Sikeresen lezárult az épületeket érintő denevérvédelmi beavatkozások II.
üteme az Aggteleki-karszt területén
(összeállította: Boldogh Sándor projektkoordinátor)
A denevérvédelmi beavatkozások I. üteméhez kapcsolódó eredmények bemutatásakor
részletesen kitértünk az intézkedések szakmai indokoltságának ismertetésére, így ebben a
beszámolóban ez már nem szerepek.
Az eredmények ismertetését az egyes beavatkozási helyszínek szerint csoportosítva
végezzük el. Amennyiben egy adott épületnél mindkét ütemben történtek beavatkozások, akkor
röviden utalunk a megelőző munkaszakaszban elért eredményekre.
A takarítások és kisebb technikai beavatkozások végrehajtói az Aggteleki NPI munkatársai,
Szilágyi János, Visnyovszky Tamás, Fekete Éva, Zielaff Gergő és Boldogh Sándor voltak. A
komolyabb technikai beavatkozásokat a NOVA-ALPIN Építőipari és Szolgáltató Kft.
munkatársai végezték.

A II. ütemben elvégzett munkák helyszínei és eredményei:
Szőlősardó református templom:
A második ütemben ismételten elvégeztük a halmozódó denevérguánó letakarítását, illetve
a vihar miatt megrongálódott tető javítását, illetve a javított résznek a festését (a denevérek a
kupolában élnek, egy lemezlap leválása miatt közvetlenül zavarta őket a becsurgó eső, illetve a
leválás alkalmatlanul világossá tette a toronykupolát). Megtörtént több, a biztonságos feljutást
lehetővé tévő beavatkozás is (pl. lépcsőkorlátok felhelyezése/cseréje, lépcsőelemek cseréje stb.)
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1. ábra: A szőlősardói református templom tornyának kupolájában élő hegyesorrú denevérek (a), illetve
a denevérek szállásfoglalását zavaró lemezleválás ideiglenes visszahelyezése (b).

Ragály, r. katolikus ravatalozó és kápolna
Az épületben 2015-ben történt meg a felhalmozódott denevérguánó letakarítása. Mivel ez az
épület a túlmelegedés szempontjából különösen veszélyeztetett volt, ezért a denevérek
elvonulását követően megtörtént a tető világos, reflexiós festékkel történő lefestése, illetve az
ablakok helyreállítása a belső rész lesötétítése érdekében. A denevérek szabad bejárása
megmaradt, az új ablakok eredményeként azonban sokkal kedvezőbb (sötétebb) körülmények
alakultak ki a belső térben.
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2. kép. A ragályi ravatalozó az épület tetejének denevérvédelmi célú átfestése előtt (a) és a munkálatok
alatt, részben már befejezve (b).

Szalonna, Dózsa Gy. u. 3.
2015 novemberében egy magánházban végeztünk olyan beavatkozást, mely a denevérek
megőrzését szolgálta. Az év során bejelentés érkezett az igazgatóságra azzal, hogy jelentős
mennyiségű, nagyméretű denevérek élnek az adott épület padlásán, mely zavarja a lakókat. A
pályázat keretében úgy alakítottuk át a lécezést és a gerendázatot, hogy a kései denevérek ne
veszítsék el a tető alatti búvóhelyüket, ugyanakkor ne legyenek képesek berepülni a padlástérbe.
A munka keretében egyenként lezártuk a lécközöket, majd alulról a fal síkja és a szélső szarufa
között lévő szélesebb rést. Több napos munkával egy megfelelő szélességű (min 30 cm),
ugyanakkor csak kívülről megközelíthető, 4x7 méter hosszúságú üregrendszert alakítottunk ki a
denevéreknek (a tetőszerkezet minden arra alkalmas részén).

3. ábra: Kései denevérek által lakott épület külső megjelenése (a), illetve a padlás tetőszerkezetének
denevérbarát átalakítása (lécezés és szarufák közötti rések elzárása, illetve egy denevérek számára
alkalmas üregrendszer kialakítása a fal és a szarufa között – b).

Viszló g. katolikus templom
Lemeztetős, kedvező klímaadottságokkal rendelkező épület, mely a klímaváltozás miatt
túlmelegedéssel veszélyeztetett. A pályázat keretében eddig a torony és a padlás teljes
takarítását, illetve a denevérguanó (kb. 350 kg), építési törmelék és egyéb hulladék (kb. 500 kg)
lehordását és szakszerű elhelyezését végeztük el. A harang, ill. a húzószerkezet megóvása,
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illetve az alsóbb járószintek guanómentesítése érdekében megtörtént a toronytér deszkázatának
újraépítése is, mely most már hatékonyan megakadályozza a denevérguanó lehullását.
Ebben az ütemben elvégeztük a toronytérben (kupolarész) padlódeszkázat kialakítását, mely
a felhalmozódó guanó könnyebb összegyűjtését, illetve a balesetveszély csökkentését
eredményezi. Megtörtént a túlmelegedést megakadályozó automata szellőzőrendszer kiépítése
is, mely a padlástér bizonyos szintű légcseréjét biztosítja. Ennek keretében egy motorral
nyitható sötétített tetőablak beépítésére, illetve a szabályozó rendszer (érzékelő, vezérlő
elektronika stb.) kiépítésére került sor. Az ablak behelyezéséhez ki kellett vágni a tetőlemezt. A
rendszer megfelelő működését automata adatgyűjtéssel (termohigrométer) kombinálva
teszteljük.
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4. ábra: Guanófelfogó deszkázat kialakítása Viszló g. katolikus templomának toronyrészében (a, b), a
túlmelegedést akadályozó tetőablak és az azt működtető automatika (c, d), valamint a rendszer tervezője
és megvalósítója, valamint beépítője (Forrásy Cs., Berczik P.).

Trizs református templom
Az I. ütemben a padlás teljes takarítását, illetve a denevérguanó lehordását és szakszerű
elhelyezését végeztük el ezen a szintén kiemelkedő jelentőségű szálláshelyen.
A szálláshely fenntartása érdekében már korábban megfogalmazódott egy áthidaló gerenda
megerősítésének, illetve a faszerkezet részbeni impregnálása szükségessége. Ebben az ütemben
elvégeztük ezt a munkát.

3

a,

b,

c,
5. ábra: A denevérszállás hosszú távú fennmaradását megalapozó gerendafelfüggesztés (a), annak
kivitelezése (b), illetve a tavasszal megtelepedett denevérkolónia (2016.05.12. – c)

Szögliget Szalamandra-ház
Korábban komoly veszélyt jelentett az állatokra az, hogy nem megfelelő módon volt lezárva
a padlástér, így a denevérek gyakran lekeveredtek az alsóbb szintre, illetve a feljáróba. Az első
ütemben az alsóbb szintek biztonságos kizárása, illetve a felhalmozódott ürülék eltávolítása, míg
a második ütemben egy ajtó beépítésével a padlástér biztonságos lezárása valósult meg.

6. ábra: Kis patkósdenevérek a biztonságossá tett szálláshelyen (a), korábbi időszakban kinnrekedt és
elpusztult nőstény denevér kölykével.
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Bódvarákó, Esztramos
A munkaszakasz keretében egy felhagyott ipari épület denevérszállássá történő
átalakítása történt meg. ennek keretében elfalaztuk az ablakokat és a bejáratot, melyen egy
megfelelő denevérbejárót alakítottunk ki. Az épületbe történő bejutást egy újonnan kialakított
vasajtó biztosítja. A belső részen a denevérek megkapaszkodását lehetővé tévő felületeket
alakítottunk iki.
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7. ábra: Felhagyott, saját vagyonkezelésben lévő ipari épület átalakítása denevérszállássá. Az épület
eredeti állapota (a), átalakítás után (b), a tető szigetelése (c), illetve a belső tér kialakítása (d).
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8. ábra: Fokozottan védett denevérfajokból álló közösség részlete a szállásfenntartással érintett szinpetri
református templomban (nagy és kereknyergű patkósdenevérek, csonkafülű denevérek). Az épületben
tetőjavítást végeztünk a denevéreket közvetlenül zavaró állapotok megszüntetésére.
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