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A program általános ismertetése I.

A projekt céljai:

• a magyar Kárpátok területén az erdei életközösségek és állatcsoportok (denevérek, 
rovarok, odúlakó madarak) állapotának felmérése és értékelése, illetve gyakorlati 
védelme. 

• Az erdőkezelések hatását monitorozó rendszer beindítása, az  erdőállapot változások 
nyomon követésére.

• Szakmai támogatás a fenntartható erdőgazdálkodás kereteinek tudományos 
kidolgozásához (a különböző üzemmódok ökoszisztémákra gyakorolt tényleges 
hatásainak vizsgálata és értékelése). 

• Valódi és hatékony együttműködések kialakítása és működtetése az érintett felek között 
(erdőgazdálkodó, nemzeti parkok, hatóságok, civilek), illetve ezen keresztül a 
természetvédelmi munka hatékonyságának növelése. 

Konzorciumi partnerek: 

• DINPI, ELTE, ANPI, BNPI, 
BEKE, WWF



Denevéreket közvetlenül érintő munkarészek:

Zoológiai kutatások: A vizsgálatok elsődleges célja, hogy adataink legyenek olyan 
élőlénycsoportokról, melyek hatékony védelme a szükséges elterjedési- és 
állományadatok hiánya miatt nem teljes mértékben biztosított. A denevérek alapvetően 
kötődnek erdőkhöz az erdőhöz, potenciális előfordulásukat elsősorban speciális 
erdőszerkezeti elemek határozzák meg és állományuk becslésére még nem létezik 
kiforrott és megbízható módszer. Denevérfelmérés módszertani fejlesztése, élőhely-
preferencia vizsgálatok stb. � POSZTERPOSZTER

A program általános ismertetése II.

?



Erdőhöz kötődő denevérfajok állományerősítése:

A) Földalatti denevér élőhelyek hosszú távú védelmének megoldása lezárásokkal és 
átalakításokkal 
B) Erdőkben táplálkozó de épületekben szállást foglaló, kiemelten jelentős denevér-
kolóniák szálláshelyeinek denevérbarát átalakítása 
C) Erdőlakó és erdei területeken táplálkozó denevérek számára ivóhelyek létesítése 
D) Erdőlakó, illetve erdei élőhelyeken táplálkozó épület- és barlanglakó denevérfajok 
élőhely-fejlesztése mesterséges szálláshelyekkel (moduláris odúk)

A program általános ismertetése III.



Feladatok, konfliktushelyzetek I. – barlangok









Feladatok, konfliktushelyzetek II. – épületek

• Lezárás (bezárás, kizárás)

• Guánó-felhalmozódás, „szemetelés”

• Szálláshely általános állagromlása, megszűnése

• Megvilágítás

• Túlmelegedés

• Ellenszenv, ismerethiány

















Denevér Hotel/Hotel Denevér *****



Összefoglalás
Világosan megfogalmazott védelmi stratégia és koncepció (biztonságos és 
független, hosszú távon fenntartható szálláshelyek � barlangok és erdők, 
bányák és épületek)
a) Partnerség, kapcsolattartás
Egyenrangú együttműködésre/kapcsolattartásra épüljön (írásos megállapodás, 
folyamatos kapcsolat, személyes)
Hiteles legyen.
Szigorúan szabályozott (időben, módszerekben), világos és egyértelmű.
Gyors, hatékony, teljességre törekvő.
Nyílt, publikus, érdekeltség felismerésére építő
b) Új természetvédelmi gyakorlati kihívások (túlmelegedés, világítás, épületek 
szigetelése).

c) Új technikai megoldások, lehetőségek (pl. 
passzív és aktív hőreguláció)
d) Megfelelő finanszírozási rendszer 
kiépítése (elérhető, kiszámítható, elegendő). 
(közös pályázat kérdése)
e) Biztonságos (védőfelszerelés!)



Köszönetnyilvánítás
• Köszönöm az épületek takarítása során nyújtott segítségét Visnyovszky

Tamásnak, Szilágyi Jánosnak, Sielaff Gergőnek és Fekete Évának.
• Mező Arnold és Szűcs Hajnalka lelkipásztorok kiemelkedő szerepelt vállaltak az 

egyházközségekkel történő együttműködések kialakításában és működtetésében.
• A gyakorlati denevérvédelmi munkák és vizsgálatok technikai feltételeit a Svájci 

Hozzájárulási Program biztosította.

Erdei Erdei Erdei Erdei ééééletkletkletkletköööözzzzöööösssssssséééégek vgek vgek vgek véééédelmdelmdelmdelméééét megalapozt megalapozt megalapozt megalapozóóóó
ttttööööbbcbbcbbcbbcééééllllúúúú áááállapotllapotllapotllapotéééértrtrtrtéééékelkelkelkeléééés a magyars a magyars a magyars a magyar

KKKKáááárprprprpáááátokban (SH/4/13)tokban (SH/4/13)tokban (SH/4/13)tokban (SH/4/13)


