
Denevérvédelmi beavatkozások (ivóhelyek kialakítása) az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság területén az „Erdei életközösségek védelmét megalapozó 

többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban” című pályázatban 
 
 
Bevezetés 
 

A pályázat ezen alrészének elsőrendű célja az erdőlakó és erdei területeken táplálkozó 
denevérek számára ivóhelyek létesítése volt, de nyilvánvalóan a beavatkozások haszonélvezői 
lettek a kétéltűek és a vízhez kötődő rovarok is.  

A denevérek repülő életmódjuknak köszönhetően igen intenzív anyagcserével 
rendelkeznek, amihez jelentős vízigény párosul. A denevérek általában a víztestek nyugodt 
felszínéről isznak. A szülőkolóniák kifejezetten vízigényesek, a nőstényeknek laktációs 
időszakban 14-17-szeres folyadékigénye van a nem szoptatós időszakhoz képest.  

Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban fordulnak elő hőhullámok és hosszan tartó 
aszályos időszakok, ezért ivóhelyek létesítésével különösen indokoltnak tartottunk foglalkozni 
a pályáztat keretében. Az Aggteleki-karszt a barlangok nagy száma miatt nagyon jó denevéres 
terület, ugyanakkor a magasabban fekvő részek a geológiai és talajtani adottságok miatt 
kifejezetten vízszegények. Állóvizekben (legyenek ezek akár természetes, akár mesterséges 
eredetűek) pedig az egész karsztvidék nagyon szegény.  

A karsztterület vizekben való szegénysége részben mesterséges folyamatok eredménye, a 
természetes völgyalji folyóvizek visszaduzzasztásait például a területek megközelíthetőségének 
biztosítása miatt szüntették meg. A vízhiány problémáját egyes völgyekben 10-100 m2-es 
állóvizek kialakításával részben meg lehet oldani (elsősorban már létező medrekben, 
amelyekben jelenleg nincs víz, illetve korábbi víztestek rehabilitációjával).  

A pályázat végrehajtása keretében első lépésben priorizált listát készítettünk a potenciális 
beavatkozási területekről (ez néhány nagyon indokolt zempléni területet is tartalmazott – lásd 
táblázat). A potenciális helyszínek közül a megvalósításra alkalmas helyszínek kiválasztása, 
illetve a beavatkozások részletes megtervezése tervezői feladat volt.  

Fontos szempont volt a tartós megoldás, ezért a kivitelezés során eltávolították a meder 
anyagát behálózó rizómákat is. 
 

Vizes élőhely neve Érintett település, hrsz Prioritás Tájegység 
Acskó-völgyi-mocsár Bódvaszilas 0102 I Aggteleki 
Derenki-tó Szögliget 0245g I (II) Aggteleki 
Szelce-völgyi vaditató I. Jósvafő 0169/35 III Aggteleki 
Szelce-völgyi vaditató II. Jósvafő 0169/25 I Aggteleki 
Szelce-völgyi vaditató III. Jósvafő 0137/26b - Aggteleki 
Kender-tó Aggtelek 036/2a III (II) Aggteleki 
Nádas-tó Aggtelek 033/3a I Aggteleki 
Kardos-tó Aggtelek 036/2a - Aggteleki 
Fekete-tó Aggtelek 036/2a I Aggteleki 
Bacsó-nyak-alji-mocsár Aggtelek 092/1c I Aggteleki 
Csurgói Erdészházi-tó Boldogkőváralja 030/3 

Boldogkőújfalu 09, (014/1) 
III Zempléni 

Nagy-réti-tó Boldogkőújfalu 010/a IV Zempléni 
Kavicsbányai-réti-tó Háromhuta 0140/1a I Zempléni 
Bekecs-kerti (Dorgói)-láp Háromhuta 0132 II Zempléni 
Szokolya-tó Erdőbénye 0210/1 III Zempléni 
Óvár–tetői-tó Tállya 0170 II Zempléni 

 
A pályázat költségvetése végül 3 komolyabb beavatkozást tett lehetővé. A kitermelt növényzet 
elhelyezését a lehető legkisebb szállítási úttal, helyben deponálással oldottuk meg. 



Beavatkozással érintett területek  
 

Acskó–völgyi-mocsár (Bódvaszilas 0102, legelő művelési ág) 
Prioritás: I. 
Védettség: védett (Aggteleki Nemzeti Park) 
Natura 2000: SCI: igen, SPA: igen 
 

 
1. ábra: Az Acskó–völgyi-mocsár topográfiai elhelyezkedése. 

 

  
2-3. ábra: A terület állapota beavatkozás előtt. 

 

 
4. ábra: A terület állapota beavatkozás után. 



Derenki-tó (Szögliget 0245a legelő, 0245g erdő) 
Prioritás: I. (II.) 
Védettség: védett (Aggteleki Nemzeti Park) 
Natura 2000: SCI: igen, SPA: igen  
 

 
5. ábra: A Derenki-tó topográfiai elhelyezkedése. 

 

  
6-7. ábra: A terület állapota beavatkozás előtt. 

 

 

8. ábra: A terület állapota beavatkozás után. 
 



Nádas-tó (Aggtelek 033/3a) 
Prioritás: I. 
Védettség: védett (Aggteleki Nemzeti Park) 
Natura 2000: SCI: igen, SPA: igen 
Aggtelek Önkormányzatának vagyonkezelésében lévő víztest.  
 

 
9. ábra: A Nádas-tó (és más Aggtelek környéki tavak) topográfiai elhelyezkedése. 

 

  
10-11. ábra: A Nádas-tó beavatkozás előtt. 

 
12. ábra: A Nádas-tó a kivitelezési munkák idején. 



További képek a kivitelezési munkákról 
 

  
 

13-14. ábra: Az első „kapavágások” a Nádas-tó területén. 
 

 
 

15. ábra: Eltávolított növényzet rizómás meder-
anyaggal a Nádas-tó területén. 
 

 
 

16. ábra: Kiindulási állapot az Acskó-völgyben. 

  
 

17-18. ábra: Az első „kapavágások” az Acskó˗völgyi-tó rehabilitálása során. 
 



  
19-20. ábra: Kivitelezési munkák kezdeti lépései a Derenki-tónál. 
 

 
21. ábra: Az Acskó-völgyi-tó közvetlenül a rehabilitációs munka után (2016 őszén). 

 
 


