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1. Bevezetés, az akusztikus vizsgálatok céljának meghatározása 
 

Az akusztikus adatgyűjtés legfontosabb célja, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal 

gyűjtsünk előfordulási adatokat egy adott élőhelyen/lelőhelyen élő denevérfajokról.  Ez a 

módszer jól alkalmazható minden olyan helyszínen, ahol sem közvetlenül megfigyelni, sem 

megfogni nincs lehetőség a denevéreket. Nagyon jól alkalmazható azokban az esetekben is, 

amikor kis példányszámban és/vagy az adott területen előforduló fajoknak csak egy részét 

tudjuk más módszerekkel kimutatni (vizuális megfigyelés, hálózás). Mivel az adatgyűjtés 

részben automatizálható, így egyszerre akár több helyszínen is lehet párhuzamosan adatokat 

gyűjteni (ehhez természetesen több eszközre van szükség), így nagy mennyiségű adat 

összegyűjtését teszi lehetővé. 

 Az erdőlakó, illetve az erdőkben táplálkozó denevérekkel kapcsolatos adatgyűjtések 

során egyre elterjedtebb módszer, így a pályázat keretében is az egyik leggyakrabban 

alkalmazott adatgyűjtő módszer.  

 

 

2. Az akusztikai módszerek leírása 

 

Ezek a módszerek denevérhangok rögzítésén, majd későbbi elemzésén alapulnak. Az 

adatok gyűjtése és feldolgozása speciális technikai eszközöket igényel. Az akusztikai 

adatgyűjtés során alapvető fontosságú, hogy néhány minimális elvárásnak megfeleljenek a 

használt műszerek:  

(i) a detektor a hazai fajok által használt teljes frekvenciasávot (14-112 kHz) átfogó 

érzékelésre képes legyen (SR /sampling rate/ minimum 250 kHz legyen);  

(ii)  a detektor (vagy a hozzákapcsolt hangrögzítő segítségével) archiválhatóak legyenek 

a denevérhangok;  

(iii) a használt detektorok alkalmasak legyenek előre programozható felvételkészítésre. 

Az országos összehasonlíthatóság miatt javasolt, hogy az adatgyűjtés során ugyanolyan 

típusú detektorokat használjanak, hiszen így lesznek a rögzített adatok összehasonlíthatók. (A 

projekt keretében Pettersson D500x detektorokat használtunk a könnyű kezelhetőség, a 

megbízhatóság és a jó felvételminőség miatt.)  

Annak érdekében, hogy az adott vizsgálati területen élő denevérfaunából adott időegység 

alatt a lehető legtöbb fajt kimutathassuk, a detektorokat víztestek illetve lineáris tájelemek 

mellett érdemes kihelyezni. Ultrahangdetektorral történő adatgyűjtés mindegyik faj és 

helyszín esetében megvalósítható, a fajszintű határozás azonban sok faj esetében nem 

lehetséges.  
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Határozás szempontjából problémás fajcsoportok a következők: 

 

 Egérfülű denevérek (Myotis spp.) esetében a fajhatározás nem megoldott, szerencsés 

esetben (jellegzetes hangimpulzusok sikeres rögzítése esetén) a horgasszőrű denevér 

(Myotis nattereri) kiszűrhető, valamint a „nagy Myotis” (Myotis myotis/Myotis blythii) 

csoport leválasztható, vizek mentén a tavi és a vízi denevér tipikus hangjai 

azonosíthatóak, de ennél specifikusabb eredményeket jelenlegi tudásunkkal nem tudunk 

elérni. Ennek azért nagy a jelentősége, mivel több jelölő denevérfaj e fajcsoportba 

tartozik. 

 Hosszúfülű denevérek (Plecotus spp.) esetében nagyon kis intenzitású 

hangimpulzusaik miatt csak igen közelről észlelhetők akusztikai mintavevőkkel. 

 Durvavitorlájú denevér/fehérszélű denevér (Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii) 

fajpár elkülönítése csak statisztikai módszerekkel lehetséges, de ezen értékelés is csak 

mintegy 80%-os mértékben ad helyes eredményt (amennyiben a hangfelvételen jelen 

vannak szociális hangjaik is, faji szintű határozásuk lehetséges). 

 A közönséges késeidenevér/északi késeidenevér/fehértorkú denevér/szőröskarú 

koraidenevér (Eptesicus serotinus/Eptesicus nilssonii/Vespertilio murinus/Nyctalus 

leisleri) fajcsoport fajai sokszor ugyancsak nem különíthetők el pusztán ultrahangok 

vizsgálatával. 

 

A detektorok beállításai: Kizárólag faunisztikai célú adatgyűjtés során lehetőség van 

eltérni az alábbiakban részletezett standard detektorbeállítástól (tehát a detektor automata 

felvételindítási érzékenysége növelhető), de abban az esetben, ha az egyes mintaterületek 

állapotát kívánjuk értékelni, illetve azokat egymással összehasonlítani a denevérfelmérési 

eredmények alapján, akkor minden detektoros vizsgálatnak standard beállításokkal kell 

megtörténni.  

 

Javasolt beállítások (a projekt keretében végzett felméréseknél ez kötelező):  

TRIGGER LEVEL: 80 

REC LENGTH: 10 SEC 

INTERVAL: 0 

INPUT GAIN: 100 

TRIGGER SENSITIVITY: VERY HIGH 

 

A felméréseket adott pontokra telepített detektorokkal, illetve transzektek bejárása során 

mobil módon lehet elvégezni. 

A detektorok használata alapvetően letelepített módon történik (földre helyezve, a 

mikrofonokat 45°-os szögben felfelé állítva, vagy fatörzsre). Annak érdekében, hogy az adott 

vizsgálati területen élő denevérfaunából adott időegység alatt a lehető legtöbb fajt 
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kimutathassuk, a detektorokat víztestek illetve lineáris tájelemek mellett érdemes kihelyezni. 

Abban az esetben, ha a felmérésekkel az egyes erdők/erdőrészek denevérek számára nyújtott 

minőségét (pl. alkalmasságát, jóságát) akarjuk kvantifikálni, akkor kerülni kell az előbb 

említett struktúrákat, és a „homogén” faállományba kell a detektorokat elhelyezni. Az 

adatgyűjtés időtartama 20:30-tól min. 23:00-ig, de lehetőség szerint napfelkeltéig történjen. A 

detektorok telepítési helyszínét minden esetben GPS készülékkel pontosan be kell mérni (EPE 

<= 10 m). 

A detektorokat transzektek felmérésére is lehet használni. Ebben az esetben gyalogosan 

kell végighaladni az adott négyzetben úgy, hogy a bekapcsolt detektort előre vagy oldalra 

tartjuk. Az adott négyzetben legalább 2,5 km hosszúságú útvonalat kell bejárni oly módon, 

hogy a lehető legtöbb típusú élőhelyet érintsük. A nyomvonalat track-ként GPS-sel rögzíteni 

kell. 

 

 

3. Akusztikai mintázás táplálkozóterületeken és ivóhelyeken 

 

Amennyiben egy terület denevérfaunájával kapcsolatosan  időegység alatt a legtöbb fajt 

szeretnénk kimutatni, úgy a detektorokat legcélszerűbb víztestek illetve lineáris tájelemek 

mellett elhelyezni. Amennyiben egyes erdők denevérek számára való jóságát akarjuk 

kvantifikálni, úgy kerülni kell az előbb említett struktúrákat, és a „homogén” faállományban 

kell a detektorokat elhelyezni. 

 

  

4. Akusztikai mintavételek intenzitása 

 

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

évente 1 detektoréjszaka/200 ha erdő, de minimum három detektoréjszaka/terület javasolt. 

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 akusztikai mintavétel javasolt (ezeket a 

hálózásokkal szinkron lehet végezni). A víztest kialakítása utáni első és második évben 

további öt-öt mintavétel kivitelezése szükséges.  

 

A mintavételeket április 15. és szeptember között lehet elvégezni. 
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5. Adatfeldolgozás 

 

Az összegyűjtött 10 mp hosszúságú hangfile-ok kétféle módszerrel dolgozhatók fel: (i) 

“manuálisan”, illetve félautomatán.  

Manuális feldolgozás alatt azt értjük, hogy az összegyűjtött file-okat speciális programmal 

megjelenítjük, és a szonogrammok alapján egyesével meghatározzuk a hangokat.  

A hangok megjelenítése alapvetően két programmal történik: (i) Batsound, (ii), Cool Edit 

Pro Adobe Audition. A fajok meghatározása a 2. pontban részletesen leírt korlátok mellett, az 

irodalomjegyzékben megadott szakirodalmak szerint történhet (Russ 2012; Middleton et al., 

2014). 

 

Batsound program alkalmazása esetén az alábbi beállításokat javasoljuk alkalmazni a 

hangfile-ok megjelenítése során: 
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Minden egyes hangfile-t egyedi azonosítóval kell ellátni és javasolt minden összegyűjtött 

hangfile elraktározása (archiválása) is. Ezzel meg lehet teremteni annak a lehetőségét, hogy a 

fajhatározási technológia fejlődésével az elraktározott hangokat újra elemezni lehessen.  

Ha a hangok meghatározása  a pályázati program végrehajtása során kifejlesztett BatElek 

szoftverrel történik, akkor is minden faj esetében legalább addig kell manuálisan is ellenőrizni 

az eredményeket, míg legalább egy pizitív eredményt nem találunk (ezt praktikusan úgy 

érdemes elvégezni, hogy a legnagyobb valószínűségű file-okat egyszerűen leellenőrizzük.  
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