbastellus 4 

D11 2019.08.29 Barbastella barbastellus 1 

D11 2019.08.29 Myotis sp. 4 

D11 2019.08.29 Pipistrellus pipistrellus 4 

D11 2019.08.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 11 

D11 2019.08.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 30 

D12 2019.08.30 Nyctalus noctula 5 

D12 2019.08.30 Myotis sp. 2 



Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken 

31 

D12 2019.08.30 Barbastella barbastellus 9 

D12 2019.08.30 Pipistrellus pipistrellus 4 

D12 2019.08.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 1 

D12 2019.08.30 Myotis myotis/blythii 4 

D13 2019.08.30 Pipistrellus pipistrellus 2 

D13 2019.08.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D13 2019.08.30 Myotis sp. 2 

D13 2019.08.30 Barbastella barbastellus 3 

D13 2019.08.30 Nyctalus noctula 22 

D13 2019.08.30 Pipistrellus nathusii/kuhlii 5 

D14 2019.08.30 Myotis sp. 8 

D15 2019.08.30 Barbastella barbastellus 2 

D15 2019.08.30 Myotis sp. 2 

D15 2019.08.30 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 31 

D15 2019.08.30 Pipistrellus pipistrellus 4 

D15 2019.08.30 Nyctalus noctula 36 

D16 2019.08.31 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D16 2019.08.31 Nyctalus noctula 1 

D16 2019.08.31 Myotis sp. 2 

D16 2019.08.31 Pipistrellus pipistrellus 5 

D17 2019.08.31 Barbastella barbastellus 8 

D17 2019.08.31 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 5 

D17 2019.08.31 Pipistrellus pipistrellus 1 

D18 2019.08.31 Nyctalus noctula 1 

D18 2019.08.31 Barbastella barbastellus 14 

D18 2019.08.31 Myotis sp. 6 

D19 2019.08.31 Myotis sp. 3 

D19 2019.08.31 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D19 2019.08.31 Rhinolophus hipposideros 1 

D20 2019.08.31 Myotis sp. 1 

D20 2019.08.31 Nyctalus leisleri 2 

D20 2019.08.31 Barbastella barbastellus 19 

D20 2019.08.31 Pipistrellus pipistrellus 1 

D20 2019.08.31 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 6 

D20 2019.08.31 Pipistrellus pygmaeus 2 

D20 2019.08.31 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D21 2019.08.30 Myotis sp. 2 

D21 2019.08.30 Barbastella barbastellus 2 

D22 2019.08.30 Myotis sp. 40 

D22 2019.08.30 Nyctalus noctula 1 

D22 2019.08.30 Myotis nattereri 1 

D23 2019.08.29 Nyctalus noctula 3 

D23 2019.08.29 Myotis sp. 1 

D23 2019.08.29 Barbastella barbastellus 18 

D23 2019.08.29 Pipistrellus pipistrellus 12 

D23 2019.08.29 Chiroptera sp. 1 
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D23 2019.08.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 1 

D24 2019.08.31 Myotis sp. 9 

D24 2019.08.31 Barbastella barbastellus 1 

D24 2019.08.31 Myotis nattereri 1 

D25 2019.08.29 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D25 2019.08.29 Barbastella barbastellus 12 

D25 2019.08.29 Pipistrellus sp. 1 

D25 2019.08.29 Myotis sp. 1 

D25 2019.08.29 Myotis myotis/blythii 1 

D25 2019.08.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 1 

D25 2019.08.29 Pipistrellus pygmaeus 1 

D25 2019.08.29 Chiroptera sp. 1 

D26 2019.08.29 Nyctalus noctula 3 

D26 2019.08.29 Myotis sp. 6 

D26 2019.08.29 Pipistrellus pygmaeus 2 

D26 2019.08.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 5 

D26 2019.08.29 Pipistrellus pipistrellus 41 

D27 2019.08.29 Myotis sp. 3 

D27 2019.08.29 Barbastella barbastellus 4 

D27 2019.08.29 Pipistrellus pipistrellus 3 

D27 2019.08.29 Chiroptera sp. 1 

D27 2019.08.29 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 2 

D27 2019.08.29 Pipistrellus pygmaeus 2 

D28 2019.07.17 Myotis sp. 9 

D28 2019.07.17 Barbastella barbastellus 25 

D28 2019.07.17 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 65 

D28 2019.07.17 Pipistrellus pygmaeus 1 

D28 2019.07.17 Chiroptera sp. 3 

D28 2019.07.17 Nyctalus noctula 1 

D28 2019.07.17 Myotis myotis/blythii 15 

D29 2019.07.17 Barbastella barbastellus 3 

D29 2019.07.17 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 66 

D29 2019.07.17 Chiroptera sp. 2 

D29 2019.07.17 Myotis sp. 23 

D30 2019.07.17 Barbastella barbastellus 5 

D30 2019.07.17 Pipistrellus pygmaeus 3 

D30 2019.07.17 Chiroptera sp. 9 

D30 2019.07.17 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 8 

D30 2019.07.17 Myotis myotis/blythii 10 

D30 2019.07.17 Myotis sp. 11 

D31 2019.07.16 Chiroptera sp. 3 

D31 2019.07.16 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 4 

D31 2019.07.16 Myotis myotis/blythii 1 

D31 2019.07.16 Barbastella barbastellus 3 

D32 2019.07.16 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 133 

D32 2019.07.16 Myotis myotis/blythii 1 
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D32 2019.07.16 Barbastella barbastellus 2 

D32 2019.07.16 Pipistrellus pygmaeus 1 

D32 2019.07.16 Pipistrellus pipistrellus 3 

D32 2019.07.16 Myotis sp. 2 

D33 2019.07.16 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 11 

D33 2019.07.16 Myotis myotis/blythii 1 

D33 2019.07.16 Barbastella barbastellus 19 

D33 2019.07.16 Pipistrellus pipistrellus 1 

D33 2019.07.16 Myotis sp. 6 

D34 2019.07.20 0 0 

D35 2019.07.16 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 288 

D35 2019.07.16 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D35 2019.07.16 Pipistrellus pygmaeus 2 

D35 2019.07.16 Pipistrellus pipistrellus 3 

D35 2019.07.16 Myotis sp. 7 

D36 2019.07.16 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 113 

D36 2019.07.16 Pipistrellus nathusii/kuhlii 1 

D36 2019.07.16 Pipistrellus pygmaeus 3 

D36 2019.07.16 Pipistrellus pipistrellus 1 

D36 2019.07.16 Myotis sp. 6 

D36 2019.07.16 Barbastella barbastellus 17 

D36 2019.07.16 Chiroptera sp. 1 

D37 2019.07.21 Myotis sp. 54 

D37 2019.07.21 Myotis myotis/blythii 12 

D37 2019.07.21 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 55 

D37 2019.07.21 Nyctalus noctula 2 

D37 2019.07.21 Chiroptera sp. 1 

D37 2019.07.21 Barbastella barbastellus 6 

D37 2019.07.21 Pipistrellus pygmaeus 1 

D38 2019.07.21 Pipistrellus pipistrellus 2 

D38 2019.07.21 Myotis sp. 88 

D38 2019.07.21 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 5 

D38 2019.07.21 Pipistrellus pygmaeus 1 

D38 2019.07.21 Myotis myotis/blythii 1 

D39 2019.07.21 Nyctalus noctula 24 

D39 2019.07.21 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 38 

D39 2019.07.21 Pipistrellus pygmaeus 19 

D39 2019.07.21 Myotis sp. 4 

D39 2019.07.21 Nyctalus leisleri 23 

D39 2019.07.21 Pipistrellus nathusii/kuhlii 12 

D40 2019.06.10 Nyctalus noctula 4 

D40 2019.06.10 Pipistrellus pygmaeus 4 

D41 2019.06.09 Nyctalus noctula 17 

D41 2019.06.09 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 17 

D41 2019.06.09 Pipistrellus pygmaeus 6 

D41 2019.06.09 Myotis sp. 27 
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D41 2019.06.09 Barbastella barbastellus 25 

D41 2019.06.09 Pipistrellus nathusii/kuhlii 73 

D41 2019.06.09 Pipistrellus nathusii 2 

D41 2019.06.09 Myotis myotis/blythii 4 

D41 2019.06.09 Pipistrellus pipistrellus 2 

D41 2019.06.09 Chiroptera sp. 1 
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5.1.2. 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 2017-19-es időszakban 
(7. táblázat). 

a kimutatott denevérfajok: 

 nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

 nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

 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 (Barbastella barbastellus) 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 (Myotis bechsteinii). Három mintavételi helyen laktáló, kölyköt nevelő, illetve 
subadult példányait is hálóztuk, amelyek egyértelműen jelezték a faj szaporodó kolóniáit.  

 

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. A subadult példány 
befogása ráadásul azt is jelentette, hogy egy szaporodókolónia tagjai használják a területet táplálkozás 
során. 2019-ben további két mintavételi helyen szintén sikerült észlelni a fajt a Soproni-hegységben, 
illetve a Határ-menti erdők területén, a Horpácsi-erdőből került meg egy példánya. 

 

Szintén fontos adat a közönséges denevér (Myotis myotis) öt befogásos mintavételi helyről való 
megkerülése, mely során a Dudlesz-erdőben négy laktáló példányát is észleltük a fajnak, ami 
egyértelműen jelez egy valószínűleg jelentős egyedszámú kölykezőkolóniát a környéken. 

 

7. táblázat: A befogásos mintavételek eredményei 

Mintavételi 
hely 
azonosító 

dátum idő faj ivar reproduktív 
állapot 

kor 

H1 2017.07.09 21:27 Pipistrellus pygmaeus H 
 

AD 

H1 2017.07.09 21:34 Myotis alcathoe N lakt AD 
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H1 2017.07.09 21:45 Plecotus austriacus N LAKT AD 

H1 2017.07.09 21:54 Plecotus auritus N LAKT AD 

H1 2017.07.09 22:04 Myotis nattereri N LAKT AD 

H1 2017.07.09 22:09 Myotis daubentonii H 
  

H1 2017.07.09 22:18 Myotis alcathoe 
   

H1 2017.07.09 22:20 Myotis myotis 
   

H1 2017.07.10 21:28 Plecotus auritus N 
 

AD 

H1 2017.07.10 21:33 Myotis nattereri N LAKT AD 

H1 2017.07.10 21:35 Eptesicus serotinus N LAKT AD 

H1 2017.07.10 21:40 Myotis alcathoe N 
 

AD 

H1 2017.07.10 21:42 Myotis daubentonii H 
 

AD 

H1 2017.07.10 21:46 Myotis mystacinus N 
 

SUBAD 

H1 2017.07.10 21:52 Myotis myotis H 
 

AD 

H1 2017.07.10 22:11 Myotis nattereri N LAKT AD 

H1 2017.07.10 22:26 Myotis nattereri N 
 

SUBAD 

H1 2017.07.10 22:44 Myotis bechsteinii N LAKT AD 

H1 2017.07.10 22:48 Myotis myotis N LAKT AD 

H1 2017.07.10 22:52 Myotis myotis N LAKT AD 

H1 2017.07.10 23:12 Plecotus austriacus H 
  

H1 2017.07.10 23:27 Myotis bechsteinii N LAKT AD 

H1 2017.07.10 23:27 Myotis bechsteinii H 
 

SUBAD 

H1 2017.07.10 23:30 Myotis bechsteinii N 
 

AD 

H1 2017.07.10 23:40 Plecotus auritus N LAKT AD 

H1 2017.07.13 22:12 Myotis myotis N LAKT AD 

H1 2017.07.13 22:21 Myotis myotis N LAKT AD 

H1 2017.07.13 22:37 Myotis bechsteinii N LAKT AD 

H2 2018.07.11 21:00 Pipistrellus pipistrellus N 
  

H2 2018.07.11 n.a. Pipistrellus pipistrellus H 
 

SUBAD 

H2 2018.07.11 n.a. Myotis daubentonii H 
 

AD 

H2 2018.07.11 n.a. Pipistrellus pipistrellus N 
  

H2 2018.07.11 n.a. Pipistrellus pipistrellus N 
  

H2 2018.07.11 n.a. Pipistrellus pipistrellus N 
 

SUBAD 

H2 2018.07.11 n.a. Myotis daubentonii H 
  

H3 2018.07.12 21:27 Barbastella barbastellus 
   

H3 2018.07.12 21:38 Barbastella barbastellus H 
 

AD 

H4 2018.07.12 
 

0 
   

H5 2018.07.13 21:23 Barbastella barbastellus 
   

H5 2018.07.13 21:30 Barbastella barbastellus N LAKT 
 

H5 2018.07.13 21:35 Barbastella barbastellus N LAKT 
 

H5 2018.07.13 21:45 Barbastella barbastellus N LAKT 
 

H5 2018.07.13 21:48 Myotis alcathoe N LAKT 
 

H5 2018.07.13 21:49 Barbastella barbastellus H 
 

AD 

H5 2018.07.13 22:40 Myotis alcathoe H 
 

AD 
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H5 2018.07.13 23:20 Myotis emarginatus N 
 

SUBAD 

H6 2018.07.14 21:14 Myotis alcathoe N 
 

AD 

H6 2018.07.14 22:43 Myotis bechsteinii N LAKT AD 

H7 2018.07.15 21:04 Pipistrellus pipistrellus 
  

SUBAD 

H7 2018.07.15 n.a. Myotis brandtii H 
  

H7 2018.07.15 n.a. Myotis alcathoe N 
 

SUBAD 

H7 2018.07.15 n.a. Barbastella barbastellus H 
 

SUBAD 

H7 2018.07.15 21:24 Myotis daubentonii H 
 

AD 

H7 2018.07.15 21:24 Myotis daubentonii H 
 

AD 

H7 2018.07.15 21:46 Myotis brandtii H 
 

AD 

H7 2018.07.15 22:15 Myotis alcathoe N LAKT 
 

H7 2018.07.15 22:15 Myotis bechsteinii N LAKT 
 

H7 2018.07.15 22:25 Pipistrellus pipistrellus N 
  

H7 2018.07.15 22:50 Myotis bechsteinii H 
 

SUBAD 

H7 2018.07.15 22:51 Myotis myotis H 
 

AD 

H7 2018.07.15 22:56 Pipistrellus pipistrellus N LAKT 
 

H7 2018.07.15 22:56 Pipistrellus pipistrellus N 
 

SUBAD 

H7 2018.07.18 22:52 Pipistrellus pipistrellus N 
 

SUBAD 

H7 2018.07.18 23:08 Myotis alcathoe H 
 

SUBAD 

H7 2018.07.18 23:14 Pipistrellus pipistrellus N LAKT 
 

H7 2018.07.18 23:27 Pipistrellus pipistrellus H 
 

SUBAD 

H8 2018.07.19 20:47 Myotis brandtii N LAKT 
 

H8 2018.07.19 20:53 Myotis brandtii H 
 

AD 

H8 2018.07.19 21:17 Barbastella barbastellus N 
 

SUBAD 

H8 2018.07.19 21:41 Myotis alcathoe N 
 

AD 

H8 2018.07.19 21:41 Myotis alcathoe N 
 

SUBAD 

H9 2018.06.06 
 

0 
   

H15 2019.07.15 21:54 Eptesicus serotinus H 
 

AD 

H15 2019.07.15 21:59 Myotis bechsteinii N LAKT 
 

H15 2019.07.15 21:22 Plecotus auritus N LAKT 
 

H15 2019.07.15 22:23 Plecotus auritus N LAKT 
 

H15 2019.07.15 22:41 Myotis emarginatus H 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:16 Barbastella barbastellus H 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:23 Myotis alcathoe H 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:23 Myotis alcathoe H 
 

SUBAD 

H16 2019.07.17 21:25 Barbastella barbastellus N LAKT 
 

H16 2019.07.17 21:25 Myotis brandtii N 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:42 Myotis bechsteinii N LAKT 
 

H16 2019.07.17 21:45 Myotis bechsteinii H 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:50 Myotis alcathoe H 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:57 Myotis bechsteinii H 
 

AD 

H16 2019.07.17 21:57 Myotis alcathoe H 
 

AD 

H16 2019.07.17 22:10 Myotis bechsteinii N LAKT 
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H16 2019.07.17 22:13 Myotis alcathoe H LAKT 
 

H16 2019.07.17 22:19 Myotis bechsteinii H 
 

AD 

H16 2019.07.17 22:20 Myotis nattereri H 
 

AD 

H16 2019.07.17 22:28 Myotis bechsteinii H 
 

SUBAD 

H16 2019.07.17 22:35 Myotis emarginatus H 
 

AD 

H16 2019.07.17 22:53 Myotis bechsteinii H 
 

AD 

H16 2019.07.17 22:54 Myotis emarginatus H 
 

AD 

H17 2019.07.18 20:46 Myotis alcathoe H 
 

AD 

H17 2019.07.18 21:44 Myotis bechsteinii N LAKT 
 

H17 2019.07.18 22:01 Myotis emarginatus N LAKT 
 

 

5.1.3. RÁDIÓS NYOMKÖVETÉS  

5.1.3.1. RÁDIÓS NYOMKÖVETÉSEK EREDMÉNYEI 2017-BEN 
 

 

A rádiós nyomkövetéses vizsgálatok előzetesen meghatározott célfajai a Plecotus auritus, Myotis 
nattereri és M. bechsteinii voltak. Célunk volt az adult, kölyköt nevelő nőstények jelölése, hogy a 
búvóhelyek felderítésével a szülőkolóniák búvóhelyhasználatáról is adatokat gyűjtsünk. Szerencsénkre 
mindhárom célfaj laktáló nőstényeit is befogtuk, így meg is tudtunk jelölni hat példányt (11-13. ábra, 
8. táblázat) (öt jeladót hat denevéren tudtunk használni, mert az egyik levált adót megtaláltuk és mivel 
jó állapotú volt, ezért egy újabb példányt meg tudtunk jelölni vele). 

 
8. táblázat: Rádióadóval jelölt denevéregyedek adatai 

jelölés 

dátuma 

jelölt 

egyed kódja 

faj ivar repr.áll. rádióadó 
frekvenciája 

2017.07.09 PAUR_026 Plecotus auritus N lakt 148.026 

2017.07.09 PAUR_258 Plecotus auritus N lakt 148.258 

2017.07.10 MNAT_467 Myotis nattereri N lakt 148.467 

2017.07.10 MBEC_705 Myotis bechsteinii N lakt 148.705 

2017.07.10 MBEC_898 Myotis bechsteinii N lakt 148.898 

2017.07.13 MBEC_026 Myotis bechsteinii N lakt 148.026 

 

 
11. ábra: Rádióadóval jelölt barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus) 
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12. ábra: Rádióadóval jelölt horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) 

 

 
13. ábra: Rádióadóval jelölt nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

 

A jelölt egyedek nyomkövetésével összesen hat búvóhelyet lokalizáltunk (9. táblázat, 14-22. ábrák). 

A jelölt denevérek búvóhelyhasználatát, és a kirepülési adatokat a 10. táblázatban foglaltuk össze. 
Természetvédelmi szempontból fontos adatokat kaptunk a vizsgált fajok búvóhelyhasználatáról.  

 

Barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus)  

A barna hosszúfülű-denevérrel kapcsolatosan még nem történt hazánkban rádiós nyomkövetéses 
vizsgálat, sőt a faj búvóhelyigényéről sem ismert aktuális adat. Egy búvóhelyét sikerült felderítenünk, 
mely egy lábon száradt gyertyán volt, a jelölési helytől 144 méterre. A felderített nappalozócsoport 6 
egyedből állt. 

 

Myotis bechsteinii 

A jelölt nagyfülű denevérek közül két példány esetében sikerült búvóhelyeket felderíteni. Összesen 
négy nappalozóhelyet sikerült lokalizálni a jelölési helytől, 604, 411, 208 és 205 méteres 
távolságokban. Az MBEC_705-ös példány nyolc nap alatt négy különböző búvóhelyet használt, 
melyeket ötször váltott, jól mutatva az erdőlakó fajok dinamikus búvóhelyhasználatát (KUNZ & LUMSDEN 
2003). A négy búvóhely minimum konvex poligon területe 2,2 hektár (ennél nyilván jóval nagyobb az 
egyedek éjszakai mozgáskörzet területe). A jelölt nagyfülű denevérek kirepüléseit több alkalommal 
sikerül megfigyelni, a nappalozócsoportok mérete ez alapján 9, 11 és 13 példányos volt.  

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. Ez a viselkedés lehetőséget nyújt a kolónia tagjainak ez erősebb szociális kohézió 
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kialakítására. A gyakori odúváltás csökkenti a predáció kockázatát, valamint a paraziták egyes 
tanyahelyeken való túlzott elszaporodását is (LEWIS 1995, RECKARDT & KERTH 2006, 2007). 

 

Horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) 

A jelölt horgasszőrű denevér az 5 megfigyelési nap alatt ugyanabban az odúban nappalozott, mely 
szálláshely 1,4 km-re volt a befogási-jelölési helytől. Egy alkalommal sikerült megfigyelni kirepülését, 
akkor öt példány repült ki az odúból.  

  

 

 



Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken 
9. táblázat: A 2017-ben felderített búvóhelyek adatai 

búvóhely kódja EOV_X EOV_Y fafaj odú karaktere nyílás mérete 

(cm) 

nyílás magassága a talajtól 
számítva (méter) 

törzsátmérő mellmagasságban 

(cm) 

PAUR_026-1 464318 269742 Carpinus betulus (álló 
holtfa) 

harkály nincs adat nincs adat ca. 20 

MNAT_467_1 463099 270262 Quercus sp. kikorhadás ca. 5 cm 5-6 nincs adat 

MBEC_705_898_1 464219 269980 Quercus cerris ? nincs adat 6-7 nincs adat 

MBEC_705_2 464492 269747 Quercus sp. kikorhadás ca. 5 cm 6 nincs adat 

MBEC_705_3 464463 

 

269801 Quercus sp. harkály 6-7 cm 6 35 

MBEC_705_898_2 464485 269912 Quercus cerris nincs adat nincs adat nincs adat 30 

 
10. táblázat: A jelölt állatok búvóhelyhasználata, kirepülési adatok 

BÚVÓHELYEK KÓDJAI, KIREPÜLÉSEK 

jelölt 
egyed 

2017.07.09. 2017.07.10. 2017.07.11. 2017.07.12. 2017.07.13. 2017.07.14. 2017.07.15. 2017.07.16. 2017.07.17. 2017.07.18. 

PAUR 

026 

jelölés PAUR_026-1 PAUR_026-1 

kirepülés: 6 pd 

leesve a jelölőhely 
közelében 

      

PAUR 

258 

jelölés nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

MNAT 

467 

 jelölés MNAT_467_1 MNAT_467_1 MNAT_467_1 

5 pd kirepülése 

MNAT_467_1 

 

MNAT_467_1 

 

nincs adat nincs adat gyengén szól, nem 
lokalizálható 

 

MBEC 

705 

 jelölés MBEC_705_898_1 MBEC_705_2 

kirepülés: 9 pd 

 

MBEC_705_2 

kirepülés: 13 pd 

MBEC_705_898_1 

 

MBEC_705_3 

 

MBEC_705_898_2 

 

MBEC_705_3 

 

MBEC_705_3 

 

 

 

MBEC 

898 

 jelölés MBEC_705_898_1 MBEC_705_898_1 

 

MBEC_705_898_1 

kirepülés: 11 pd 

MBEC_705_898_1 

 

MBEC_705_898_1 

 

MBEC_705_898_2 

 

leesve 

 

leesve, megtalálva 

MBEC 

026 

    jelölés nincs adat éjjel a jelölési 
helynél repkedett 

 

éjjel a jelölési 
helytől 500 méterre 

észlelésre került 

 

nincs adat  
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14. ábra: A lokalizált búvóhelyek elhelyezkedése (fekete négyzet: jelölés helyszíne) 

 
15. ábra: A PAUR_026_1 szálláshely (álló gyertyán holtfa) 



Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken 

43 

 
16. ábra: Az MNAT_467_1 szálláshely elhelyezkedése 

 
17. ábra: Az MNAT_467_1 szálláshely nyílása 

  

 
18. ábra: Az MBEC_705_898_1 szálláshely elhelyezkedése 

 
19. ábra: Az MBEC_705_898_1 szálláshely nyílása 
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20. ábra: Az MBEC_705_2  szálláshely elhelyezkedése 

 
21. ábra: Az MBEC_705_2  szálláshely nyílása 

  

 
22. ábra: Az MBEC_705_3 2 szálláshely elhelyezkedése 
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5.1.3.2. RÁDIÓS NYOMKÖVETÉSEK EREDMÉNYEI 2018-BAN 
 

A befogások során három, jelölésre alkalmas denevéregyedet tudtunk jelölni rádióadókkal (11. 
táblázat). A követési időszakban mindhárom jelölt példányt sikerült lokalizálni (12. táblázat), összesen 
10 búvóhelyet tudtunk felderíteni (23-31. ábra).  

A 148.237-es jelölt nyugati piszedenevér esetében hat szálláshelyet sikerült felderíteni. A 
tanyahelyeket lefedő minimum konvex poligon területe 2,27 hektár volt, melyen belül a két, 
egymáshoz képest legtávolabbi odú 324 méter távolságban volt. A jelölési ponthoz képes legközelebbi 
odú 186 méter, a legtávolabbi 500 méter távolságban helyezkedett el. E jelölés érdekessége volt, hogy 
a jelölt hím példány rendszeresen váltotta a tanyahelyeit, tehát a hímekre is jellemző ez a viselkedés. 

A 148.033-as jelölt nyugati piszedenevér esetében két szálláshelyet sikerült felderíteni. A jelölt példány 
felderített szálláshelyei a jelölési helytől 1512 méter, illetve 1498 méter távolságban voltak. 

Mindkét jelölt piszedenevér használt olyan tanyahelyeket, amelyek élő fában voltak, de a faegyednek 
olyan holt oldalágakkal rendelkeztek, amelyeken megtalálhatóak voltak a faj által oly kedvelt leváló 
kéreglemezek és a mögöttük kialakuló rések. 

A jelölt nagyfülű denevér egy laktáló nőstény volt, követése két felderített tanyahelyet eredményezett. 
Az elsőként azonosított tanyahely esetében az odú bejárata alacsonyan helyezkedett el, így 
kirepülésszámlálásra is lehetőségünk nyílott, 2018.07.16-án 45 példány, 07.18-án 13 példány 
kirepülését figyeltük meg. Jól jelzi ez a nagy egyedszámbeli változás a fajra jellemző tipikus fissziós-
fúziós kolóniaszerkezetet és az azzal járó dinamikus szálláshelyhasználatot (KUNZ & LUMSDEN 2003, 
WILLIS & BRIGHAM 2004, KERTH & KÖNIG 1999, LEWIS 1995, RECKARDT & KERTH 2006, 2007), melyhez a faj 
védelmét célzó természetvédelmi intézkedéseknek is alkalmazkodni kell. A jelölt nagyfülű denevér 
esetében a jelölés helyszínétől a szálláshelyek 266 és 321 méter távolságban voltak, illetve a két 
szálláshely között 160 méteres távolság volt. 

 

11. táblázat: A rádiós nyomkövetéses jelölések alapadatai 

 

 

 

jelölt egyed 
kódja 

mintavételi 
hely 

azonosító 

dátum idő faj ivar repr.áll. FREKVENCIA 

MHz 

BBAR 033 H3 2018.07.12 21:38 Barbastella 
barbastellus 

H 
 

148.033 

BBAR 237 H5 2018.07.13 21:49 Barbastella 
barbastellus 

H 
 

148.237 

MBEC 475 H7 2018.07.15 22:15 Myotis 
bechsteinii 

N LAKT 148.475 
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23. ábra: Rádióadóval jelölt nyugati piszedenevér 
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12. táblázat: A 2018-ban jelölt állatok búvóhelyhasználata, kirepülési adatok 

BÚVÓHELYEK KÓDJAI, KIREPÜLÉSEK 

jelölt 
egyed 

2018.07.12. 2018.07.13. 2018.07.14. 2018.07.15. 2018.07.16. 2018.07.17. 2018.07.18. 2018.07.19. 2018.08.20. 2018.07.21. 

BBAR 

033 

jelölés n.a. n.a. n.a. BBAR 033_1 BBAR 033_2 BBAR 033_2 BBAR 033_2 n.a. n.a. 

BBAR 

237 

 jelölés BBAR 237_1 BBAR 237_2 BBAR 237_3 BBAR 237_2 BBAR 237_2 BBAR 237_2 nincs adat nincs adat 

MBEC 

475 

   jelölés MBEC 475_1 
kirepülés 45 

állat 

MBEC 475_1-
ben 

MBEC 475_1-
ben, 13 pd 

repül ki 

MBEC 475_2 MBEC 475_2 n.a. 

 

BÚVÓHELYEK KÓDJAI, KIREPÜLÉSEK 

jelölt 
egyed 

2018.07.22. 2018.07.23. 2018.07.24. 

BBAR 

033 

n.a. n.a. n.a. 

BBAR 

237 

BBAR 237_4 BBAR 237_5 BBAR 237_6 

MBEC 

475 

n.a. n.a. n.a. 
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13. táblázat: A 2018-ban felderített búvóhelyek paraméterei 

 

búvóhely 
kódja 

EOV_X EOV_Y fafaj 
búvóhely 
karaktere 

nyílás 
mérete 

(cm) 

nyílás magassága 
a talajtól 

számítva (méter) 

törzsátmérő 
mellmagasságban 

(cm) 

BBAR 033_1 454 612 261 528 

Fagus 
sylvatica 
(álló holtfa) 

 

fatörzs 
repedés 

 

- 8-9 90 

BBAR 033_2 454640 261518 

Fagus 
sylvatica 

(élő faegyed) 

holtfa 
oldalágak 

- n.a. 60 

BBAR_237_1 456487 261431 

Larix 
decidua 

(álló holtfa) 

elváló 
kéreglemez 

- n.a.  

BBAR_237_2 456534 261673 

Quercus 
petraea 

(élő faegyed)  

vastag 
leváló 
kérges 
holtfa-
oldalágak 

- n.a.  

BBAR_237_3 456356 261403 Quercus sp. 

csúcsszáradt 
tölgy leváló 
kéreglemeze 
mögött 

- n.a. 20 

BBAR_237_4 

 

456 539 

 

261 491 

Fagus 
sylvatica 

(élő faegyed) 

 

letörött ág 
csonk 

 

- 10 70 

BBAR_237_5 

 

456 563 

 

261 469 

 

Fagus 
sylvatica 

(élő faegyed) 

 

letörött ág 
bekorhadás 

 

8 8 50 

BBAR_237_6 

 

456 554 

 

261 461 

 

Fagus 
sylvatica 

(élő faegyed) 

 

odú 

 
10 10 40 

MBEC 475_1 457160 260105 

Fagus 
sylvatica 

(élő faegyed) 

kikorhadt 
odú, több 
bejárattal 

n.a. 4 30 

MBEC 475_2 457210 259952 

Fagus 
sylvatica 

(élő faegyed) 

n.a. n.a. n.a. 35 
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24. ábra: A 148.033-as nyugati piszedenevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelyei (zöld négyzetek) 

 

 
 

25. ábra: a BBAR_033_2 szálláshely, idősebb élő bükkfa leváló kéregelemeket tartalmazó holt oldalágakkal 
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26. ábra: A 148.237-es nyugati piszedenevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelyei (zöld négyzetek) 

 

 
 

27. ábra: A 148.237-es nyugati piszedenevér szálláshelye élő kocsánytalan tölgy holtfa oldalágain található elváló 
kéreglemez mögött 
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28. ábra: a BBAR_237_3 nyugati piszedenevér szálláshely csúcsszáradt tölgyfában 
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29. ábra: A 148.475-ös nagyfülű denevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelyei (zöld négyzetek) 
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30. ábra: Az MBEC_475_1 odvas bükk, nagyfülű denevér szálláshely 
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31. ábra: Az MBEC_475_1 odvas bükk, nagyfülű denevér szálláshely bejárata 

 

5.1.3.3. RÁDIÓS NYOMKÖVETÉSEK EREDMÉNYEI 2019-BEN 
 

A befogások során összesen hét denevért jelöltünk rádióadókkal (14. táblázat). A követési időszakban 
öt példányt sikerült lokalizálni, két jelölt denevért nem sikerült bemérni a keresési időszakban (15. 
táblázat), összesen 9 búvóhelyet tudtunk felderíteni (32-45. ábra).  

A legnagyobb kolóniaméret a nyugati piszedenevér esetében 15 példány volt. A jelölt piszedenevérek 
jellemzően holtfákon, vagy élő fák holtfarészein kialakuló leváló kéreglemezek mögött bújtak meg, de 
faodvakat is használtak, illetve egy fagylécen hasadt csertölgyön kialakult résben is alkalmas 
búvóhelyet találtak. Az adatok jól jelzik, hogy a holtfák, beteg vagy sérült élőfák nagyon fontos 
búvóhelyeket jelentenek a nyugati piszedenevér számára. A jelölt nyugati piszedenevérek esetében 
idén is megfigyelhettük az erdőlakó denevérfajokra általánosan jellemző dinamikus 
szálláshelyhasználatot (KUNZ & LUMSDEN 2003, WILLIS & BRIGHAM 2004, KERTH & KÖNIG 1999, LEWIS 1995, 
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RECKARDT & KERTH 2006, 2007), 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 ivaradatait nem ismerjük, ami arra való 
tekintettel, hogy a jelölt egyed hím volt, érdekes adatot jelenthetett volna. 

 
14. táblázat: A rádiós nyomkövetéses jelölések alapadatai 

jelölt egyed 
kódja 

mintavételi 
hely 

azonosító 

dátum idő faj ivar reprodukciós 
áll. 

FREKVENCIA 
MHz 

BBAR 155 H13 2019.07.13 21:13 
 

Barbastella 
barbastellus 

N LAKT 148.155 

BBAR 424-1 H13 2019.07.13 21:13 
  

Barbastella 
barbastellus 

N LAKT 148.424 

BBAR 479 H13 2019.07.13  21:29 
 

Barbastella 
barbastellus 

N LAKT 148.479 

BBAR 614 H13 2019.07.13  22:00 
 

Barbastella 
barbastellus 

N LAKT 148.614 

BBAR 793 H14 2019.07.14 21:43 
  

Barbastella 
barbastellus 

H   148.793 

MBEC 854 H14 2019.07.14  22:23 
 

Myotis 
bechsteinii 

H   148.854 

BBAR 424-2 H13 2019.07.16  21:06  Barbastella 
barbastellus 

N LAKT 148.424 

 

 
 

32. ábra: Rádióadóval jelölt nyugati piszedenevér 
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15. táblázat: A jelölt állatok búvóhelyhasználata, kirepülési adatok 

BÚVÓHELYEK KÓDJAI, KIREPÜLÉSEK 

jelölt 
egyed 

2019.07.13. 2019.07.14. 2019.07.15. 2019.07.16. 2019.07.17. 2019.07.18. 2019.07.19. 2019.07.20. 2019.07.21. 2019.07.22. 

BBAR 
155 

 

jelölés  

 

 

BBAR 155_1 

13 pd (21:07 
és 21:20 
között volt a 
kirepülés) 

BBAR 155_2 

11 pd (20:56-
21:08-ig) 

BBAR 155_2 

14 pd 
kirepülés 

 

BBAR 155_2 

15 pd 
kirepülés 

BBAR 155_3 

~ 12 pd 
kirepülés 

BBAR 155_2 

 

BBAR 155_2 

 

BBAR 155_2 

 

n.a. 

BBAR 
424-1 

 

jelölés n.a. (424-es adó 
leesve, 

megtalálva) 

      

BBAR 
479 

 

jelölés BBAR 155_2 
11 pd (20:56-

21:08-ig) 

BBAR 155_2 

14 pd 
kirepülés 

BBAR 155_2 

15 pd 
kirepülés 

BBAR 155_3 
~ 12 pd 

kirepülés 

BBAR 155_2 

 

BBAR 155_2 

 

BBAR 479_1 BBAR 155_3 

BBAR 
614 

 

jelölés n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

BBAR 
793 

 

 jelölés BBAR 793_1 BBAR 793_1 BBAR 793_1 BBAR 793_1 BBAR 793_1 BBAR 793_2 BBAR 793_3 BBAR 793_3 

MBEC 
854 

 

 jelölés n.a. n.a. MBEC 854_1 MBEC 854_1 

37 pd 
kirepülés 

adó leesve, 
megtalálva 

n.a. n.a. n.a. 

BBAR 
424-2 

   jelölés n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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BÚVÓHELYEK KÓDJAI, KIREPÜLÉSEK 

jelölt 
egyed 

2019.07.23. 2019.07.24. 

BBAR 
155 

 

n.a. n.a. 

BBAR 
424-1 

 

- - 

BBAR 
479 

 

n.a. n.a. 

BBAR 
614 

 

n.a. n.a. 

BBAR 
793 

 

BBAR 793_4 BBAR 793_4 

MBEC 
854 

 

n.a. n.a. 

BBAR 
424-2 

n.a. n.a. 
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16. táblázat: A felderített búvóhelyek adatai 

 

búvóhely 
kódja 

EOV_X EOV_Y fafaj 
búvóhely 
karaktere 

nyílás 
mérete 

(cm) 

nyílás 
magassága a 

talajtól számítva 
(méter) 

törzsátmérő 
mellmagasságban 

(cm) 

BBAR 155_1 474 212  244 252 

Quercus 
cerris 

 

fagylécen 
hasadt cser 2 
m-től 10 m-ig 

- 2-10 - 

BBAR 155_2 474 189  244 218 

Quercus 
cerris 

 

cser fagyléces 
több odú jól 
látható ~ 17 
m magasan 
5-15 cm átm. 

- 17. - 

BBAR 155_3 474 226 244 309 

Quercus 
cerris 

 

cser ágvilla 
hasadt kb. 20 
m magasan 

- n.a. - 

BBAR 479_1 474 318  244 301 

Quercus 
cerris 

 

lábonszáradt 
cser, kb. 15 m 
től a csúcsig 
leváló 
kéreglemezek 

  - 

BBAR 793_1 474 955  246 307 
Robinia 
pseudoacacia  

akác, odú 
nem látható 
kéregelválás  
oldalág alatt 
kb. 15 m 
magasan 

- 15 - 

BBAR 793_2 474 232  245 111 
Quercus 
cerris 

elegyes 
fenyvesben, 
cser 
ágvillában kb. 
3 m 
magasból, 
odú, 
kéregelválás 
nem látható. 

- 3 - 

BBAR 793_3 474 225  245 140 

Laryx 
decidua 

 

vörösfenyő, 
odú nem 
látható, kb. 
20 m 
magasan 
ágvillából ad 

- 20 - 

BBAR 793_4 474 229  245 123 

Laryx 
decidua 

 

vörösfenyő 3 
fa közül nem 
egyértelmű a 
jel forrása kb. 
15 m 
magasságban 
szól 

 15 - 

MBEC 
854_1 

474539  246667 Prunus avium 
cseresznye, 
harkály vájta 
odú 

  - 
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33. ábra: A BBAR 155 nyugati piszedenevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelyei (zöld négyzetek) 

 
34. ábra: a BBAR 155_1 szálláshely 
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35. ábra: a BBAR 155_2 szálláshely 

 
36. ábra: A BBAR 424-1 nyugati piszedenevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelye (zöld négyzet) 
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37. ábra: A BBAR 479_1 szálláshely 

 
38. ábra: A BBAR 479 nyugati piszedenevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelyei (zöld négyzetek) 
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39. ábra: A BBAR 793 nyugati piszedenevér jelölési helye (fekete négyzet) és felderített búvóhelyei (zöld négyzetek) 

 

 
40. ábra: A BBAR 793_1 szálláshely 
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41. ábra: A BBAR 793_2 szálláshely 

 

 
42. ábra: A BBAR 793_3 szálláshely 
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43. ábra: A BBAR 793_4 szálláshely 

 

 

 
44. ábra: A MBEC 854 nagyfülű denevér jelölési helye (fekete négyzet), felderített búvóhelye (zöld négyzet) és a leesett, 

megtalált adó helyzete (zöld háromszög) 
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45. ábra: Az MBEC 854_1 felderített búvóhely 

 

5.2. URBANIZÁLT ÉLŐHELYEKEN FOLYTATOTT MINTAVÉTELEK EREDMÉNYEI  

 

A 2019-es mintavételi időszakban 51 épület bejárását végeztük el, melynek során 5 faj előfordulása 
nyert bizonyítást (17., 22-23. táblázat). 

 

5.2.1. A KIMUTATOTT ÉPÜLETLAKÓ FAJOK  
 

Az alábbiakban a jelen felmérési időszakban észlelt denevérfajok rövid jellemzése olvasható (élőhely, 
táplálkozóhely, telelőhely).  

 
17. táblázat A kutatási területen kimutatott denevérfajok és természetvédelmi státuszuk 

Tudományos név Magyar név Védettség Jelölő faj 

Eptesicus serotinus közönséges késeidenevér védett nem 

Myotis myotis közönséges denevér védett igen 

Myotis blythii hegyesorrú denevér védett igen 
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Myotis emarginatus csonkafülű denevér fokozottan védett igen 

Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér védett nem 

Pipistrellus sp.  Törpedenevér fajok védett nem 

 

Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 

Európa területén gyakori fajként tartják számon, azonban napjainkra állományában jelentős csökkenés 
tapasztalható. Nyári szálláshelyként padlásokat, családi házak eldugott zugait választja. Nagy 
berepülőnyílást nem igényel, ezért a zártabb padlásterekben is meghúzódhat. Szülőkolóniái jellemzően 
20-50 példányból állnak, de elérhetik a 300 példányt is. Telelni épületekbe, bányavágatok, barlangok 
külső részeibe, panelházak résibe vonul. Kedvelt vadászterületei települések környékén, 
szálláshelyének közelében találhatók. Táplálékát főként bogarak, éjszakai lepkék teszik ki.  

 

Közönséges denevér (Myotis myotis) 

A közönséges denevér európai állománya ingadozó. Hazánk egész területén megtalálható, de nem 
számít túl gyakori fajnak. Leginkább középhegységi, dombvidéki faj, az Alföldön ritkább. A hegyesorrú 
denevérrel alkothat közös, több száz példányból álló kolóniát. Szálláshelyei, templomtornyokban, 
padlásokon, barlangokban és felhagyott bányajáratokban találhatók. Téli és nyári szálláshelyei között 
300 km-es távolságot is megtehet. A hibernációs időszakra kizárólag barlangokba, bányavágatokba 
húzódik. Táplálékát előszeretettel keresi erdőkben. A közönséges denevér táplálékát általában sáskás, 
szöcskék, éjjelilepkék és pókok teszik ki, de a talajról futóbogarakat is felszedhet.  

 

Hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

Leginkább domb- és síkvidéki faj, de középhegységeinkben is előfordul. Rendszerint a közönséges 
denevérrel alkot közös kolóniákat. Nyári szálláshelye leginkább templomtornyokban, padlásokon, 
ritkábban barlangokban és felhagyott bányajáratokban található. Az átlagos kolóniái 50-200 
példányból állnak. Telelni kizárólag barlangokba, bányavágatokba húzódik. Előnyben részesített 
táplálkozó helyei az erdei tisztások, legelők. Leginkább futóbogarakat, éjjelilepkéket és 
egyenesszárnyúakat fogyaszt.  

 

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

Hazánk területén ritka faj, ezért fokozott figyelmet és védelmet igényel. Leginkább hegy- és 
dombvidéki elterjedésű, de az Alföld keleti pereméről is ismertek előfordulásai. Korábban barlangi 
fajként tartották számon, azonban napjainkban főként épületekből rendelkezünk megkerülési 
adatokkal.  Nyári szálláshelyein melyek templomok, kastélyok padlásai, akár több száz egyedet 
számláló szülőkolóniákat is alkothat. A legnagyobbak elérhetik a 2000-es egyedszámot. Nyári és téli 
szálláshelyei között nincs nagy távolság, telelni földalatti szálláshelyre vonul. Élelmét rendszerint 
erdőkben, erdei utak felett, parkokban, vizes-ligetes területeken keresi. Legfőképp pókokat, legyeket, 
kisebb arányban apróbb éjjeli lepkéket és hernyókat fogyaszt.  

 

Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 

Magyarországon általánosan elterjedt faj, hegyvidékektől az alföldi területekig egyaránt előfordul. 
Nyári szálláshelyül kastélyok, templomok esetenként családi házak padlásait választja. Szülőkolóniái 
10-20 példányból állnak. Telelni nem vándorol nagy távolságokba, nyári szálláshelyéhez közeli pincéket 
keres fel, csak ritkán húzódik barlangokba. Táplálkozni sötétedéskor indul, előszeretettel vadászik 
lámpák környékén. Legnagyobb mennyiségben éjjeli lepkéket és kétszárnyúakat fogyaszt.  
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Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 

Hazánk területén gyakori faj, mely erdőkben, parkokban és épületekben egyaránt megtalálja 
szálláshelyét. Telelni faodvakba, panelházak réseibe húzódik. Telelőhelye általában a nyári 
szálláshelyének közelében található. Tápláléka szúnyogokból, kérészekből, muslicákból, szárnyas 
levéltetvekből áll.  

 

5.2.2. A SZÜLŐKOLÓNIÁK ÁLTAL LAKOTT ÉPÜLETEK BEMUTATÁSA  
 

Cirák, Szent Mihály templom 

Az épületet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén ismert legnagyobb nagy Myotis kolónia 
használja nyári szálláshelyéül. A templom 2002-es renoválását követően a szülőkolónia (1996: 300 pld.) 
elhagyta az épületet (2008: 3pld), majd 2016-ra visszatért. Az épület kezelőjének pozitív hozzáállása 
jelenleg biztosítja a szülőkolónia fennmaradását. A templom padlástere a toronnyal egybe nyitott, az 
ablakok zsalugáteresek, mely gátolja a denevéreket számára zavaró egyéb állatokat megtelepedését. 
A tetőszerkezetet pala, és tetőfólia fedi.  

 

Szilsárkány, Urunk mennybemenetele templom 

A templom tornyát nyári szálláshelyként használó nagy Myotis kolónia állománya stabilnak tekinthető. 
A tető cseréppel fedett, a torony zsalugáteres ablakokkal zárt, melyen a denevérek bejuthatnak az 
épületbe. Az épületet érintő tervezett átalakítási, felújítási munkáról az épület kezelőjének a felmérés 
idején nem volt tudomása.  

 

Sopron, Keresztelő Szent János templom 

A templom tetőszerkezetének 2015-ben kivitelezett felújítást követően a nagy Myotis szülőkolónia 
vissza tudott térni az épületbe. A kolónia fennmaradását a közeljövőben hasonló beavatkozások nem 
veszélyeztetik.  

 

Hidegség, Szent András templom 

Felújításra váró, cseréptetős épület, melyet feltehetőleg a nagycenki Széchényi-kastélyból elköltözött 
nagy Myotis kolónia használ újabb szálláshelyként. A torony ablaka zsaluval és dróthálóval fedett. A 
közeljövőben a kolóniát a tető cseréje veszélyeztetheti, ezért kiemelten fontos a rendszeres 
kapcsolattartás. 

 

Dénesfa, Cziráky kastély 

A kastély cseréptetővel fedett, melyen számos nagyméretű berepülőnyílás található. 2018-ban a 
tetőre napelemeket szereltek fel. A napelemrendszerhez tartozó inverter a padlástérben, a denevérek 
kedvelt tartózkodási helyének közvetlen közelében került elhelyezésre. A főnővér elmondása szerint 
2019-ben többször is jártak műemlékvédelmi szakemberek a padlástérben, így feltételezhető, hogy 
valamilyen felújítási munkát terveznek. Az 1996-óta ismert, jól működő denevérszálláshely védelme 
érdekében folyamatos kapcsolattartás szükséges. Az épületben nagy mennyiségű denevérürülék 
halmozódott fel, melyet az épületkezelő kérésére a téli időszakban el kell szállítani.  

 

Lébény, Evangélikus templom 

Palatetővel fedett épület, a torony ablakain drótháló található, így az egyéb állatok megtelepedésének 
veszélye nem áll fenn.  Annak ellenére, hogy az épület adottságaiban változás nem történt a kolónia 
példányszámának csökkenése tapasztalható. A közeljövőben az épületen felújítási munkát nem 
terveznek. 
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Farád, Keresztelő Szent János Fejvétele templom 

A templomépület tetőszerkezete cseréppel, tetőfóliával fedett. A padlást egy közönséges 
késeidenevér kolónia használja szálláshelyül. A denevérek a tetőfólia és a cserép közt bújnak meg, a 
padlás sötétebb részén. A padlástér két oldalán 1-1 megrongálódott zsalugáteres ablak található, 
melyen galambok járnak be az épületbe. A két ablak helyreállításával kizárhatjuk a galambokat, és 
nyugalmat biztosíthatunk a denevérek számára.  

 

Halászi, Szent Márton templom 

A padlás és a torony egybenyitott, cseréptetővel fedett, nagy belmagasságú. A torony ablakait 
korábban dróthálóval lezárták, ez azonban helyenként leszakadt, így szabad utat adva a galambok 
épületbe való bejutásának. A drótháló megigazításával a galambokat kizárhatjuk az épületből, a 
denevérek számára nyugalmas szálláshelyet biztosíthatunk. 

 

Tárnokréti, családiház 

A cseréptetős családi ház padlása egy közönséges késeidenevér szülőkolóniának nyújt nyári 
szálláshelyet. A kolónia példányszámában a felmérések nem mutatnak változást, így stabilnak 
tekinthető. Az épület tulajdonosát a denevérek jelenléte nem zavarja, padlás a továbbiakban is 
zavartalan szálláshelyet biztosít a kolónia számára.  

 

Rábakecöl, Rózsafűzér Királynéja templom 

A templom sötét, toronytól faajtóval elzárt padlástere alkalmas szálláshelyet biztosít a denevérek 
számára. Az épületet jó állapotú cseréptető fedi, melyen jelenleg átalakítási munkát nem terveznek. A 
padlást használó közönséges késeidenevér kolónia példányszámában csökkenő tendencia 
tapasztalható. 

 

Farád, Evangélikus templom 

Az épületet az elmúlt 15 évben renoválták. Cseréptetővel, és tetőfóliával fedett padlásterét egy szürke 
hosszúfülűdenevér kolónia használja szálláshelyként. A torony ablaka zsalugáteres, mely dróthálóval 
fedett, ezáltal a galamboknak a padlástérbe való bejutásra nincs lehetőségük.  

 

Lipót, Szent Kelemen templom 

A közelmúltba felújított cseréptetős, fóliázott tetőszerkezettel rendelkező épület. A templom 
padlástere sötét, melyet egy szürke hosszúfülűdenevér kolónia használ szálláshelyként. A torony 
ablakai dróthálóval zártak, nagyméretű berepülőnyílás nem található. Az épület jó adottságokkal 
rendelkezik ahhoz, hogy hosszú távon denevérszálláshelyként működjön. 

 

Tét (Tétszentkút), Páduai Szent Antal templom 

Cseréptetős, fóliázott, az elmúlt 15 évben felújított sötét padlásterű épület. Az elsőként 2017-ben 
feljegyzett szürke hosszúfülű-denevér kolónia 2018-ban nem volt megtalálható az épületben, majd 
2019-ben lecsökkent példányszámmal ismét a padlástérben tartózkodott. Az épület adottságaiban a 
korábbiakhoz képest nem történt változás.  

 

Répceszemere, Szent kereszt felmagasztalása templom 

Az templom padlásterét 2015-ben egy 20 példányt számláló szürke hosszúfülű-denevér használta 
szálláshelyként, majd a 2018-as ismételt felmérés során nem sikerült kimutatni jelenlétüket. A 2019-
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es ellenőrzéskor jelentősen lecsökkent példányszámmal, de megfigyelhető volt a kolónia. Az épület a 
továbbiakban is zavartalan denevérszálláshelyként szolgálhat.  

 

Sopron, családi ház 

A palatetővel borított, deszkázott tetőszerkezetű padlástér sokéve kiváló szálláshelyként szolgál 
Nyugat-Dunántúl legjelentősebb, Győr-Moson-Sopron megye területéről egyetlen ismert csonkafülű 
denevér kolóniának. A csonkafülű denevér nagyméretű berepülő nyílást igényel. Jelen esetében a 
denevéreknek egy nyitott ablakon át van lehetőségük az épületbe való bejutásra.  A kolónia 
példányszáma az első felmérése óta többszörösére növekedett. Az épülettulajdonos pozitív 
hozzáállásának köszönhetően, a kolónia fennmaradása biztosított.  

 

Fertőrákos, általános iskola 

 Palatetővel fedett, deszkázott padlástérrel rendelkező épület, melybe egyéb zavarást okozó állatok 
bejutása nem lehetséges. A padlás a kutatási terület egyetlen ismert épületben lakó törpedenevér 
kolóniájának szolgál szálláshelyéül. Az épület jövőbeni felújításáról jelenleg nem rendelkezünk 
információval.  

 

5.2.3. AZ EGYES ÉPÜLETLAKÓ  FAJOK FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI  
 

 

Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 

Jelen felmérés során a faj összesen 9 épületben volt megtalálható. A korábbi felmérésekből ismert 20 
példányszámúnál nagyobb kolóniák ellenőrzésére is sor került, melyek többségénél 
egyedszámcsökkenés volt tapasztalható (18. táblázat). 2019-ben a faj további 5 épületből került elő 
(Fertőboz, Szentháromság templom 7pld.); (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki kar A. épület 6 pld.); (Győr, 
Evangélikus templom 1 pld.); (Rábatamási, Általános iskola 1pld.) (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki kar 
B. épület 1 pld.). 

 
18. táblázat: A szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) korábbról is ismert állományainak összehasonlító 
egyedszámváltozása épületenként 

Település Épület neve 
1995/

96 
2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 

2019 

Farád 
Evangélikus 
templom 

n.a n.a. n.a. n.a. n.a 30 n.a 
32 30 

Lipót 
Szent Kelemen 
templom 

n.a n.a. n.a. n.a. 30 n.a. n.a 
40 30 

Répceszemere 
Szent Kereszt 
felmagasztalása 
templom 

na n.a. n.a. n.a. 20 n.a. n.a 
0 8 

Tétszentkút 
Páduai Szent Antal 
templom 

0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25 
0 15 

 

Nagy Myotis fajok (Myotis myotis et Myotis blythii) 

Összesen 9 épületben 626 pld. jelenlétét tapasztaltuk (19. táblázat). A dénesfai kolóniához 2018-ban 
egy számunkra ismeretlen kolónia csatlakozott, így jelentős példányszám növekedést mutatott. 
Azonban 2019-re ismét visszaállt az előző évek felméréseiben tapasztalt példányszámra. A vicai 
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katolikus templomból a 2008-as felmérését követően a templom felújításra került, amely feltehetőleg 
az ekkor 100 példányszámú kolónia elköltözését okozhatta. A 2019-es évben itt egy példány jelenléte 
volt kimutatható. A nagycenki Széchenyi-kastélyból ismert kolónia a 2015-ös felújítási munkákat 
követően elköltözött. Napjainkban mindössze 9 példány tartózkodik az épület padlásán. A soproni, 
2015-ben tetőcserén átesett Keresztelő Szent János templom padlását szálláshelyként használó nagy 
Myotis kolónia (60 pld.) visszatért az épületbe. A hidegségi Szent András templomban utoljára 1995-
ben történt felmérés. Ekkor az épületet 2 pld közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) lakta. Az 
idei évben a templom padlásán 90 példányt számláló nagy Myotis kolónia volt megfigyelhető. 
Valószínűsíthető, hogy a Nagycenkről elköltözött kolónia ezt az épületet választotta szálláshelyéül. 
További 1 példányt találtunk a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar B. épületének padlásán.  

 
19. táblázat: A nagy Myotis fajok (Myotis myotis et Myotis blythii) korábbról is ismert állományainak összehasonlító 
egyedszámváltozása épületenként 

Település Épület neve 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 

Vica 
Szent Anna 
templom 

50 n.a n.a 100 n.a n.a n.a 
0 1 

Cirák 
Szent Mihály 
templom 

300 n.a 12 3 n.a 300 n.a 
320 300 

Dénesfa 
Pszichiátriai 
intézet 

25 n.a. n.a. 335 n.a. 50 35 
234 45 

Lébény 
Evangélikus 
templom 

80 n.a 17 33 50 n.a n.a 
45 40 

Szilsárkány 
Urunk 
mennybemenetele 
templom 

40 n.a. 34 122 n.a. 81 n.a 
85 80 

Hidegség 
Szent András 
templom 

0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
n.a 90 

 

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területéről egyetlen ismert, a Nyugat-Dunántúl 
legjelentőseb, 400 példányt számláló csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) kolónia Sopronban, 
egy magánház padlásán található (20. táblázat).  Melynek fennmaradását az épületkezelő pozitív 
hozzáállása jelentősen elősegíti. A 2019-es évben a faj további 1 példánya került meg a Fertődi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsöde padlásáról. 

 
20. táblázat: A csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) korábbról is ismert állományának összehasonlító 
egyedszámváltozása 

Település Épület neve 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 

Sopron Tulipán köz 50 n.a. n.a. n.a. 400 350 n.a 400 400 

 

Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 

A közönséges késeidenevér állományában az előző évekhez képest nem történt jelentős változás (21. 
táblázat). A Halászi község templomából 2015-ben feljegyzett, majd 2018-as felmérés során nem 
észlelhető kolónia 2019-re visszatért az épületbe. A farádi katolikus templom padlásán élő kolónia 
nagyságát jelenleg 20 példányra becsültük. A pontos egyedszám megállapítását jelentősen 
megnehezíti, hogy a denevérek a tetőfólia és a cserép között tartózkodnak. A faj eddig ismeretlen 
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előfordulását 2 további épületből tudtuk kimutatni: (Nagycenk, Széchenyi-kastély, 1 pld.); (Soproni 
Egyetem, Erdőmérnöki Kar B. épület, 1 pld.); (Rábatamási, Általános Iskola, 1 pld.) 

 
21. táblázat: A közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) korábbról is ismert állományának összehasonlító 
egyedszámváltozása 

Település Épület neve 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 

Farád 
Keresztelő Szent János 
fejvétele templom 

64 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 40 
40 20 

Halászi Szent Márton templom 0 n.a. n.a. n.a. 30 n.a. n.a 0 45 

Rábakecöl 
Rózsafűzér királynéja 
templom 

n.a n.a. n.a. n.a. n.a. 40 n.a 
35 25 

Tárnokréti Magánház n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25 25 25 

 

 

Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéről jelenleg egyetlen ismert épületben 
tanyázó törpedenevér kolónia a 2019-ben került elő, a Fertőrákosi Általános Iskola padlásáról (400 
pld.). A jelen felmérési időszakban, további épületekben nem észleltük a faj jelenlétét.  

 

 
22. táblázat: Korábbi évek felmérései a denevérek által foglalt épületek száma szerint 

Év 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 

Bejárt épületek száma 172 12 13 21 98 68 43 32 51 

Myotis myotis/blythii 11 8 7 9 3 5 4 5 9 

Eptesicus serotinus 33 1 1 1 5 5 6 4 7 

Plecotus austriacus 23 3 2 8 27 14 11 4 9 

Rhinolophus hipposideros 3 0 0 1 1 1 0 0 0 

Myotis emarginatus 1 0 0 0 2 1 0 1 2 

Pipistrellus sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Összesen 72 12 10 19 39 26 18 14 28 

 
23. táblázat: Korábbi évek felmérései a denevérek összesített példányszámai szerint 

Év 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 

Bejárt épületek száma 172 12 13 21 98 68 43 32 51 

Myotis myotis/blythii 649 164 88 1062 54 433 121 764 626 

Eptesicus serotinus 571 5 10 16 41 97 110 135 118 

Plecotus austriacus 102 78 6 57 135 95 46 85 99 

Rhinolophus hipposideros 57 0 0 1 4 15 0 0 0 

Myotis emarginatus 50 0 0 0 400 350  400 401 

Pipistrellus sp. 150 0 0 0 1 0 0 0 400 

Összesen 1579 247 104 1136 635 990 277 1384 1644 
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5.3. A TELJES PROJEKT SORÁN KIMUTATOTT FAJOK RÖVID JELLEMZÉSE ÉS 
ELŐFORDULÁSI  TÉRKÉPE  

 

Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

 

Speciális életmódú erdőlakó denevérfajunk. A nőstények kölykezőkolóniáikat szinte kizárólag a törzstől 
elváló fakéreglemezek mögött kialakuló résekben hozzák létre. Nagyobb távolságra nem vonul, 
földalatti élőhelyeken való átteleléséről vannak adataink, de valószínűleg faodvakban is telel. 
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. 

A terület jobb állapotú keményfa erdeiben sokfelé kimutatásra került (46. ábra), de sehol sem 
tömeges. A faj nagyszámú új adatához jelentősen hozzájárult, hogy akusztikai módszerekkel jól 
térképezhető, hiszen echolokációs hangja alapján pontosan határozható. 

Speciális búvóhelyigénye -elváló kéreglemezek mögött kialakuló résekben bújik meg- miatt e faj 
számára elsődlegesen fontos, hogy az erdőkben megfelelő számú álló holtfa legyen. 

 

 

 

 

 

 
46. ábra: A nyugati piszedenevér észlelési pontjai 
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Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

 

Erdőlakó denevérfaj, az általában néhány tíz egyedből álló kölykezőkolóniái kizárólag faodvakban 
találhatóak meg. Elsősorban domb- és hegyvidéki erdőségekben él, síkvidéki előfordulása ritka. 
Nappali búvóhelyeit a többi erdőlakó fajhoz hasonlóan akár naponta is váltogathatja. Nagyobb 
távolságra nem vonul. A földalatti búvóhelyek mellett valószínűleg faodvakban is áttelel. Fokozottan 
védett, Natura 2000 jelölőfaj. 

A terület nyolc pontján került kimutatásra, mind a négy vizsgált Natura 2000 területről előkerült (47. 
ábra). Értékes, ritka tagja az itteni denevérfaunának. 

Kötődik a természetközeli erdőszerkezethez, mivel nyílt területeken nem szeret átrepülni ezért 
határozottan kerüli a fátlan, véghasznált területeket, fokozottan érinti az élőhelyfragmentáció negatív 
hatása. Hosszútávú védelmét a folyamatos erdőborítás biztosítása jelentheti. 

 

 
47. ábra: A nagyfülű denevér előfordulásai 
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Vízi denevér (Myotis daubentonii) 

Vízhez kötődő, gyakori faj, a legkülönbözőbb víztestek környezetében bárhol előfordulhat az 
országban. Kölykezőkolóniái elsősorban síkvidéki vizek mentén találhatóak meg a nyári időszakban.  
Elősorban odúlakó faj, de előszeretettel foglalja el vizek felett átívelő hídszerkezetek réseit is.  

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 (48. ábra). 

 

48. ábra: A vízi denevér előfordulásai 
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Nimfadenevér (Myotis alcathoe) 

 

Hazánkban inkább a domb- és hegyvidéki területekhez kötődő faj, kiemelten kedveli a kisebb 
hegyvidéki vizes völgyeket. 

A vizsgált terület nyolc pontján észleltük, nem gyakori faj (49. ábra). Térképezését nehezíti, hogy 
echolokációs hangja nagyon hasonlít a másik két kis Myotis faj hangjához, így akusztikai módszerrel 
nem térképezhető, a hálózásos mintavételek adataira tudunk csak hagyatkozni. 

Mivel erőlakó faj, így állományainak hosszútávú fenntartása csak a megfelelő állapotú erdők 
fenntartásával együtt képzelhető el. 

 

 

 
49. ábra: A nimfadenevér előfordulásai 
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Bajuszos denevér (Myotis mystacinus) 

 

Három kis-Myotis fajunk egyike. Erdőlakó faj, nyáron faodvakban hozza létre kölykezőkolóniáit. 
Földalatti búvóhelyeken viszonylag kevés példányáról van adatunk, valószínűleg faodvakban is áttelel. 
Általában nem vonul nagyobb távolságokra. 

A kutatott területek mindössze két pontján hálóztuk a fajt, a területen ritka (50. ábra). Biztos akusztikai 
elkülönítése nem megoldott, így hangalapú adatgyűjtéssel nem keletkezett e fajjal kapcsolatosan új 
adat. 

Mivel erőlakó faj, ezért a legkomolyabb veszélyeztető tényezőt az erdőgazdálkodás jelenti számára. 
Állományainak fenntartásához és fejlesztéséhez a folyamatos erdőborítás és a természetközeli 
erdőszerkezet létrehozása/fenntartása járulhat hozzá. 

 

 
50. ábra: A bajuszos denevér előfordulásai 
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Brandt denevér (Myotis brandtii) 

Három kis-Myotis fajunk egyike. Hegyvidéki területeken gyakoribb. Erdőlakó faj, nyáron faodvakban 
hozza létre kölykezőkolóniáit. Földalatti búvóhelyeken viszonylag kevés példányáról van adatunk, 
valószínűleg faodvakban is áttelel. Általában nem vonul nagyobb távolságokra. 

A kutatott területek négy pontján hálóztuk a fajt, a területen nem gyakori (51. ábra). Biztos akusztikai 
elkülönítése nem megoldott, így hangalapú adatgyűjtéssel nem keletkezett e fajjal kapcsolatosan új 
adat. 

Mivel erőlakó faj, ezért a legkomolyabb veszélyeztető tényezőt az erdőgazdálkodás jelenti számára. 
Állományainak fenntartásához és fejlesztéséhez a folyamatos erdőborítás és a természetközeli 
erdőszerkezet létrehozása/fenntartása járulhat hozzá. 

 

 

51. ábra: A Brandt denevér előfordulásai 
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Horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) 

 

Ritkább erdőlakó denevérfajunk elsősorban hegyvidéki területeken él. Szülőkolóniáit a Kárpát-
medencében kizárólag faodvakban hozza létre. Helyhű faj, nagyobb távolságokra nem vonul. Földalatti 
élőhelyeken, barlangokban, bányákban telelő példányairól vannak adataink, de valószínűleg 
faodvakban is áttelel. 

A terület ritkább erdőlakó denevérfajai közé tartozik, két területről (Dudlesz-erdő, Soproni-hegység) 
összesen öt mintavételi pontról került meg (52. ábra). A Dudlesz-erdőben bizonyítottan 
kölykezőkolóniákkal is jelen lévő faj. Akusztikai elkülönítése sokszor lehetséges tipikus echolokációs 
hangjai alapján. 

Búvóhelyei mellett táplálkozóhelyei is erdősült területeken találhatóak meg, így a legkomolyabb 
veszélyeztető tényezőt az erdőgazdálkodás jelenti számára. Állományainak fenntartásához és 
fejlesztéséhez a folyamatos erdőborítás és a természetközeli erdőszerkezet létrehozása/fenntartása 
járulhat hozzá. 

 

 

 
52. ábra A horgasszőrű denevér előfordulásaI 
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Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

Fokozottan védett, ritka denevérfajunk, hazánkban az állomány gerince az Északi-középhegység és a 
Kelet-Alföld területén él. Jelentős szülőkolóniái nyáron épületpadlásokon élnek, gyakran nagy 
egyedszámú csoportosulások, mely a faj veszélyeztetettségét fokozza. 

A terület felmérésekor elsősorban épületek átvizsgálásával és táplálkozóhelyeken történő 
befogásokkal nyertünk adatokat, mivel akusztikai alapú határozása sokszor kétséges lehet. 

Hálózással a Soproni-hegység és a Határmenti erdők területéről sikerült kimutatni, korábban nem volt 
ismert ezekről a területekről. A Dunántúl legjelentősebb kolóniája (kb. 400 példány) található meg egy 
soproni családi ház padlásán. Egy további épületből került meg egy magányos példánya az épületlakó 
felmérés során (53. ábra). 

 

 

53. ábra: A csonkafülű denevér előfordulásai 
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Közönséges denevér (Myotis myotis) és hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

 

Igen hasonló megjelenésű, életmódú fajok, melyek echolokációs hangjaik alapján nem 
különböztethetőek meg. Kölykezőkolóniáikat elsősorban épületekben, ritkábban barlangokban hozzák 
létre, esetenként egyedeik faodvakban is megtalálhatóak. Sokszor e két faj kevert kolóniákat alkot 
nagyobb padlásokon. Stabil klímájú barlangokban, bányákban telelnek. Általában 50-100 km-es 
távolságra vonulnak a nyári és téli tanyahelyek között. 

A nagy Myotis fajok fontos épületlakó kolóniákkal van jelen, négy 50 példánynál nagyobb kolóniáját 
találtuk 2019-ben, melyek közül az egyik 300 példányos volt. Az akusztikai felmérések során minden 
vizsgált területről kimutatásra került e fajcsoport (54. ábra) 

 

 
54. ábra: Nagy Myotis fajok előfordulásai 
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Hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

 

A hegyesorrú denevért a Fertőmelléki dombsor és a Határ-menti erdők terüléről sikerül kimutatni 

hálózással (55. ábra). A terület ritkább denevérfajainak egyike. 

 
55. ábra: Hegyesorrú denevér előfordulásai 
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Közönséges denevér (Myotis myotis) 

A közönséges denevért mindegyik vizsgált területen sikerült kimutatni hálózásos módszerrel, összesen 
öt mintavételi helyen (56. ábra). A Dudlesz-erdőben többször kerültek meg laktáló nőstényei, jelezve, 
hogy a környéken valószínűsíthetően nagyobb kölykezőkolóniája található meg. 

 

 

 
56. ábra: A közönséges denevér (Myotis myotis) előfordulásai 
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Myotis sp. 

A Myotis fajok echolokációs hangjai nagyon hasonlóak lehetnek, különösen, mikor magasan strukturált 

élőhelyeken (erdőkben) repülnek, így hangjuk alapján pontosan nem határozhatóak meg.  Az akusztikai 

anyagban jelentős mennyiségben azonosítottuk az e faji identifikációt nélkülöző csoportba tartozó 

hangszekvenciákat (57. ábra). 

 

 

57. ábra: A Myotis sp. akusztikai csoport előfordulásai 
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Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) 

 

Jelentős mértékben kötődik az emberi építményekhez, kölykezőkolóniáit kizárólag épületpadlásokon 
hozza létre. Helyhű, csak kisebb távolságokra vonul. Nagyon kevés telelő példányáról van adatunk 
földalatti élőhelyekről. 

A vizsgált területek közül hálózással a Dudlesz-erdőből, Soproni-hegységből és a Határ-menti erdőkből  

sikerült kimutatni, épületlakó kolóniái a terület hét pontján voltak megtalálhatóak 2019-ben (58. 
ábra). Echolokációs hangjai alapján sokszor nem határozható teljes biztonsággal, így sok, valószínűleg 
ehhez a fajhoz tartozó hang az Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio kategóriába került (59. ábra). 

 

 
58. ábra: A közönséges késeidenevér előfordulásai 
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59. ábra: Az Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio akusztikai csoport előfordulásai 
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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. Igen jelentős távolságokra vonul. 

A terület gyakori denevérfaja, minden vizsgált területről előkerült (60. ábra).  

 

 

 
60. ábra: A rőt koraidenevér előfordulásai 

 

  



Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken 

87 

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. 

 

61. ábra: A szőröskarú koraidenevér előfordulásai 
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Barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus) 

 

Erdőlakó denevérfajunk, szülőkolóniáit kizárólag faodvakban hozza létre. Elsősorban domb- és 
hegyvidéki területeken él. Kifejezetten kis mozgáskörzettel rendelkezik, erdőkben táplálkozik. 
Faodvakban történő áttelelése valószínűsíthető. 

A terület két pontján sikerült kimutatni (62. ábra). A befogások során a Dudlesz-erdőben laktáló 
példányai is megkerültek, így bizonyított, hogy ott szaporodó kolóniákkal is jelen van a faj. Akusztikai 
anyagokban alulreprezentált lehet, mivel nagyon kis intenzitású hangjait csak igen közelről érzékelik a 
detektorok. 

 

 
62. ábra: A barna hosszúfülű-denevér észlelési pontjai 
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Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 

 

Épületlakó denevérfajunk, az általában kisméretű kölykezőkolóniái szinte kizárólag épületek 
padlástereiben találhatóak meg. Helyhű faj, nyári tanyahelyeinek közelében keres alkalmas, földalatti 
telelőhelyet (pince, barlang). 

A területen nyolc épületből sikerült kimutatni, további egy előfordulása erdei hálózás eredménye (63. 
ábra). 

 

 
63. ábra: A szürke hosszúfülű-denevér előfordulásai 
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Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) 

 

Elsősorban erdőlakó faj, síkvidéki fás vizes élőhelyeken nagy egyedszámban található meg, ezeken az 
élőhelyeken gyakorlatilag a közönséges törpedenevért váltja. Faodvakban telel át, tekintélyes 
távolságokra vonulhat. 

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 (64. ábra). 

 

 
64. ábra: A szoprán törpedenevér előfordulásai 
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Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Hazánk egyik leggyakoribb denevérfaja, inkább domb- és hegyvidékekre jellemzőbb, síkvidéki vizek 
mellett a hozzá nagyon hasonló szoprán törpedenevér váltja. Faodvakban és épületekben egyaránt 
előfordul, előszeretettel táplálkozik erdőkben, erdőszegélyeken, fasorok mentén. Kevésbé védett 
helyeken is áttelel. Nagy távolságokra vonulhat. 

Mind a négy Natura 2000 területen előforduló faj (65. ábra). A vizsgált területek közül a Soproni-
hegység területén gyakori faj, magasan dominál a szoprán törpedenevérrel szemben. A másik három, 
alacsonyabb fekvésű Natura 2000 területen jóval ritkább. 

 

 
65. ábra: A közönséges törpedenevér előfordulásai 
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Durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) 

 

Síkvidéki ártéri erdők jellegzetes denevérfaja, a kölykezési időszakban középhegységeinkben csak 
kóborló hímjei észlelhetők. A legnagyobb távolságokra vonuló denevérfajok egyike. Hazai teleléséről 
nincsenek adataink, valószínűleg faodvakban telel át. A fehérszélű törpedenevértől csak szociális 
hangjai alapján lehet megkülönböztetni, így az akusztikai monitorozás során a potenciálisan e fajhoz 
tartozó hangok a két fajt tartalmazó kategóriába kerültek (66-67. ábra). 

A területen gyakori faj, elsősorban az alacsonyabb térszíneken élnek jelentősebb állományai. 

 

 
66. ábra: A durvavitorlájú törpedenevér előfordulásai 
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67. ábra: A faji szinten nem azonosított, durvavitorlájú/fehérszélű törpedenevér kategóriába sorolt adatok lokalitásai 
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Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

Kölykezőkolóniái elsősorban épületekben találhatóak meg, de esetenként barlangokban, pincékben is 
fellelhetők kölyköt nevelő csoportjai. Telelőhelyül melegebb, stabil klímájú földalatti tanyahelyeket 
választ. Igen helyhű faj, telelőhelye gyakran csak néhány kilométerre található nyári tanyahelyétől. 

A kutatási területek közül a Soproni-hegység egy pontján került meg az akusztikai adatgyűjtések során 
(68. ábra). 

A területen igen ritka faj, lokális kipusztulása sajnos potenciális, tanyahelyeinek felderítése és védelme, 
táplálkozóhelyeinek megóvása szükséges ennek elkerülése érdekében.  

 

 

 

 

68. ábra: A kis patkósdenevér előfordulása 
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Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) 

Nyáron elsősorban épületekben alkot szülőkolóniákat, de földalatti élőhelyeken is előfordul. 
Hibernálni kizárólag stabil klímájú, melegebb barlangokban, bányavágatokban, pincékben szokott. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területéről korábban nem volt ismert, a projekt kivitelezése során került 
elő első ízben. A Dudlesz-erdő akusztikai felmérése során észleltük három mintavételi helyen a fajt (69. 
ábra). Egy közeli kolónia megléte valószínűsíthető, mely táplálkozó példányainak hangjait rögzíthettük. 
A terület extrém ritka denevérfaja, valószínűleg egy rendkívül sérülékeny maradványállományról van 
szó, melynek fennmaradása kérdéses. Természetvédelmi szempontból előnyös lenne a kolóniát 
lokalizálni, a búvóhely védettségét biztosítani, illetve a táplálkozóhelyek minőségét 
fenntartani/javítani.  

 

 

69. ábra: A nagy patkósdenevér előfordulásai 
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6. VÉDELMI ÉS KEZELÉSI JAVASLATOK 

6.2. ERDEI ÉLŐHELYEK  

A korábbi akusztikai és hálózásos adatok aktuális kiegészítése történt meg a vizsgált területeken 
számos új biotikai adatot eredményezve. A rádiós nyomkövetéses vizsgálatok, bár kis mintaszámúak 
voltak, értékes eredményeket hoztak a vizsgált fajok tekintetében. Fontos eredmény, hogy ezzel a 
kutatással hazai területen is aktuális adatokkal igazoltuk a fokozottan védett nagyfülű denevér és 
nyugati piszedenevér dinamikus búvóhelyhasználatát, mely jelzi, hogy az erdőlakó denevéreknek egy 
adott erdőrészben való tartós megtelepedéséhez nem egy-egy odú, hanem alkalmas odvak, kéreg 
alatti rések egész hálózata kell, hogy rendelkezésre álljon. Több vizsgált faj jelölt egyedeit, kolóniáit 
álló holtfában, vagy jelentős elhalt részekkel rendelkező, de még élő fákban lokalizáltuk, mely jelzi, 
hogy az ilyen faegyedeknek kiemelkedő szerepe van egy adott erdő denevérközösségének az életében, 
fennmaradásában. Lokalizáltunk kolóniát amúgy jelentéktelennek tűnő, csekély törzsátmérővel (ca. 20 
cm) rendelkező holtfában is, tehát a legkülönbözőbb holtfa formák is kiemelten fontos búvóhelyeket 
jelenthetnek a denevérek számára, ezért ezek eltávolítása az egészségügyi termelési munkálatok során 
a denevérekre – és egyéb fajok tömegeire – nézve kifejezetten káros. 

 

A vizsgált területek denevérfaunája a fokozottan védett, ill. Natura 2000 jelölőfajokat is magába foglal. 
A területek denevérfaunája értékes, az erdők, mint az itt élő denevérek számára legfontosabb 
élőhelykomponensek kezelése során mindenképpen meg kellene jelenni természetvédelmi 
szempontoknak. A folyamatos erőborítást nem biztosító, kor- és fafajhomogén, a természetes 
strukturális diverzitást meg sem közelítő erdőterületek kialakítása és fenntartása kerülendő. Az 
erdőlakó denevérfajok odvakat, a leváló fakéreg és a törzs közötti réseket használják szálláshelyként, 
gyakran naponta váltják búvóhelyeiket. Ennek megfelelően nagy kiterjedésű, idős fákat nagyszámban 
tartalmazó, őshonos fafajokból álló erdőállományok szükségesek fennmaradásukhoz.  

 

Természetvédelmi szempontból, az erdők denevérállományának fenntartása érdekében alapvetően 
fontos lenne: 

 a folyamatos erdőborítást biztosító, Pro Silva módszerek alkalmazása, a véghasználatok 
kerülése, a természetes erdődinamikai folyamatok térnyerésének elősegítése, az erdők 
természetességének fokozása, 

 a tarvágás/véghasználat tilalma, 

 termelés esetén esetleg kialakuló különálló erdőfragmentumokat minimum 50 méter széles 
erdősávval kell összeköttetésben hagyni a szomszédos erdőfolttal, erdőtömbbel, 

 az erdészeti szempontból tájidegen fafajok erdőtelepítésben és felújításban való 
alkalmazásának mellőzése és az idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése, 

 a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokból álló természetes elegyarányú erdők kialakítása, 

 meghatározott erdőrészletekben (a már most is idősebb, természetszerűbb részek) az 
élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása, térbeli vagy teljes 
korlátozás elrendelése, 

 az esetleges fakitermelések augusztus 15. és szeptember 30. közötti elvégzése (így elkerülhető 
a kölykezőkolóniák, illetve a telelőcsoportok elpusztulása), 

 az erdőlakó fajok megtelepedését és hosszú távú fennmaradását szolgáló, az emberek testi 
épségét, épített javakat, közúti közlekedést nem veszélyeztető álló holtfák meghagyása 
(különösen fontos a nyugati piszedenevér esetében a leváló kéreglemezekkel rendelkező, álló 
holtfák megtartása), illetve odvas, böhöncös, idős vagy más okból értékes faegyedek kijelölése 
és megőrzése az esetleges elő- és véghasználatok során, 
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 a kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek alkalmazását kell 
előnyben részesíteni, nem használhatók olyan hatóanyag tartalmú készítmények, amelyek 
közösségi jelentőségű, illetve védett fajok egyedeit is elpusztítják, 

 a víztestek, dagonyák (denevérek szempontjából fontos ivó- és táplálkozóhelyek) esetében 
fontos a természeteshez közeli vízjárás biztosítása. 

 

6.2. URBANIZÁLT ÉLŐHELYEK 

Az épületlakó denevérek az ember közelsége miatt jelentős veszélynek vannak kitéve. Az épületek 
kezelőinek sok esetben nincs róla tudomása, hogy az adott épület védett természeti érték élőhelye. A 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 2015-től kezdődött felméréseknek 
köszönhetően naprakész épületkataszter áll rendelkezésünkre, mely nagymértékben elősegíti a 
kolóniák védelmét. A szülőkolóniák hosszú távú fennmaradása érdekében kiemelten fontos az 
ismétlődő ellenőrzés és az épületek kezelőivel való kapcsolattartás. A 2018 óta rendszeresen 
ellenőrzött épületek kezelőinek pozitív hozzáállása tapasztalható. Napjainkban a legfőbb problémát a 
nem megfelelő időben és módon elvégzett felújítási munkák jelenthetik. Mivel az adott épületek a 
denevérek kölykezőhelyként használják, így a felújítási munkálatok tervezésénél jelenlétüket 
figyelembe kell venni. Ezeken az épületeken denevérek megzavarásával járó munkálatok kora tavasztól 
nyár végéig nem végezhetők.  Az épületkezelőknek a felmérés idején tetőszerkezetet érintő jövőbeni 
felújításról nem volt tudomásuk. Konfliktusforrás lehet a felhalmozódott denevérürülék. Ennek 
eltávolítását több esetben (Dénesfa, Lébény, Hidegség, Farád) kérték, ezért javasolt az ürülék téli 
időszakban történő összegyűjtése és elszállítása. 

Az egyéb állatok (nyest, galamb, gyöngybagoly) jelenléte szintén veszélybe sodorhatja a szülőkolóniák 
fennmaradását. A denevérvédelmi és gyöngybagolyvédelmi munkát össze kell hangolni. Denevérek 
lakta épületben a költőláda kihelyezését el kell kerülni. Galambok általi zavarás a felmérési területen 
két ismert közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) kolóniát veszélyeztet.  Halászi község 
templomában a galambok padlástérbe való bejutását, a torony ablakain elhelyezett drótháló 
javításával meg lehet akadályozni.  

A farádi katolikus templom padlásterének világosabb részén szintén galambok tanyáznak. A 
tetőszerkezeten két megrongálódott kerek zsaluzott ablak található. Ezek egyszerű javításával és 
rögzítésével a galambok kizárhatók.  

Napjainkban egyre divatosabb az egyházi épületek, kastélyok éjszakai megvilágítása. A fényviszonyok 
megváltozása miatt azonban az anyaállatok kirepülési ideje kitolódik, kevesebb táplálékhoz jutnak, 
melynek következményeként a kölykök fejlődése lelassul. Ezért a jelentős tanyahelyeken a kölykezési 
időszakban az épületek megvilágítását fel kell függeszteni. 

A jövőben is fontos a rendszeres ellenőrzés, kapcsolattartás, illetve szemléletformálás.  
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7. HOSSZÚ TÁVÚ VIZSGÁLATI RENDSZER 

7.1. ERDEI ÉLŐHELYEK  

 

A projekt kivitelezése során nyert adatok a korábbi kutatási eredményekkel összhangban jól jelzik, 
hogy a terület erdei életközösségeinek részeként értékes denevérfauna található meg.  

Jelentős értéknek tekinthetőek a terület erdőlakó faunáját nézve a nyugati piszedenevér és a nagyfülű 
denevér állományok, melyek kiegészülnek további értékes faunaelemekkel, mint a horgasszőrű 
denevér és barna hosszúfülű-denevér, illetve az épületlakó, de erdőben táplálkozó közönséges és 
hegyesorrú denevér. A régió denevérfaunájának további kutatása ezért indokolt, az akusztikai 
mintavételek alkalmazása mellett a befogásos mintázás fokozása szükséges a hang alapján nem 
azonosítható fajokkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.  

 

Befogásos mintavételek 

A hálózásos mintavételek szempontjából fontos olyan mintavételi helyeket kijelölni, ahol a denevérek 
különböző környezeti tényezők miatt koncentrálódnak, így ezzel a módszerrel is jól vizsgálhatóvá 
válnak. A projekt során vizsgált mintavételi helyek közül négy a befogásos mintavételek szempontjából 
különösen optimális volt, így ezek egy hosszútávú vizsgálati rendszerben, mint rendszeresen 
mintázandó pontok megjelenhetnek (70. ábra, 24. táblázat). Mivel az erdőterületek minősége főként 
az erdőgazdálkodás miatt rövid idő alatt is jelentősen változhat, ezért a befogásos mintavételek során 
a rögzített mintavételi pontok mellett szükség lenne olyan járulékos mintavételi helyekre, ahol 
befogásos mintavételek is történnek. 

 

Akusztikai mintavételek 

Az akusztikai mintavétel nagy előnye, hogy nagy érzékenységű, rövid idő alatt nagyon sok adatot 
gyűjthetünk kihelyezett denevérdetektorok segítségével. Erdei élőhelyeken nagyon jó módszer a 
denevérek éjszakai aktivitásának számszerűsítésére. Fő hátránya azonban, hogy sok esetben teljesen 
pontos, faji szintű határozást nem tesz lehetővé, ezért a fentebb tárgyalt befogásos módszer 
alkalmazását egyelőre nem tudja kiváltani. 

Egy jövőbeni hosszútávú vizsgálati rendszerben a jelen projekt által vizsgált négy Natura 2000 terület 
esetében minimum 20 mintavételi ponton évi minimum egyszeri mintavétel már informatív lehet. A 
kérdéses Natura 2000 területeken kiterjedésüknél és sajátosságaiknál fogva eltérő számú akusztikai 
mintavételi hely jelölendő ki (25. táblázat). A mintavételi pontok nagyobb területet is lefedhetnek, ha 
nagyobb mintaszámmal vagy az egyes vizsgálati években alternálva kerülnek kijelölésre. 
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70. ábra: A javasolt befogásos mintavételi pontok elhelyezkedései 

 
24. táblázat: A hosszútávú vizsgálati rendszerbe integrálható befogásos mintavételi pontok 

Natura 2000 terület Lokalitás Mintavételi 
hely 

azonosító 

EOV_X EOV_Y 

Dudlesz-erdő dagonya H1 464389 269730 

Fertőmelléki 
dombsor 

Felsőrákosi-
erdő 

H10 468832 268704 

Soproni-hegység Újhermesi-
tó 

H7 456900 260039 

Határ-menti erdők Horpácsi-
erdő 

H13 474041 243848 

 
25. táblázat: Akusztikai mintavételi pontok minimális száma vizsgálati területenként 

Natura 2000 terület Lokalitás minimum mintavételi pont/év  

Dudlesz-erdő dagonya 3 

Fertőmelléki 
dombsor 

Felsőrákosi-
erdő 

2 

Soproni-hegység Újhermesi-
tó 

10 

Határ-menti erdők Horpácsi-
erdő 

5 
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7.2. URBANIZÁLT ÉLŐHELYEK  

Az azonosított, jelentősebb épületlakó kolóniák rendszeres éves ellenőrzése fontos a fennmaradásuk 
szempontjából. A korábbi felmérések során számos épületben csak friss denevérürülék volt 
megtalálható, a denevérek jelenlétét azonban nem sikerült kimutatni. A jövőben javasolt ezen 
épületek ismételt bejárása. 2015-től kezdődően Győr-Moson-Sopron megye potenciális 
denevérszálláshely épületei néhány kivétellel felmérésre kerültek. A korábbi felmérésekből azonban 
kimaradtak Győr, Csorna, Mosonmagyaróvár és Kapuvár templomai. A következő felmérési időszakban 
javasolt ezen épületek bejárása is. 

A nagy kolóniák (Dénesfa, Cirák, Hidegség, Lébény, Fertőrákos) lakta épületeknél a későbbiekben 
fontos lehet, a denevérek által használt kirepülőnyílások helyének pontos ismerete. Esti órákban a 
denevérek kirepülésének megfigyelésével, ezek a pontok meghatározhatók. A felújítások során így 
előírható a denevérek által megszokott helyeken történő berepülőnyílás szabadon hagyása, kiépítése.  

A denevérek nem feltétlenül csak kastélyokat és templomokat választhatnak szálláshelyül. Ismertek 
családi házak padlásain tanyázó denevérkolóniák is. Az ilyen, még ismeretlen kolóniák felkutatása és 
védelme érdekében kísérletet kell tenni a lakosság elérésére és bevonására (közösségi média, megyei 
lapban közzétett felhívás). Így információkhoz juthatunk, eddig ismeretlen kolóniák tartózkodási 
helyéről.  
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