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1. Bevezetés, általános célok meghatározása 
 

A projekt célja a magyar Kárpátok területén az erdei életközösségek és állatcsoportok 

(denevérek, rovarok, odúlakó madarak) állapotának felmérése és értékelése. A régió 

természeti állapota alulkutatott, a hazai középhegységi erdők rossz Natura 2000 

állapotminősítése részben ebből is származhat. A projekt ugyanakkor nem csupán az erdei 

biodiverzitás védelmét (Natura 2000), hanem az erdőhasznosítások (faanyag termelés, egyéb 

erdei haszonvételek) szempontjait és hatásait is figyelembe veszi és objektív adatokra 

támaszkodva igyekszik csökkenteni az érdekellentétet a környezeti fenntarthatóság érdekében. 

Denevérfajok esetében mérsékelt forrásigényű, innovatív jellegű fejlesztések (pl.: 

denevértornyok) is megvalósulnak, melyek középtávon megoldást jelenthetnek a kedvezőtlen 

erdőállapot miatt bekövetkezett állománycsökkenés megállításában. 

A projekt része erdőkezelések hatását monitorozó rendszer beindítása is, mely 

Magyarországon jelenleg hiányzik, ugyanakkor az erdőtörvény módosulása miatt várhatóan 

bekövetkező erdőgazdálkodási váltások (vágásos gazdálkodás helyett egyre több területen 

szálalás) különös aktualitást adnak az erdőállapot változások nyomon követésére. 

A jelenlegi eszközökkel a populációk becslése, erdőhöz kötődő állatcsoportok 

monitorozása nem költség-hatékony, ezért nem is folyhat nagy területeken. Ha nincs kellő 

ismeretünk a Natura 2000 jelölőfajok pontos elterjedéséről, sok olyan helyen is feltételezzük a 

fajok jelenlétét élőhelytípus alapján, ahol valójában nem állnak rendelkezésre az 

előforduláshoz szükséges élőhely-szerkezeti elemek (pl. idős fák). Más területeken viszont 

nem számolunk egy faj előfordulásával, ahol adott esetben sikeres lehetne a megőrzés. A 

legtöbb faj esetében azonban nem állnak rendelkezésre kvantitatív összefüggések a faj-

élőhely kapcsolatokról, ezért a természetvédelmi kezelési tervek becsléseken alapulnak.  

A denevérek számára az erdő a nappali szállást, a kölykező tanyát és a táplálkozó helyet 

is jelenti egyben. Minden szempontból fontos a denevérek számára az erdő, még akkor is, ha 

egyes fajok legszívesebben barlangokban vagy épületekben ütnek tanyát. Táplálkozni ugyanis 

ezek a denevérek is javarészt az erdőbe repülnek, hiszen ott a leggazdagabb a táplálékkínálat a 

rovarok fajszámát és mennyiségét tekintve egyaránt. Az erdők vizsgálata és értékelése alapján 

tehát fontos szempont az is, hogy milyen a denevérbúvóhelyek mennyisége (pl. van-e sok 

öreg, odvas, hasadékokban gazdag fa), de legalább olyan fajsúlyos élőhelyi jellemző az is, 

hogy van-e megfelelő mennyiségű rovartáplálék, ami összefügg a térség erdeinek szerkezeti 

heterogenitásával, szintezettségével stb. 

Az erdőlakó denevérek vizsgálata igen nehéz, mert állományaik nagy területen, de rejtett 

odvakban találhatóak, pihenőhelyeiken, a kiodvasodott, hasadt fák üregeiben vizuális 

egyedszámlálásuk csak destruktív módon, vagy az állomány jelentős zavarása árán végezhető. 

Éppen ezért az erdőlakó denevérek vizsgálata szempontjából kiemelt jelentősége van a 

különféle automata, vagy félautomata, speciális (ultrahang, infrakamera stb.) érzékelőkkel 

működő adatrögzítő készülékeknek, melyekből nagyszámú különféle típus érhető el. Ezek 
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azonban a standard magyarországi mintavételi módszerekben nem szerepeltek és 

szisztematikus tesztelésük eddig nem történt meg. A ma ismert és alkalmazott monitoring 

eljárások alkalmazásával – hiányosságaik miatt – leginkább az erdei denevérfajok egy-egy 

részének jelenlétét/hiányát, jobb esetben aktuális állománynagyságát tudjuk becsülni. 

A csoport nehéz megfigyelhetősége miatt az állománybecslések komoly hibával 

terheltek.  

Az erdőlakó denevérfajok állományai – szemben az épület- és barlanglakó denevérekkel 

– direkt számlálással nem meghatározhatók, így az állománybecslés elfogadható hibával csak 

speciálisan megtervezett kutatással és az adatok élőhely szerinti extrapolálásával valósítható 

meg. 

A mintavételi helyek az erdőlakó denevérek számára legfontosabb, a Pannon 

biogeográfiai régióra jellemző erdei élőhelyek állományaiban kerülnek kijelölésre. A 

vizsgálatok a főbb erdőtípusokhoz kötődő denevérfajok összességét érintik, azonban a célzott 

vizsgálatokhoz a fajok eltérő igényei miatt kiválasztottunk célfajokat. Ezek a következők: 

 

• kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

• kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) 

• nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) 

• közönséges denevér (Myotis myotis) 

• hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

• tavi denevér (Myotis dasycneme) 

• nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

• csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

• nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

• hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) 

 

A denevérek vizsgálata során érdemes két időszakra osztani az évszakokat, s ennek 

megfelelően ütemezni a mintavételezéseket. A tavasz és a nyár a denevérek számára a 

kölyöknevelés időszaka, míg az ősz és a tél a nász és a több hónapos hibernálás ideje. A 

denevérfajok túlnyomó többsége e két időszak között vándorol, miközben a telelőhely és a 

nyári szállás akár 50-100 km távolságra is lehet egymástól. Célszerű ezért a kölykezés és 

kölyöknevelés időszakában – április, május, június és július hónapokban – továbbá a nász és a 

téli tanyahely keresés időszakában – augusztus, szeptember és október hónapok ideje alatt – is 

egyaránt felmérni a denevérállományt. A denevérekkel kapcsolatos mintavételeket és 

beavatkozásokat befogási és gyűrűzési engedéllyel rendelkező személyek végzik.  

A pályázat végrehajtása során különböző módszereket kívánunk kidolgozni és tesztelni, 

melyek egyszerűvé, ugyanakkor hatékonnyá és szakmailag legteljesebbé teszik a kiválasztott 

mintaterületeken az erdei denevérfauna felmérést, illetve az eredmények alapján az 

állományok megőrzését. Ennek két elkülönülő eleme a denevérfelmérési módszertan 
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fejlesztése és az erdei denevérfajok élőhelyigényének feltáró vizsgálata, amelyeket alább 

részletezünk. 

 

A) Denevérfelmérés módszertani fejlesztése 

A denevérek monitorozásának módszertani fejlesztése során hálózásos (mist-netting), 

automata ultrahang-detektoros (loggeres), esetleg transzektek mentén végzett ultrahang-

detektoros mintavételeket tervezünk. A mintavételek számára erdőtömbönként 

véletlenszerűen és a szakértők tapasztalata alapján az erdei denevérek számára optimálisnak 

tűnő helyeken (preferenciális mintavétel) is kijelölünk pontokat. 

 

B) Élőhely-preferencia vizsgálatok 

Mivel feltételezzük, hogy a hatékony, új monitoring rendszerek alkalmazásával sem 

reális a rendszeres teljes területi lefedéses vizsgálat, a kutatás fontos célkitűzése, hogy 

számszerű összefüggéseket állapítson meg a denevérek előfordulása, populáció-nagysága és 

az élőhely tulajdonságai között. Ezzel lehetővé válik az erdőállomány-felmérés adatai alapján 

az egyes denevérfajok előfordulási valószínűségének becslése. A denevérállomány felmérése 

során a valós állapot minél jobb megközelítése a cél, mivel az adatok alapján nagy területre 

szeretnénk modelljeink segítségével állománybecslést készíteni. 

Ennek érdekében az előzetes szálláshelyfelmérést követően standard módszereket 

kiegészítő, speciális módszerekkel részletes állományfelmérést végzünk. A részletes élőhely-

preferencia vizsgálat során az alábbi módszereket alkalmazzuk: 

• alpintechnikai módszerek (kötéltechnika, kirepülő egyedek számlálása 

videokamerával) 

• guanógyűjtés 30 percig tartott állatoktól (mérések során) 

• rádiótelemetria a célfajokon a mozgáskörzet meghatározására, búvóhely-preferencia, 

búvóhelyváltási dinamika stb.) 

• GPS-es adatgyűjtő alkalmazása célfajokon mozgáskörzet (home range) nagyságának 

meghatározására 

 

A denevér-populációk adatai összevethetőek az erdőállapot-felmérési adatokkal, így 

különösen az aljnövényzet, cserjeszint, holtfa mennyiségére vonatkozó változókkal.  

 

Az élőhely-preferencia vizsgálatok elemzéseinek eredményeként predikciókkal 

rendelkezhetünk az erdőállapot-felmérések területére. Az előrejelzés minőségének tesztelése 

céljából az erdőállapot-felmérés pontjainak egy meghatározott hányadán jelenlét/hiány 

vizsgálatot végzünk el. 

A fentiek alapján ennek a munkának a legfontosabb célja az erdei denevérfajok 

monitorozási módszertanának továbbfejlesztése, az adatgyűjtési és adatértékelési módszerek 

tesztelése, illetve a felmérések/monitoring egyre több területeken történő beindításának 
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megalapozása. A protokoll ennek keretében próbálja megteremteni a különböző helyszíneken 

gyűjtött adatok összehasonlíthatóságának lehetőségét is. 

 

Ezen túlmenően, jelentős előrelépést lehet tenni a kiválasztott denevérfajokkal 

kapcsolatban a következő témakörökben is: 

(i) az elterjedés és az állománynagyság tisztázása a vizsgált területeken;  

(ii) az állományok változásának nyomon követéséhez szükséges alapállapotok tisztázása, 

a követési folyamat elindítása; 

(iii) az előfordulási adatok számának növelése és a döntés-előkészítésben történő 

felhasználás lehetővé tétele;  

(iv) olyan hatékony védelmi programok tervezése és végrehajtása, melyek érdemben 

segítik az érintett fajok megőrzését. 

 

A pályázat elindulásakor megfogalmazott szakmai elvárás volt a támogató ország 

képviselőitől, hogy a hasonló témájú projektek szakemberei között mindenképpen legyen 

egyezetés, és történjen meg a protokollok összehangolása. Kérésük volt, hogy a kivitelezés 

során is történjen folyamatos szakmai kapcsolattartás. Az adatgyűjtési és felmérési 

protokollok ilyen szakmai háttérrel készültek. A Földművelésügyi Minisztérium (korábban 

Vidékfejlesztési Minisztérium) Természetmegőrzési Főosztálya szintén olyan protokollok 

kidolgozását szorgalmazta, melyek harmonizálnak a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 

Rendszer (NBmR) célkitűzéseivel, az adatgyűjtő rendszer elvárásaival és módszereivel. A 

protokollok ennek az utóbbi elvárásnak is próbálnak megfelelni.  

A terepi felmérések közül a vizuális, akusztikus és hálózásos adatgyűjtési munkát a 

pályázat legelején (2013) kidolgozott protokollok szerint kezdtük meg (I. és II.), 2015-ben 

újabb protokollokat készítettünk a rádiótelemetriás és GPS-es adatgyűjtés végrehajtására (III. 

és IV.). (A protokollokat folyamatosan felülvizsgáltuk és szükség szerint átdolgoztuk, 

kiegészítettük.) 

 

 

2. Engedélyek, etikai elvek 
 

Kiemelten fontos megjegyezni, hogy a denevérek befogását csak és kizárólag érvényes 

denevérgyűrűzési engedéllyel és egyidejűleg érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkező 

kutató végezheti, a denevérgyűrűzési etikai szabályzat releváns irányelvei alapján. 

 

 

3. Felmérési területek, adatgyűjtési helyszínek 
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A mintavételi területek alapegységei a 2,5x2,5 km-es UTM négyzetek. A mintaterületek 

kijelölésénél alapvető szempont, hogy azok megfelelően reprezentálják az adott 

tájegységet/Natura 2000 területet, illetve a monitorozással kitüntetett fajok élőhelyeit. A 

területi kijelöléseket (UTM négyzeteket) ezért indokolt egyeztetni/véleményeztetni az egyes 

régiókban dolgozó chiropterológus szakemberekkel. A területileg illetékes nemzeti park 

igazgatóság bevonásával fontos megvizsgálni azt is, hogy a felmérő munka ne érintsen olyan 

területet, mely felmérésekkel történő zavarása veszélyeztetheti az ott lévő természeti értékeket 

(pl. a detektorok telepítése fokozottan védett faj szaporodását veszélyeztetné).  

A mintavételi helyek kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a felmérendő négyzetek 

a lehető legnagyobb mértékben átfedjenek a projekt keretében végzett egyéb felmérésekkel 

(pl. madarak), illetve a felmérések hatékonyan hozzájáruljanak, illetve kapcsolhatóak 

legyenek már futó programokhoz (pl. NBmR, TIR).Szakmai szempontból ez azért indokolt, 

mivel ha minél több fajcsoport párhuzamos vizsgálata történik meg egy adott területen, annál 

pontosabban lehet a természetes élő rendszerek állapotában bekövetkezett változásokat 

nyomon követni, illetve a kitüntetett taxon természetvédelmi helyzetének értékelése alapján 

hatékony gyakorlati intézkedéseket tervezni és kivitelezni.  

Az egyes négyzetekben végzett adatgyűjtés (pl. hálózás) helyét minden esetben GPS 

készülékkel pontosan be kell mérni (EPE <= 10 m). 

 
 

A mintavételi területek négy nagy tömbben helyezkednek el, amelyek a zoológiai 

térképen is láthatók. Ezeken a területeken belül az alábbi településekhez tartozó területeken 
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jelölünk ki mintavételi pontokat: 

• Aggteleki-karszt és térsége: Trizs, Ragály, Szinpetri, Bódvarákó, Viszló, Edelény, 

Bódvaszilas, Szögliget, Jósvafő, Aggtelek, Putnok és Tornaszentandrás települések 

közigazgatási területe 

• Bükk: Kisgyőr (hársas), Felsőtárkány (Mellér-völgy és Lök-völgy), Répáshuta (Hór-

völgy), Szilvásvárad (Őserdő/Ispán-hegy) települések közigazgatási területe 

• Mátra: Parád (Kékes) település közigazgatási területe 

Börzsöny: megközelítően 150-200 mintavételi helyen, jelenlét-hiány vizsgálat az 

erdőállapot térképezés eredményeihez igazodva, a teljes vizsgálati területen. 

 

 

4. Mintavételi gyakoriság, ütemezés 
 

Minden egyes 2,5x2,5 km-es UTM négyzetben évente minimum 1akusztikus mintavételt 

kell készíteni a denevérek fő aktivitási időszakában, lehetőleg június 15. és augusztus 15. 

között (faunisztikai célú mintavételeket április 15. és október 15. között lehet végezni, de az 

ideális időszak június-augusztusban van).  

Az erdei denevérfajok vizsgálatát szolgáló befogásokat, amennyiben az egy adott Natura 

2000 terület felmérésére irányul, évente 1 hálózás/1000 ha erdőterület, de minimum 1 

hálózás/Natura 2000 terület mennyiségben javasolt végrehajtani. A befogásokat április 15. és 

szeptember 15. között lehet végezni, ideálisan június 15. és augusztus 15. között. 

Szálláshelyek célirányos vizsgálatát (vizuális felmérés) évente egy alkalommal, május 15. 

és július 15. között kell elvégezni. A vizsgálatokat a potenciális mesterséges (pl. építmények, 

információs táblák, hidak, mesterséges odúk), illetve a potenciális természetes szálláshelyre 

(elváló kéreglemezek) is érdemes kiterjeszteni.  

 

/Egy-egy erdőterület faunisztikai feltárásához kiegészítő adatokat szolgáltathat a földalatti 

búvóhelyen telelő denevérek felmérése, illetve a nászbarlangoknál történő hálózás. Előbbit 

évi egy alkalommal, február 1. és március 15. között lehet elvégezni, míg a szintén évente egy 

alkalommal elvégzett hálózások javasolt időpontja augusztus 20. és szeptember 30. közötti 

időszak./ 

Az egyre gyakrabban bekövetkező hőhullámok úgy tűnik, hogy jelentős, bár részleteiben 

még csak kis mértékben feltárt hatással vannak a denevérállományokra. A rendelkezésre álló 

külhoni és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a legnagyobb veszélyben az épületlakó fajok 

vannak, bizonyos típusú szállásépületek (pl. lemeztetejűek) ugyanis napjainkban már 

túlmelegednek, ami jelentős denevérállományok pusztulását is eredményezi. Mivel az 

épületekben szállást foglaló denevérek nagyon sok esetben éppen a vizsgált Natura 2000 

területeken táplálkoznak, ezért az állományváltozások értékelésénél ezt a tényezőt 

mindenképpen figyelembe kell venni. Ugyanez vonatkozik a védelmi intézkedések 
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tervezésére is, melyeknek nyilvánvalóan nem szabad a denevérek esetében kizárólag a Natura 

2000 területekre korlátozódniuk, hanem a környező szálláshelyeket is figyelembe kell 

venniük.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a klímaváltozásnak jelentős hatása van a denevérek 

szaporodására és egy adott szálláshelyen történő kimutathatóságára is. A melegebb helyekről 

történő elhúzódás jelentős hatással van egyes fajok szálláshelyen történő 

megfigyelhetőségére, nagy melegben például sokkal jobban megszámolhatóak a kései és 

törpedenevérek, mivel ekkor kibújnak a tetőborítás alól, de akár a födémre is lehúzódnak. A 

túlmelegedés alapvetően a kölykökre jelent halálos veszélyt, elhullásuk esetén a nőstények 

elhagyják szálláshelyeiket. A legutóbbi években világossá vált, hogy az épületlakó kolóniák 

esetében napjainkban már nem megfelelő, illetve nem elégséges a május 15. és június 30. 

közötti felmérési időszak, illetve ezen időszak alatt az egyszer elvégzett felmérés. A 

denevérkölykök a születést követő időszakban képtelenek a megfelelő szintű 

thermoregulációra, kezdetben gyakorlatilag poikilothermiásak, ez az életszakasz azonban nem 

egyszer július első felében következik be, ezért ennek az időszaknak a felmérése is bele kell, 

hogy tartozzon a protokollba. Ugyanazon a helyszíneken különböző időpontokban elvégzett 

felmérések markánsan eltérő eredményeket adtak, vagyis úgy tűnik, hogy nincs királyi út, 

minél nagyobb mintaszámban, minél nagyobb gyakorisággal kell a vizsgálatokat elvégezni a 

kijelölt kolóniák esetében. 

 

 

5. Adatrögzítési szabályok 
 

Törekedni kell a teljes értékű faunisztikai adatok gyűjtésére (ilyen adat az, amely a faj 

neve mellett, pontosan tartalmazza a gyűjtés helyét, idejét és a gyűjtő személyét is). Az adatok 

rögzítésére az alábbi adatbázis-struktúra javasolt: 

 

Gyűjtő/megfigyelő neve: értelemszerűen. Több megfigyelő esetén mindenkinek a nevét meg 

kell adni vesszővel elválasztva. Kötelező kitölteni. 

Határozó: értelemszerűen, az előzőhöz hasonlóan. Kötelező kitölteni. 

Közigazgatási hovatartozás: Annak a településnek a megnevezése, amelynek közigazgatási 

területén történt a gyűjtés/megfigyelés. Kötelező kitölteni. 

Településhatár: A földrajzi név. A megfigyelés/gyűjtés helyének valamilyen térképen 

szereplő neve (pl. Lófej-tető). Kötelező kitölteni. 

Szűkítés: Ha az előző cellában szereplő megfigyelés/gyűjtés helyét pontosítani szeretnénk, 

azt itt kell megtenni. Kitöltése nem kötelező.  

Koordináta jellege: Kétféle eset lehetséges: 

1. pontos (ha a megfigyelés helyét pontosan be tudjuk jelölni) 
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2. rámutató (ha a gyűjtés/megfigyelés helyét pontosan nem tudjuk bejelölni, vagy ez nem 

fontos, pl. egy terület felett átrepülő óriás koraidenevér esetében; ilyenkor az adott 

földrajzi egység középpontjának térképről leolvasott geokoordinátáit adjuk meg) 

Szélesség és hosszúság: EOV koordináták megadása. 

Erdőtag, erdőrész: koordináta alapján utólag is megadható 

Helyrajzi szám: nem kötelező kitölteni. koordináta alapján utólag is megadható 

UTM: A gyűjtés/megfigyelés helyének 10x10 km-es UTM koordinátái (pl. DU66). Nem 

kötelező kitölteni. koordináta alapján utólag is megadható 

Dátum: A megfigyelés/gyűjtés időpontja. Meg kell adni az évet, hónapot és a napot a 

következő formában: 2013.04.22. Ha intervallumról van szó, akkor a kezdő és a befejező 

teljes dátumot kell megadni, pl: 2013.04.22-2013.04.30. Kötelező kitölteni. 

Módszer: A megfigyelés/gyűjtés módszere (pl. Ultrahang-detektor D500x). Kötelező 

kitölteni. 

Megjegyzés: ha bármi fontos kiegészítés, információ van még a megfigyeléssel/gyűjtéssel 

kapcsolatban, akkor azt ide kell beírni. 

Fajnév: értelemszerűen, a mellékelt törzsadattárban megadott latin névvel. Kötelező a mezőt 

kitölteni. 

Előfordulás állapota: Az alábbi lista szerint (4. Juvenilis egyed szaporodási helyén – amikor 

lehet arra következtetni, hogy az adott gyűjtőhely az adott fajnak szaporodóhelye; 5. 

Kószáló juvenilis egyed – amikor nem lehet arra következtetni, hogy az adott 

gyűjtőhelyen az adott faj szaporodik; 6. Adult egyed szaporodási helyén; 7. Kószáló adult 

egyed – pl. vonulás során; 8. Mintaterületen való előfordulásra utaló életnyom; 9. 

Mintaterületen való előfordulásra nem utaló életnyom – amikor az életnyomból nem lehet 

következtetni az adott területen való előfordulásra (bagolyköpetből előkerült csontok). 

Egyedszám jellege: pontos vagy becsült egyedszám lehet, értelemszerűen. Kötelező kitölteni. 

Összegyedszám = hím+nőstény+meghatározhatatlan/ismeretlen ivarú egyed 

(értelemszerűen). Kötelező kitölteni. 

Becsült tömegviszony: ha nem ismert az egyedszám, vagy nincs értelme megadni, kötelező 

kitölteni. Kategóriák: (1. néhány; 2. mérsékelten sok; 3. sok; 4. tömeges) 

 

6. Befogásos módszerek 

 

Alkalmazott módszeren függönyhálózást és a húrcsapdás befogást értünk. 

A függönyhálós befogás során minden esetben finomabb szálvastagságú hálókat kell 

használni (minimum 70/2 denier). Alapvetően a fekete ”hairnet” típusú hálók használata 

javasolt, mivel a denevérek ezeket érzékelik a legkevésbé. (A projekt keretében is ilyen 

hálókat használtunk.). A többféle hosszúságú háló létezik, hogy mikor melyik típust 

használjuk, mindig a helyi adottságok/lehetőségek szabják meg. Általánosságban a 9 méter 

hosszúságú hálók használata javasolt (a pályázati programban is ilyeneket használata történt). 
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Húrcsapdák alkalmazása szintén több élőhelytípus esetében használható. A csapdatípus 

hátránya a lassabb felállítás és a kisebb fogófelület; előnye, hogy a denevérek nem 

gabalyodnak bele a fogófelületbe mint a hálók esetében, így az állatok kezelése lényegesen 

egyszerűbb és gyorsabb. (A projekt keretében 2 ilyen csapda beszerzése történt meg.) 

Monitorozási célú adatgyűjtés esetében fontos, hogy ugyanazon a mintavételi helyen 

ugyanolyan típusú, és közelítőleg azonos állapotú hálókat használjunk, illetve a hálók 

elhelyezésén a vizsgálat alatt ne változtassunk. Szimpla faunisztikai adatgyűjtés esetén ez 

természetesen nem szempont. 

Mivel a denevérek mozgáskörzete relatíve nagy, a sikeres befogás érdekében olyan 

élőhelyfoltokat kell választani, ahol az egyedek éjszakai aktivitásuk során valamilyen 

indokból koncentrálódnak (a nappali tanyahelyek melletti közvetlen hálózást a zavarás 

elkerülése érdekében csak ritkán, igen indokolt esetben alkalmazzuk). A tapasztalatok szerint 

a legeredményesebben különböző víztestek mellett mintázhatunk, a parton vagy a víztest 

felett felállított hálókkal. Erdei mintavételi helyeken jó eredményeket lehet elérni erdei 

utakon, nyiladékokon keresztbe kifeszített hálókkal, vagy kihelyezett húrcsapdákkal. Az SH-

projekt kivitelezése során a befogásos módszerek alkalmazására elsősorban a táplálkozó- és 

ivóhelyeken került sor. 

A hálók és húrcsapdák telepítési helyszínét minden esetben GPS készülékkel pontosan be 

kell mérni (EPE <= 10 m). 

Denevérek befogását csak és kizárólag érvényes denevérgyűrűzési engedéllyel és 

érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kutató végezhet. 

 

 

7. Befogásos mintázás táplálkozóterületeken és ivóhelyeken 
 

Az SH projektek alatt a denevérek befogásával járó módszerek elsősorban 

táplálkozó/ivóhelyeken fognak alkalmazásra kerülni. Mivel a denevérek mozgáskörzete 

relatíve nagy, a sikeres befogás érdekében olyan élőhelykomponenseket kell választani, ahol 

az egyedek éjszakai aktivitásuk során valamelyest koncentrálódnak (nappali tanyahelyek 

melletti közvetlen hálózást a nagy zavarás miatt csak ritkán, indokolt esetben alkalmazzuk). 

Legeredményesebben különböző víztestek mellett mintázhatunk, a parton, vagy a víztesteken 

keresztbe felállított hálókkal. Erdei mintavételi helyeken jó eredményeket lehet elérni erdei 

utakon keresztbe kifeszített hálókkal, vagy kihelyezett húrcsapdákkal. 

 

 

8. Befogásos mintavételek intenzitása 
 

Amennyiben az adott projekt tárgya egyes Natura 2000 területek felmérésére irányul, 

úgy évente 1 hálózás/1000 ha erdő, de minimum 1 hálózás/Natura 2000 terület javasolt 
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(amennyiben van/nak/ alkalmas hálózóhelyek a területen). Nagyobb, összefüggő 

tájegységekben a mintavételi helyek kijelölése egyedi elbírálás alapján történik. 

Víztestek rehabilitációját, illetve létesítését tervező SH projektek esetén a munkálatok 

megkezdése előtti vegetációs időszakban minimum öt hálózásos mintavétel a tervezett 

víztestnél úgy, hogy a hálóhelyek a víztest létesítése után is használhatóak legyenek. A víztest 

kialakítása utáni első és második évben további öt-öt mintavétel kivitelezése.  

 

A befogásokat április 15. és szeptember 15 között lehet végezni, ideálisan június 15. és 

augusztus 15. között. 

 

 

9. Vizuális módszerek 

 

Befogás nélküli vizuális adatgyűjtés elsősorban a tanyahelyeken pihenő állatok, illetve a 

búvóhelyről kirepülő denevérek megfigyelésével történik. Tanyahelyek számos helyen 

lehetnek, leggyakrabban épületekben, földalatti üregekben (pl. barlangok, bányavágatok) és 

faodvakban. A vizuális felmérések során a lehető legtöbb potenciális szálláshely vizsgálata 

megtörténik az adott mintanégyzeteken belül. 

A vizuális felmérések kivitelezése során az alább szakmai szempontokra kell 

figyelemmel lenni. 

Épületlakó denevérek monitorozásakor fontos szakmai szempont, hogy a kolóniák 

egyedszáma az év folyamán változik. Általában április végén, május elején jelennek meg az 

állatok az épületekben, melyek alapvetően szaporodóhelyet jelentenek számukra. A kolóniák 

mérete májusban állandósul, mely a kölyöknevelés időszakában (július elejéig/közepéig) 

változatlan. Az épületlakó kolóniák felmérését ezért május 15. és június 30.között kell 

elvégezni. A mintavételi helyek az erdei épületek (vadászházak, pihenőházak és 

melléképületeik). A denevérek nagyon változatos helyeken fordulhatnak elő az épületeken (l. 

ábra), így nagy körültekintéssel, a denevérek nyomaira (pl. ürülék, szag), illetve hangjára 

(cincogás) is figyelve kell a vizsgálatokat elvégezni. 

A pihenő állatok esetében – főleg nagy egyedszámú csoportoknál – sokat segíthet 

fényképfelvételek készítése, melyeken utólag pontosan megszámolhatók a denevérek. A 

bejárás és fotózás során mindig törekedni kell a lehető legkisebb zavarásra. A feldolgozás 

során jó módszer a fénykép behívása ArcMap programba, majd a denevéreket pontokkal 

jelölve (pontfedvényként) elvégezni a számolást (ebben az esetben archiválható a fedvény és 

az attribútum táblában automatikusan sorszámozott eredményt kapunk). 

Esetenként a búvóhelyet (barlang, bánya, épületpadlás, faodú) elhagyó denevérek is jól 

számolhatók, pontos adatok nyerhetők a kirepülő denevérek számlálásával. 
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Mivel denevérek nagyon sok olyan helyen foglalhatnak szálláshelyet, ahol meg lehet őket 

figyelni, így a mintaterületeken lévő összes potenciális szálláshelyet (hidak repedései, 

információs táblák, vadetetők, magaslesek stb.) indokolt átvizsgálni.  

A lelőhelyeket minden esetben GPS készülékkel pontosan be kell mérni (EPE <= 10 m). 
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