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1. Bevezetés 
 

A beszámolóval érintett denevérfajok Európa egyre ritkább, kiemelkedő 

természetvédelmi értékű denevérei. Kivétel nélkül Natura 2000 jelölő fajok, hazánkban védett 

(R. hipposideros, Myotis myotis, M. blythii) vagy fokozott védelem alatt állnak (R. euryale, R. 

ferrumequinum, M. emarginatus). A felmérési eredmények alapján állományaik kifejezetten 

érzékenyek és sérülékenyek. 

Ezek a fajok korábban kivétel nélkül barlanglakók voltak, de eredeti szálláshelyeinek 

átalakítása (pl. bejáratok lezárása, járatok kiépítése és kivilágítása stb.), illetve 

mikroklimatikus igényei miatt ma már inkább épületekben találjuk őket. Néhány ritka 

kivételtől eltekintve, a hazai állomány túlnyomó része nyáron már nagyobb templomok és 

kastélyok padlásain foglal szálláshelyet („szülőszobák”), telelni azonban még mindig 

felszínalatti helyekre vonulnak az állatok (barlangok, pincék, bányák). A kereknyergű 

patkósdenevér bizonyos szempontból kivételnek tekinthető, ugyanis ez a faj csak az elmúlt 

években kezdett épületlakó fajjá válni, legnagyobb kolóniáit ma még földalatti szállásokon 

találjuk (az összes érintett faj közül messze ez a legritkább, a felszínalatti szállásokon lévő 
kolóniáinak száma is 10 alatt van országos szinten!). Az áttelepülés tempója azonban nagyon 

intenzív, így egyre több épületből kerül elő.  
A pályázati program keretében végzett adatgyűjtések és a korábbi felmérések 

eredményei alapján az érintett fajok szerencsére még sokfelé előfordulnak a projektterületen 

(1-5. ábra), a tapasztalatok szerint azonban az állományok sajnos itt is egyre nagyobb 

veszélyben vannak.  

 

 
1. ábra: A nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) project keretében gyűjtött előfordulási 

adatai. 
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2. ábra: A kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) project keretében gyűjtött előfordulási 

adatai. 
 

 
3. ábra: A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) project keretében gyűjtött előfordulási 

adatai. 
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4. ábra: A közönséges (Myotis myotis) és a hegyesorrú denevér (Myotis blythii) project keretében 

gyűjtött előfordulási adatai. 
 

 
5. ábra: A csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) project keretében gyűjtött előfordulási adatai. 

 

Ezeknek a fajoknak a megőrzése csak aktív természetvédelmi beavatkozásokkal és a 

szálláshelyek kezelőivel folytatott intenzív kapcsolattartással biztosítható. Az állományok 

változásának pontos követéséhez és a beavatkozások hatékonyságának méréséhez rendszeres 

állományfelmérésekre (monitoring) van szükség.  



Erdei életközösségek védelmét megalapozó  

                                                                               többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban  

 

6 

A Svájci Hozzájárulási Program keretében a felmérések mellett olyan denevérvédelmi 

intézkedések (beavatkozások) történtek, melyek kifejezetten ezeknek a denevérfajoknak a 

területi kolóniáit célozták. A védelmi beavatkozások olyan szálláshelyeket érintettek, ahol 

ezeknek a fajoknak országos és nemzetközi szinten is jelentős állományai élnek.  

A jelentés ezeknek a védelmi beavatkozásoknak az eredményeit, az egyes fajokra 

gyakorolt hatások értékelését hívatott összefoglalni. Az értékelés olvasásakor mindenképpen 

figyelembe kell venni, hogy a megváltozott pozitív irányú változásokra a denevérek általában 

lassan reagálnak, egy-egy jobbá váló szálláshelyet néha csak évek elteltével vesznek birtokba 

az állatok. Mivel nagyon lassú szaporodási rátával rendelkeznek (K-stratégisták), a jobbá váló 

életfeltételek csak hosszú idő után manifesztálód(hat)nak állománynövekedésben, így a 

beavatkozások eredményeit legjobb esetben is csak évekkel a beavatkozások után lehet 

kimutatni. (A dolog természetesen soktényezős, a szaporodóhelyek kedvező állapota mellett a 

telelő- és táplálkozóhelyek jó állapota is elengedhetetlen.) A hosszú távú adatgyűjtésre épülő 

értékelésre szolgál a pályázat utánkövetési időszaka. 

Az egyes szálláshelyeket érintő eredmények bemutatásánál a pályázattal érintett teljes 

időszak (2012-2017) felmérési eredményeit megadjuk úgy, hogy külön kiemeljük az adott 

fajok adatait, illetve az esetükben levont következtetéseket. 

A klímaváltozás okozta felmelegedésnek úgy tűnik, hogy komoly hatása van (lesz) a 

denevérekre, ezért az ezzel kapcsolatos háttéradatok gyűjtése nagyon indokolt. A projekt 

időtartama alatt számos szálláshelyen gyűjtöttünk mikroklimatikus adatokat (hőmérséklet, 

páratartalom), melyek a védelmi beavatkozások tervezéséhez is komoly szakmai hátteret 

nyújtanak. A klímaváltozásnak úgy tűnik, hogy az épületlakó állományok esetében különösen 

nagy jelentősége van, ugyanis egyes szálláshelyek könnyen túlmelegedhetnek. Az egyes 

beaavtkozások eredményeinek bemutatásakor ezeket az adatokat is szerepeltetjük a 2014-

2016 közötti időszakra vonatkozóan (a 2017. évi adatok többsége még a loggerekben van, 

ezeket az adatokat az eszközök elemcseréjekor, 2018 tavaszán töltjük le).  

 

A hazai denevérfajok tudományos elnevezései és a fajnevek rövidítései: 

 

Tudományos név Rövidítés Tudományos név Rövidítés 
Barbastelle barbastellus Bbar Pipistrellus pygmaeus Ppyg 
Eptesicus serotinus Eser Plecotus auritus Paur 
Miniopterus schreibersii Msch Plecotus austriacus Paus 
Myotis alcathoe Malc Rhinolophus euryale Reur 
Myotis bechsteinii Mbec Rhinolophus ferrumequinum Rfer 
Myotis blythii Mbly Rhinolophus hipposideros Rhip 
Myotis brandtii Mbra Vespertilio murinus Vmur 
Myotis dasycneme Mdas Myotis nattereri  Mnat 
Myotis daubentonii Mdau Nyctalus leisleri Nlei 
Myotis emarginatus Mema Nyctalus noctula Nnoc 
Myotis myotis Mmyo Pipistrellus pipistrellus Ppip 
Myotis mystacinus Mmys   
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2. Az állományokat közvetlenül érintő védelmi beavatkozások értékelése 

 

2.1. Ragály, római katolikus ravatalozó és kápolna 

 

A korábbi években csonkafülű denevérek igen jelentős méretű kolóniája foglalt itt szállást, 

ezen a fajon kívül nagy patkósdenevérekkel is rendszeresen, bár csak kisebb számban 

találkozhattunk az elmúlt években.  

Mivel az épület a túlmelegedés szempontjából különösen veszélyeztetett volt, ezért a 

denevérek telelőhelyekre vonulását követően 2015-ben megtörtént a tetőhéjazat világos színű 

festékkel történő lefestése a hőelnyelő képesség csökkentése érdekében. A padlástér sötétebbé 

tétele érdekében ezzel párhuzamosan elvégeztük a tornyon lévő ablakok lezárását is. A 

denevérek szabad bejárása természetesen megmaradt, mivel a hátranéző ablakon megfelelő 

méretű denevérnyílást alakítottunk ki. A projekt keretében több alkalommal letakarítottuk a 

felhalmozódott denevérguánót is. 

A mérési eredmények alapján csökkent a felmelegedés mértéke, illetve az új ablakok 

eredményeként sokkal kedvezőbb (sötétebb) körülmények alakultak ki a belső térben. Az 

elvégzett munkák jelentősen megnövelték a szállásépület tetőzetének élettartamát. A 

takarítások eredményeként jelentősen növelni tudtuk a denevérek helyi közösség általi 

elfogadottságát, az emberek denevérekhez fűződő viszonyát (pozitív hozzáállását). A 

beavatkozásoknak hosszabb távon nyilvánvalóan pozitív hatása lesz, a konkrét 

eredményesség azonban a 2016-ban ismeretlen helyen bekövetkező mérgezés miatt hosszú 

ideig nehezen lesz számszerűsíthető (a mérgezés biztosan nem itt következett be, de az itt élő 

denevérek nagy része is mérgezést szenvedett és elpusztult). A 2017-ben gyűjtött adatok 

alapján az állomány egy része túlélte a mérgezést, visszatelepülésük a trizsi szálláshelyre 

megkezdődött, így reményeink szerint a közeli jövőben ide is várható visszatérésük (ehhez 

most a szálláshely minden adottsága megfelelő). 

 

  

a, b, 

6. kép. A ragályi ravatalozó az épület tetejének denevérvédelmi célú átfestése előtt (a) és a 

munkálatok alatt, részben már befejezve (b). 
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7. ábra: A ragályi ravatalozó mikroklimatikus adottságai 2014-ben. 

 

 

 
8. ábra: A ragályi ravatalozó mikroklimatikus adottságai 2015-ben. 
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9. ábra: A ragályi ravatalozó mikroklimatikus adottságai 2016-ban. 

 

Évek Nagy patkósdenevér Csonkafülű denevér 
2012 0 30 

2013 0 0 

2014 1 300* 

2015** 0 
Min. 80 (később hősokk miatt 152 

tetem) 

2016*** 0 170 (később 253 tetem) 

2017 1 0 

* kb. 50 példány elpusztult (túlmelegedés); ** jelentős pusztulás a fiatalok között túlmelegedés miatt; 

*** mérgezés miatt bekövetkezett pusztulást 

 

 

2.2. Viszló, g. katolikus templom 

 

Lemeztetős, kedvező klímaadottságokkal rendelkező épület, mely a klímaváltozás miatt 

túlmelegedéssel veszélyeztetett. A projektterületen ez az egyik legnagyobb fajdiverzitású 

denevérszállás (eddig 8 faj előfordulását sikerült itt bizonyítani). 

A pályázat keretében 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, illetve az alsóbb járószintek 

guanómentesítése érdekében megtörtént a toronytér deszkázatának újraépítése is, mely most 

már hatékonyan megakadályozza a denevérguanó lehullását. Elvégeztük a toronytérben 
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(kupolarész) padlódeszkázat kialakítását, mely a felhalmozódó guanó könnyebb 

összegyűjtését, illetve a balesetveszély csökkentését eredményezte. 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. A rendszer megfelelő működését automata adatgyűjtéssel 

(termohigrométer) monitorozzuk. 

 

  

a, b, 

   

c, d, e, 

10. 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.). 

 

Az épület könnyen túlmelegedik, mely az ellési időszakban rendkívül veszélyessé válhat 

a kölykök túlélése szempontjából. 2015-ben jelentősebb pusztulást észleltünk itt. 2016-ban 

automatizált túlmelegedést akadályozó (megelőző) rendszer került beépítésre, ennek 

eredményessége kiértékelés alatt áll. A rendszer lehűtési képessége 2016-ban és 2017-ben is 

tesztelés és hangolás alatt állt (2016-ban 39 °C-on lépett működésbe a szellőztető rendszer, 

2017-ben ezt az értéket még alacsonyabbra, 37 °C-ra állítottuk.  
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11. ábra: Klimaadottságok a viszlói templomban 2014-ben. 

 

 

 
12. ábra: Klimaadottságok a viszlói templomban 2015-ben. 
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13. ábra: Klímaadottságok a viszlói templomban 2016-ban. 

 

Évek Rfer Rhip Reur Mmyo&bly Mema Nnoc Eser* 
2012 3 48♀+48 kölyök 0 2 700 0 ? 

2013 6 34♀ 0 15 (5♀) 
700 (min. 100 

kölyök elhullott 

hősokk miatt) 

0 ? 

2014 5 30♀ 0 30 700 0 ? 

2015 2 42♀ 
min. 

1 
min. 30 250 0 

? 

2016 3 45 (♀+kölyök) 0 40 15 (+ min. 20 tetem) 0 ? 

2017 1 Min. 20 0 50 450 0 ? 

* a lemezborítás alatt számukat és jelenlétüket sem lehet biztosan megállapítani 

 

 

2.3. Trizs református templom  

 

Az szálláshelyet 2 ütemben kezeltük, az I. ütemben a padlás teljes takarítását, illetve a 

denevérguanó lehordását és szakszerű elhelyezését végeztük el, míg a II. ütemben a 

gerendázat megerősítése, illetve a faszerkezet részbeni impregnálása történt meg.  

A padlástér korábban az ország egyik legnagyobb csonkafülű denevér kolóniájának 

nyújtott menedéket, 2016 nyarán azonban egy ismeretlen eredetű mérgezés következtében az 

állomány nagy része elpusztult (ez minden tekintetben független volt a projekttől). A védelmi 

beavatkozások eredményeként azonban a denevéreknek lehetősége van a visszatelepülésre, 

illetve a kolónia regenerálódására (2017 nyarán újra népes állomány jelent itt meg, melynek 
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hátterében azonban más kolóniák ideköltözése, nem az itteni maradékállomány újbóli 

felszaporodása áll). Ennek a szálláshelynek az esetében különösen nagy jelentősége van a 

folyamatos adatgyűjtésnek (monitoring). 

 

  

a, b, 

  

c, d, 

14. ábra: A denevérszállás hosszú távú fennmaradását megalapozó gerendafelfüggesztés (a), annak 

kivitelezése (b), illetve az elmúlt években jelenlévő denevérkolónia (c: 2016.05.12.; d: 2017.07.05.).  

 

 

Évek Rfer Mema 
2012 1 1000 

2013 1 1000 (ad.) 

2014 0 1000 (ad.) 

2015 2 600 (ad.) 

2016 1 900 (ad.) (később 0) 

2017 1 1000 (kölykökkel együtt (600 ad.)) 
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15. ábra: Mikroklimatikus adottságok a trizsi református templomban 2014-ben. 

 

 
16. ábra: Mikroklimatikus adottságok a trizsi református templomban 2015-ben. 
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17. ábra: Mikroklimatikus adottságok a trizsi református templomban 2016-ban. 

 

 

2.4. 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. 

A szálláshelyen egyelőre nem tapasztaltunk túlmelegedés miatt bekövetkező 

denevérpusztulást, de ennek monitorozása folyamatosan történt a projekt ideje alatt. 

 

  

18. ábra: Kis patkósdenevérek a biztonságossá tett szálláshelyen (a), korábbi időszakban a feljáróban 

rekedt és elpusztult nőstény kölykével. 
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19. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szögligeti Szalamandra-ház padlásterében 2014-ben. 

 

 
20. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szögligeti Szalamandra-ház padlásterében 2015-ben. 
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21. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szögligeti Szalamandra-ház padlásterében 2016-ban. 

 

Évek Rhip Rfer Paus Eser Mema 
2012 95 0 0 0 0 

2013 150 0 1 0 0 

2014 110 1 0 0 0 

2015 100-120 0 0 1 1 

2016 120 0 0 0 1 

2017 150 0 0 0 0 

 

 

2.5. Bódvarákó, Esztramos-hegy, denevérház 

 

A munkaszakasz keretében egy felhagyott ipari épület denevérszállássá történő átalakítása 

történt meg (2015). A munka során 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 ki. Az korábban üres szálláshelyet bár egyelőre kis számban, de rendszeres 

használatba vették a denevérek (kis és nagy patkósok). 
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a, b, 

  

c, d, 

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).   

 

Évek Rhip Rfer 
2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015* 0 3 

2016 1 2 

2017 1 2 

* a denevérbarát átalakítás éve 

 

 

2.6. Perkupa református templom 

 

Kiemelkedő jelentőségű, rendkívül kedvező adottságú épület, mely a lemezfedés miatt 

kifejezetten meleg. A berepülőnyílások szabadok, ami kedvez a nagyméretű bejáratokhoz 

ragaszkodó nagy patkósdenevéreknek. Szerencsére az elmúlt években a gyöngybaglyok 
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elkerülték ezt az épületet, ezért egy nagyon értékes denevérközösség tudott itt fennmaradni. A 

tapasztalatok alapján a kolónia közvetlen kapcsolatban áll a Szinpetri templomában és a 

Szelce-pusztán megtelepedő kolóniával. Kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett, 

korábban kizárólag barlanglakó fajnak tekintett kereknyergű patkósdenevér több példányának 

megfigyelése. A faj szaporodik is az épületben. 

A túlmelegedés szempontjából veszélyeztetett épület, A projekt keretében a padlás és 

torony teljes takarítását, illetve a denevérguanó lehordását és szakszerű elhelyezését végeztük 

el. Biztonságos berepülőnyílások kialakítása az Aggteleki NPI segítségével korábban már 

megtörtént. A projekt keretében gyűjtött adatok értékelése alapján indokolt a közeljövőben 

lépéseket tenni a szálláshely túlmelegedésének csökkentése érdekében. 

 

 
22. ábra: Mikroklimatikus adottságok a perkupai református templom padlásterében 2014-ben. 

 

 

Évek Rfer Rhip Reur Mmyo/bly Mema Nnoc Eser 
2012 250 10 0 0 50-60 0 40-50 

2013 250-300 0 10-12 0 30 0 50 

2014 370 0 8 0 120 0 40-50 

2015 270 0 12 0 80 0 50 

2016 400 0 10 0 120 0 50 

2017 500 0 12 1 200 0 50 
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23. ábra: Mikroklimatikus adottságok a perkupai református templom padlásterében 2015-ben. 

 

 
24. ábra: Mikroklimatikus adottságok a perkupai református templom padlásterében 2016-ban. 
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25. ábra: Mikroklimatikus adottságok a perkupai református templom padlásterében 2017-ben. 

 

 

2.7. Szinpetri református templom 

 

Az ANPI működési területének egyik legértékesebb épületlakó állományával rendelkező 

épülete. A szálláshely korábban megvilágított volt, ANPI és a református gyülekezet között 

kötött megállapodás alapján a megvilágítás áprilistól októberig már szünetel. A pályázat 

végrehajtása keretében az épületben felhalmozódott denevérguanó és egyéb hulladék 

kitakarítása, illetve a tető hibáinak kijavítása történt meg. Ez utóbbi feladat azért volt nagyon 

időszerű, mivel a beázás már közvetlenül zavarta a denevéreket, illetve erősen rombolta az 

épületet. 

2016-ban a nagy patkósdenevérek számának érdemi növekedését tapasztaltuk, ami 

nyilvánvílóan áttelepülés/betelepülés eredménye volt (a túl meleg klíma vagy egyéb okok 

miatt (pl. zavarás) a nagy patkós- és csonkafülű denevérek elköltöztek Szelce-pusztáról). A 

szelce-psutai szálláshelyen 2017 nyarán is lényegesen kevesebb denevér tartózkodott, mint 

korábban. A csonkífülő denevérek azonban egyétrtelműen nem innen származnak, hanem az 

egyeztetések alapján Szlovákiából (hasonlóan a trizsi templomban megjelent állatokhoz). 

2017-ben nem lehetett a szálláshely jelentős túlmelegedését tapasztalni, ehhez köthető 

jelentősebb pusztulást nem tapasztaltunk. 

 



Erdei életközösségek védelmét megalapozó  

                                                                               többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban  

 

22 

 

26. ábra: Nagy és kereknyergű patkós, valamint csonkafülű denevérek Szinpetri templomában.  

 

 
27. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szinpetri református templom padlásterében 2014-ben. 
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28. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szinpetri református templom padlásterében 2015-ben. 

 

 
29. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szinpetri református templom padlásterében 2016-ban. 
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30. ábra: Mikroklimatikus adottságok a szinpetri református templom padlásterében 2017-ben. 

 

Évek Rfer Mema Reur Rhip indet sp. Mmyo/bly Eser 
2012 220 179 6 12 0 0 0 

2013 250 200 6 0 0 0 0 

2014 350-400 100 30 0 0 0 0 

2015 350-400 160 15 0 0 1 3 

2016 500 100 20 0 0 0 0 

2017 400 300 15 0 0 0 0 

 

 

2.8. Szőlősardó református templom 

 

A toronyban hosszú ideje ismert egy jelentős méretű „nagy Myotis” kolónia. A pályázat 

keretében elvégeztük a torony teljes takarítását (feljáró, toronytér, kupolarész), illetve a 

denevérguanó, építési törmelék és egyéb hulladék lehordását és szakszerű elhelyezését. A 

harang, ill. a húzószerkezet megóvása, illetve az alsóbb járószintek guanómentesítése 

érdekében megtörtént a toronytér deszkázatának újraépítése, mely most már hatékonyan 

megakadályozza a denevérguanó lehullását. Sikerült elvégezni a toronytérben padlódeszkázat 

kialakítását is, mely a felhalmozódó guanó könnyebb összegyűjtését, illetve a balesetveszély 

csökkentését eredményezi. Megoldódott az elöregedett és életveszélyes feljárók felújítása is. 

Az épület korábban megvilágított volt, ANPI és a református gyülekezet között kötött 

megállapodás alapján a megvilágítás áprilistól októberig már szünetel. 
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a) 

  

b) 

31. ábra: Denevérszállás fenntartása a szőlősardói református templom toronyterében, a guanó 

lehullását akadályozó leszakadt plafondeszkázat teljes cseréje a harangok felett. 

 

 

32. ábra: Mikroklimatikus adottságok a Szőlősardó református templom padlásterében 2014-ben. 

 

Évek M. blythii (M. myotis) 
2012 350-400 

2013 - 

2014 200 (csak öregek száma) 

2015 200 (csak öregek száma) 
2016 300 (200 az öregek száma) 

2017 350-400 
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33. ábra: Mikroklimatikus adottságok a Szőlősardó református templom padlásterében 2015-ben. 

 

 

34. ábra: Mikroklimatikus adottságok a Szőlősardó református templom padlásterében 2017-ben. 
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2.9. Kelemér, református templom 

 

1986 óta dokumentált denevérszállás. A toronyban több alkalommal is történt takarítás, 

2015 tavaszán 15 zsáknyi felhalmozódott anyagot, főleg guanót hordtunk le. A harang, ill. a 

húzószerkezet megóvása, illetve az alsóbb járószintek guanómentesítése érdekében 

megtörtént a toronytér deszkázatának újraépítése, mely most már hatékonyan 

megakadályozza a denevérguanó lehullását. Sikerült elvégezni a toronytérben padlódeszkázat 

kialakítását is, mely a felhalmozódó guanó könnyebb összegyűjtését, illetve a balesetveszély 

csökkentését eredményezi. A tornyon eltűntek a stablondeszkázat hibái, melyek világosan 

tartották toronysüveg belső részét, ill. melyeken keresztül a házi verebek rendszeresen 

bejártak és nagymennyiségű tűzveszélyes fészekanyagot hordtak be. 

 

 
a) 

 
b) 

35. ábra: (a)25-30 cm vastagságú, nagyobb részben már lehordott guanóréteg a keleméri református 

templom toronyterében. (b) Denevérszállás fenntartása a keleméri református templom toronyterében, 

a leszakadt plafondeszkázat teljes cseréje a harangok felett. 

 

 

Évek Rfer Mmyo/bly Paus 
2012 0 6 0 

2013 0 16 0 

2014 0 120 0 

2015 1 130-150 0 

2016 0 180 0 

2017 0 130-150 0 
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36. ábra: Mikroklimatikus adottságok a Kelemér református templom toronyterében 2015-ben. 

 


