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Abstract 

In the period May-July in the years 2015 and 2016 the survey of 174 buildings, 
mostly owned by the church in 130 settlements of Győr-Moson-Sopron County 
was conducted for bats. During the survey 8 species of bats were detected, bat 
traces were recorded in 64% of the buildings. Obtained results were compared to 
the similar survey of 1995-96 by Papp Károly and following tendencies were 
detected. Population of the Serotine bat has decreased by two thirds in the 
county; individuals of the species were detected in 10 out of 33 earlier inhabited 
buildings, estimated number of individuals having decreased to 138 from earlier 
571. Estimated number of Greater and Lesser mouse-eared bats has decreased as 
well. The population of Grey long-eared bats in the county has doubled in the 
last 10 years, presumably because the species endures altered circumstances 
following restoration works of churches. The number of individuals in the colony 
of Geoffroy’s bats found in 1997 has increased from 80 to 400 and the existence 
of another colony in the region is assumed, based on the discovery of two 
individuals in Pusztacsalád. The population of Lesser horseshoe bats dwelling in 
the castle of Fertőd has decreased from earlier 26 to 19 individuals. Altogether it 
can be stated that the house-dwelling bat fauna of the county shows a decreasing 
tendency, the number of individuals in earlier known bigger adult colonies is 
decreasing or the colonies have left their earlier dwelling places due to 
restoration works. 

Bevezetés 

Hazánk 28 denevérfaja között több olyan is van, melyek állományának jelentős 
része épületekben alkot – olykor számottevő nagyságú – kolóniákat. Az 
épületekben előforduló denevércsoportok általában kölykezőközösségek, melyek 
különböző hatásokra érzékenyen reagálhatnak. Az ember közelsége miatt a 
búvóhelyeken sokszor jelentős a zavarás, az esetleges átalakítások, felújítási 
munkák során ezek az élőhelyek előnytelenül megváltozhatnak. 

A térség legkorábbi denevérfaunisztikai adatait MÉHELY (1900) közli Fertőbozról, 
ahonnan kis patkósdenevér jelenlétét jelzi. Később PASZLAVSZKY (1918), ÉHIK 
(1924), BORZSÁK (1933), SÓLYMOSY (1939), VÁSÁRHELYI (1939), majd TOPÁL (1954) 
közöl újabb adatokat. 1988-tól erdőmérnök-hallgatók, előbb DOBROSI DÉNES, 
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majd DOMBI IMRE és SZATYOR MIKLÓS (SZATYOR 1999). végez a megye 
épületeiben kutatómunkát. Meg kell említeni PAPP KÁROLY-t is, aki 
diplomamunkájában, majd tudományos publikációkban közöl adatokat 
épületlakó denevérekről (PAPP 1996, 1999). A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer beindulásával a fontosabb kolóniák követése zajlott DOBROSI DÉNES és 
PÁLMAI ANGÉLA közreműködésével (PÁLMAI 2007, PROGRAMGYÁR KFT. 2008). 
2012-től indult be a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén élő denevérek 
szisztematikus, főleg akusztikai alapú felmérése, melynek keretében az adott 
felmérési területen ismert épületlakó kolóniák ellenőrzése is megtörtént, de 
átfogó, a teljes megyét érintő felmérésre ez idáig nem került sor. 

Felmérésünk célja egy Győr-Moson-Sopron megyét lefedő „épületlakódenevér-
leltár” elkészítése, az épületlakó denevérfajokkal kapcsolatos természetvédelmi 
kezelések megalapozása volt. 

Anyag és módszer 

A felmérések – melyek során 130 település 174 épületét vizsgáltuk át – 2015 és 
2016 május és július vége közötti időszakában zajlottak. Az épületek túlnyomó 
többsége egyházi tulajdonú ingatlan (templom, parókia) volt, de 
lehetőségeinkhez mérten az érintett településeken fellelhető kastélyokat és egyéb 
potenciális denevérlakta épületeket is bejártuk. A felmérést a Természetvédelmi 
Információs Rendszer központi protokolljának (BIHARI et al. 2009) megfelelően 
végeztük. Az adatok rögzítése az Epicollect+ Android alkalmazással történt, 
minden vizsgált épület egyedi rekordként GPS-koordináták felvételével került 
rögzítésre. A vizsgálat során elsősorban a templom tetőfedési anyagáról, a 
padlástér állapotáról és a fellelt ürülékhalmokról, de amennyiben az állatok 
zavarása nélkül lehetséges volt, magukról a kolóniákról is bőséges 
fotódokumentáció készült. 

Eredmények  

A felmérés ideje alatt 130 Győr-Moson-Sopron megyei település 174, többnyire 
egyházi ingatlana került átvizsgálásra, 140 épületben fedeztük fel denevérek 
nyomait, ezek közül 67 épületben pedig magukat az állatokat is megfigyeltük. 

A következőkben fajonkénti bontásban, lelőhely és felmérési év szerint 
ismertetjük az eredményeket. A zárójelben lévő szám a felmérés évét és a kolónia 
becsült példányszámát mutatja, a szám után tett t betű a toronyban fellelt 
egyedek becsült számát jelzi. 

Közönséges késeidenevér – Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774) 

Agyagosszergény rk. t. (2016: 1), Halászi rk. t. (2015: 30), Harka ev. t. (2015: 1), 
Farád rk. t. (2016: 40), Fertőrákos kastély (2015: 8), Kisfalud rk. t. (2016: 6), 
Petőháza rk. t. (2015: 1), Rábakecöl rk. t. (2016: 40), Rábaszentandrás ev. t. (2016: 
10), Tápszentmiklós ref. t. (2015: 1t) (1. ábra). 
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1. ábra: A közönséges késeidenevér előfordulása Győr-Moson-Sopron megyében 2015–2016-ban a 

kolóniák becsült egyedszámának feltüntetésével 

Vízi denevér – Myotis daubentonii (KUHL, 1817) 

Csermajor víztorony (2016: 1). 

Szürke hosszúfülű-denevér – Plecotus austriacus (FISCHER, 1829) 

Ásványráró rk. t. (2015: 5), Babót rk. t. (2016: 2), Bágyogszovát rk. t. (2016: 5), 
Bánfalva kolostor (2015: 1), Csáfordjánosfa rk. t. (2015: 1t), Csermajor víztorony 
(2016: 1), Dunakiliti rk. t. (2015: 16t), Egyházasfalu rk. t. (2015: 1), Farád ev. t. 
(2016: 30), Fertőendréd rk. t. (2015: 1t), Fertőrákos kastély (2015: 4), Harka ev. t. 
(2015: 2t), Harka ev. parókia (2015: 1), Hegyeshalom rk. t. ( 2015: 4), Hövej rk. t. 
(2016: 8), Kimle rk. t. (2015: 2t), Kópháza rk. t. (2015: 4+2t), Koroncó rk. t. (2016: 
10), Kunsziget rk. t. (2015: 1), Levél ev. t. (2015: 6), Lipót rk. t. (2015: 28t), Lövő rk. 
t. (2015: 3+4 t), Mérges ev. t. (2016: 5t), Mórichida ev. t. (2016: 10), Mosonszolnok 
rk. t. (2015: 8t), Nagybajcs rk. t. (2015: 2), Páli rk. t. (2016: 2), Pusztasomorja rk. t. 
(2015: 15+1t), Rábaszentmihály rk. t. (2016: 5), Rábaszentmiklós rk. t. (2016: 1), 
Répceszemere rk. t. (2015: 20), Sokorópátka rk. t. (2015: 1), Tápszentmiklós ref. t. 
(2015: 1t), Újkér rk. t. (2015: 1), Und rk. t. (2015: 5), Vadosfa rk. t. (2016: 4), 
Vásárosfalu rk. t. (2016: 2), Vének rk. t. (2015: 3), Veszkény rk. t. (2016: 10) (2. 
ábra). 

Rőt koraidenevér – Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774) 

Sokorópátka rk.t. (2015: 1†). 
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2. ábra: A szürke hosszúfülű-denevér előfordulása Győr-Moson-Sopron megyében  

2015–2016-ban a kolóniák becsült egyedszámának feltüntetésével 

Közönséges és hegyesorrú denevér – Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797) & 
Myotis blythii (TOMES, 1857) 

Bágyogszovát rk. t. (2016: 1), Cirák rk. t. (2016: 300), Dénesfa kastély (2016: 50), 
Fertőszentmiklós ált. isk. (2015: 3), Fertőszentmiklós rk. t. (2016: 1), Lébény ev. t. 
(2015: 50), Szilsárkány rk. t. (2016: 80+1t), Veszkény rk. t. (2016: 1) (3. ábra). 

Csonkafülű denevér – Myotis emarginatus (GEOFFROY, 1806) 

Sopron magánház (2015: 400, 2016: 300), Pusztacsalád kastély (2016: 2) (4. ábra). 

Kis patkósdenevér – Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800) 

Fertőd kastély (2015: 4, 2016: 15) (5. ábra). 

A teljes felmérés során az épületek 64%-ában figyeltünk meg denevéreket. 
Legtöbb esetben – a megvizsgált épületek 24,7%-ában – szürke hosszúfülű-
denevér került elő, 41 épületben összesen 95 példányt becsültünk. Közönséges 
késeidenevért az épületek 6%-ában (tíz épületben, összesen 138 példány), 
közönséges és hegyesorrú denevért 4,8%-ában (nyolc épületben, 487 példány), 
csonkafülű denevért 1,8%-ában (két épületben, 2015-ben 401, 2016-ban 350 
példányt), míg kis patkósdenevért egy épületben (összesen 19 példányt) 
találtunk. 
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3. ábra: A közönséges és a hegyesorrú denevér előfordulása Győr-Moson-Sopron megyében  

2015–2016-ban a kolóniák becsült egyedszámának feltüntetésével 

  
4. ábra: A csonkafülű denevér előfordulása Győr-Moson-Sopron megyében 2015–2016-ban 
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5. ábra: A kis patkósdenevér előfordulása Győr-Moson-Sopron megyében 2015–2016-ban 

 

Értékelés 

Felmérésünk eredményeit a PAPP KÁROLY által végzett 1995–1996-os felmérés 
adataival összevetve, meglepő tendenciákat figyelhetünk meg. Bár a jelen 
kutatás során érintett épületek nem teljesen egyeznek meg az előző felmérés 
során felkeresett épületekkel, az adatok trend szinten összevethetőek. 

A legszembeötlőbb változást a közönséges késeidenevér esetében tapasztaltuk. 
Az állomány mind a foglalt épületek mennyiségében, mind egyedszámban közel 
a harmadára csökkent, s legutóbb már csupán négy épületben figyeltünk meg 10 
példányt meghaladó szaporodókolóniát. A korábbi nagyobb kölykezőkolóniákból 
a farádit (korábban 64, jelenleg 40 példány) és a rábaszentandrásit (korábban 20, 
jelenleg 10 példány) is megtaláltuk, míg Halásziban (30 példány) és Rábakecölön 
(40 példány) korábban nem ismert szaporodókolóniát találtunk. A közönséges 
késeidenevérek számának csökkenése mind országosan, mind európai szinten 
ismert, oka azonban egyelőre pontosan nem feltárt. Ugyanakkor ismeretes, hogy 
egyes kitinszintézist gátló inszekticid növényvédő szerekre a faj a többi 
denevérhez képest érzékenyebben reagál. 
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Év 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 

Bejárt épületek száma 172 12 13 21 98 68 

Myotis myotis/Myotis blythii 11 8 7 9 3 5 

Eptesicus serotinus 33 1 1 1 5 5 

Plecotus austriacus 23 3 2 8 27 14 

Rhinolophus hipposideros 3 
  

1 1 1 

Myotis emarginatus 1 
   

2 1 

Összesen 71 12 10 19 38 26 

1. táblázat:  Épületlakó denevérek által foglalt épületek változása 1995–2016 között  
Győr-Moson-Sopron megyében 

 
Év 1995/96 2006 2007 2008 2015 2016 

Bejárt épületek száma 172 12 13 21 98 68 

Myotis myotis/Myotis blythii 649 164 88 1062 54 433 

Eptesicus serotinus 571 5 10 16 41 97 

Plecotus austriacus 102 78 6 57 135 95 

Rhinolophus hipposideros 57 0 0 1 4 15 

Myotis emarginatus 50 0 0 0 400 350 

Összesen 1429 247 104 1136 634 990 

2. táblázat:  Épületlakó denevérek becsült egyedszámának változása 1995–2016 között  
Győr-Moson-Sopron megyében 

 

A közönséges és hegyesorrú denevérek tekintetében a cirák–dénesfai kolónia (a 
ciráki templom felújítási munkái miatt 2012-ben a kolónia átköltözött a dénesfai 
kastélyba, de 2016-ban részben visszatértek eredeti szálláshelyükre) számában 
növekedett, és jelenleg összességében meghaladja a 350 példányt, amivel jelenleg 
a megye legnagyobb ismert kolóniáját alkotja. A szilsárkányi kolónia szintén 
növekedést mutat, korábban 40, jelenleg 122 példányból áll. A lébényi kolónia 80-
ról 50 példányra csökkent, a bősárkányi és a bezi kolónia helyén csak az egykori 
állomány után megmaradt ürülékkupacokat találtuk meg. A Fertőszentmiklóson 
korábban ismert 300 példányt meghaladó kolónia az iskola 2012-ben végzett 
tetőfelújítása után ismeretlen helyre távozott, az épületet jelenleg csak néhány 
állat használja. 

A szürke hosszúfülű-denevérek állománya mind a foglalt épületek számában, 
mind a megfigyelt egyedszámban az 1995–1996-os adatokhoz képest 
megduplázódott (102-ról 230 példányra). A szaporodókolóniák nem tartották meg 
korábban ismert helyeiket. Új szaporodókolóniát figyeltük meg korábban 
felújításon átesett, fóliázott tetőszerkezetű templomban is, így a faj jó 
alkalmazkodóképességének köszönhetően hosszú távon is fennmaradni látszik. 
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Az 1997 tavaszán PAPP KÁROLY által egy soproni magánházban talált 
csonkafülűdenevér-kolónia szépen növekszik, az akkori tavaszi 50 egyedhez 
képest 2015-ben fiatalokkal együtt 400 példányra, 2016 augusztusában 350 
példányra becsültük a kolónia nagyságát. Az állatok megmaradása a tulajdonos 
hozzáállása alapján biztosítottnak látszik. Hálózási adataink alapján 
valószínűsíthető, hogy a kolónia egyedei a Nagycenk és Kópháza közti Köves-
erdőbe és a Dudlesz-erdőbe is kijárnak táplálkozni. 2015-ben két egyedet is 
megfigyeltünk a pusztacsaládi kastény esőbeállója alatt, a két helyszín között 
légvonalban 36 km távolság van, így valószínűsítjük más kolóniák meglétét is a 
régióban, gyanúnknak okot ad, hogy SPITZENBERGER (2013) a határ ausztriai 
oldaláról, a Sopronhoz közel fekvő Rohrbachból (Fraknónádasd) és Lackendorfból 
(Lakfalva) közölt csonkafülűdenevér-előfordulásokat. 

Kis patkósdenevért mindössze egy épületben, a fertődi Esterházy-kastélyban 
találtunk, 2015-ben a padlás átvizsgálása során 4 egyed, 2016-ban a pince és a 
közműalagút átvizsgálása után 15 egyedből álló szaporodókolónia megfigyelését 
rögzítettük. 

A felmérés során törpedenevéreket (Pipistrellus spp.) nem észleltünk, a rőt 
koraidenevérnek is csupán egy elhullott példányát találtuk, ugyanakkor a 
növekedő lakossági bejelentések családi és társasházaknál többségében ezen 
fajok megtelepedését jelzik. 

Összefoglalás 

2015 és 2016 május–július közötti időszakában Győr-Moson-Sopron megye 130 
településén 174, többnyire egyházi kezelésben álló épület denevérfelmérési célú 
átvizsgálását végeztük el. A felmérés során nyolc denevérfaj előfordulását 
detektáltuk, a felkeresett épületek 64%-ában észleltük denevérek nyomait. A 
kapott eredményeinket a PAPP KÁROLY által végzett 1995–1996-os, hasonló 
vizsgálattal összevetve a következő tendenciákat kaptuk: a megyében a 
közönséges késeidenevér állománya harmadára csökkent, a korábban 
nyilvántartott 33 lakott épület helyett csak tíz helyen találtuk meg a faj egyedeit, 
a becsült egyedszám a korábbi 571-ről 138-ra csökkent. A közönséges és a 
hegyesorrú denevérek becsült egyedszáma is csökkent. A megye teljes területén 
előforduló szürke hosszúfülű-denevérek állománya az utóbbi tíz évben 
megduplázódott, aminek fényében megállapítható, hogy a faj jól viseli a 
templomok felújítási munkálatai után kialakuló megváltozott körülményeket. Az 
1997-ben megtalált csonkafülűdenevér-kolónia egyedszáma a korábbi 80-ról 400 
példány körülire emelkedett, és a Pusztacsaládon felfedezett két egyed alapján 
egy másik kolónia létezését is feltételezzük a régióban. A fertődi kastélyban élő 
kis patkósdenevérek állománya is csökkent, a korábbi 26-ról 19 egyedre. 
Összességében megállapítható, hogy a megye épületlakó denevéreinek az 
állománya csökkenő tendenciát mutat, a korábban ismert nagyobb szülőkolóniák 
egyedszámai csökkentek, vagy az épületfelújítási munkálatok miatt a kolóniák 
elhagyták korábbi tanyahelyeiket. 
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