Földalatti szálláshelyek denevérbarát fenntartása/átalakítása az „Erdei
életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar
Kárpátokban” (SH/4/13) című pályázat keretében
Aggtelek, Baradla-barlang, Kis-Baradla oldalág
Korábbi állapotában a Baradla-barlang Kis-Baradla bejárata csak korlátozottan volt
alkalmas a denevéreknek, mivel (i) vegetációs időszakban felnövő növényzet elzárta a
földközelben lévő nyílásokat. (Ezek a nyílások egyébként sem nem voltak kedvezők a
denevérek számára, mivel azon csak azok a fajok tudtak bejutni, melyek hajlandóak voltak
leszállni a földre és begyalogolni a barlangba (pl. nagytermetű Myotisok).)
A pályázat keretében az engedélynek megfelelően 20x40 cm-es bejárónyílásokat
alakítottunk ki a betonfal felső-középső részén, mely így már alkalmas a patkósdenevéreknek
is. A bejáratot megtisztítottuk a takarást eredményező cserjéktől.
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1. A-B. kép: A Kis-Baradla oldalág bejárata a beavatkozást megelőzően (A) és a
berepülőnyílások kialakítása után (B).

Aggtelek, Baradla-barlang, Róka-ág
A bejáraton egyáltalán nem volt denevérek bejutását biztosító nyílás, a bejutási lehetőséget
ezen a részen a korábbi (kb. 50 éve elföldelt) bejárat visszaállításával és denevérbarát
kialakításával alakítottuk ki.
Az új denevérbejáró jelentős méretű nyílásaival reményeink szerint a fokozottan védett, a
Baradla-barlangbankorábban szaporodó állományt képező hosszúszárnyú denevér
megtelepedését is lehetővé teszi.

2. kép: A hajdani, később eltemetett róka-ági bejárat, illetve a denevérbarát módon történő
visszaépítés terve.
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3A-F. kép: A Denevér-ág jelenlegi bejárata (A), illetve e felett, az évtizedekkel ezelőtt
eltemetett korábbi bejárat helyén kialakított új denevérbejáró (B) és építésének folyamatai (CF).

Aggtelek, Béke-barlang
A telelő állományok alapján a Béke-barlang (ezen belül is a Felfedező-ág) korábban
nagyon jelentős denevérszállás volt. 2010-ben a csapadékos időjárás eredményeként
eltömődött a Felfedező-ág víznyelője/bejárata, így nagyon jelentősen megváltozott az oldalág
mikroklimatikus adottsága. Az elmúlt évek felmérési eredményei drasztikus
állománycsökkenésről tanúskodtak. Úgy tűnik, hogy az itt telelő denevérek ehhez a bejárathoz
ragaszkodtak, illetve nagyon igényelték a speciális mikroklímát. Sajnos jelentős pusztulást is
tapasztaltunk, közel 40 kis patkósdenevér tetemét sikerült a függőleges kürtőben megtalálni.
Ezeknek az indokoknak az alapján az alábbi denevérvédelmi beavatkozásokat végeztük a
barlangon:
a) a barlang Szomor-hegy-i főbejáratának vasajtaján lévő nyílást duplájára kell bővíteni;
b) ki kell takarítani (ásni) és stabilizálni kell az eltömődött Felfedező-ági bejáratot (Bíbictöbör).
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5A-D. kép: Béke-bg. Felfedező-ág eltömődött bejárata (A), kitisztított állapota (B), a
megfelelő denevérbarát bejárat kiépítése (C), illetve a bejárati akna stabilizálása (D).

6-7. kép: Megfelelő, 20x40 cm-es denevérbejáró kialakítása és az azt használó fokozottan
védett kereknyergű patkósdenevérek.

