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Hatékony szúnyogirtók

A denevéreknek Magyarországon 28 faja fordul 
                    
 

elő. Egyesek az épületekben is megtelepednek, 
ugyanis a természetes élőhelyeikhez (barlangok, fao-
dúk vagy rések) hasonló körülményeket találnak ben-
nük. Épületlakó denevéreinket az elfoglalt szálláshely 
típusa szerint két csoportra oszthatjuk: vannak, akik a 
nagy tereket kedvelik, ezért elsősorban a padlások, 
szénapajták tetőszerkezetén csimpaszkodnak, és 
vannak, akik sokkal inkább a szűk réseket, repedé-
seket részesítik előnyben. Utóbbiakkal az ablakok 
zsalutáblái mögött, falrésekben, tetőszerkezetben 
találkozhatunk. Ezek elsősorban nyári szálláshelyek, 
ahol a nőstényekből és kölykeikből álló szülőkolóni-
ák vagy magányos hímek verődnek össze, és rendkí-
vül nagy jelentőségűek a denevérek fennmaradása 
szempontjából. Az utódok május körül születnek és 
augusztusra érik el azt a fejlettséget, hogy képesek 

lesznek repülni. A kettő közötti időszakban az adott 
szálláshelyen tartózkodnak, így annak biztonsága, 
zavartalansága kulcsfontosságú az életben mara-
dásuk szempontjából. Kis méretük ellenére ezek az 
állatok akár 10 év feletti élettartamot is elérhetnek.

Magyarországon minden denevérfaj védett, 
élő- és szaporodóhelyeik bolygatása, bármilyen 
tevékenység, amely érintheti és zavarhatja őket en-
gedélyhez kötött. Ezeket a munkákat a tavaszi (ápri-
lisi) és az őszi (augusztustól október végéig terjedő) 
időszakra célszerű időzíteni, mert akkor kellő körül-
tekintéssel és szakmai felügyelettel elkerülhető a 
sérülésük, pusztulásuk. 

A vegyszeres szúnyogirtás helyett sokkal célra-
vezetőbb, ha hagyjuk a denevéreket megtelepedni, 
hiszen bármilyen kicsik is, rengeteg szúnyogtól és 
egyéb éjszaka repülő rovartól mentenek meg ben-
nünket és háziállatainkat. Óránként akár ezer szúnyo-
got is elkapnak.

A denevéreknek mesterséges odúk kihelyezé-
sével is segíthetünk. Melegkedvelő állatok lévén az 
épületek, fák déli-délnyugati oldalára, legalább 3 
méter magasra helyezzük el az odút, amit célszerű 
sötétre festeni, hogy jobban fölmelegedjen.

Forrás: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Hatékony szúnyogirtók
AZ EMBER KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN NEMCSAK HÁZIÁLLATOK ÉLNEK, VADON ÉLŐ ÁLLATOKKAL 
IS TALÁLKOZHATUNK, AMELYEKET SAJÁT ÉRDEKÜNKBEN IS ÉRDEMES ÓVNI, SEGÍTENI AZ 
ÉLŐHELYKERESÉSBEN.

Hazánkban minden denevérfaj védett vagy fokozottan védett
Fotó: Dobrosi Dénes

A denevérodút fessük sötétre és jó magasan helyezzük el


