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DDeenneevvéérrhhiibbeerrnnáálláássii aaddaattookk 
aa sseeppssiikkõõrröössppaattaakkii 
„„PPlloottii--bbaarrllaannggookkbbóóll””
((11998888––22000000))

(Kivonat)
Az egykori homokkõfejtésbõl visszama-
radt grottákban a megfigyelés 13 éve
alatt 5 denevérfaj telelt, köztük 2 ritkább.
A dolgozat bemutatja a grottákat (6 kö -
zülük denevértelelésre alkalmas), az
egyes megfigyelt fajok hibernálásadatait,
illetve a fajok közötti viszonyokat.

BBeevveezzeettééss

KKõõrröössppaattaakk község kb. 550 m tengerszint
feletti magasságban, Sepsiszentgyörgytõl mint -
egy 7 km-re fekszik.

A „PPlloottii--bbaarrllaannggookk”” a  település nyugati
kijáratánál, a Baróti-hegységen átvezetõ VVaaddaassii--
mmûûúútt mentén, a FFeennyyvveessoollddaallbbaann (egykor NNyyíí --
rreess tteettõõ) találhatóak. Eredetük a mûút 2. világ -
háború ideji építésére nyúlik vissza, amikor is a
hegyoldal homokkövébõl az útalapozáshoz szük-
séges kõanyagot fejtették ki. Ezideig 11 grottáról
van tudomásom (l. térkép).

A „Ploti-barlang”- név második világ -
háborús eredetû, a legnagyobb, kb. 17 méter
hosszú üreget nevezték így el a helyiek egy a
háború végén ott meghúzódó szakaszvezetõrõl
(= plutonier), aki a társaival egy ideig rettegés-
ben tartotta a község népét.

E grottákat az egyikben talált felirat ta -
núsága szerint 1986 januárjában az egykori
MMyyoottiiss AAmmaattõõrr BBaarrllaannggkkuuttaattóó KKöörr nyilvántartás-
ba vette, 1000/3-as számot adva az illetõ üreg-
nek, a munkájuk eredményét azonban tudo -
másom szerint sehol sem tették közzé. A témá -
ban csak egyetlen cikk jelent meg az egykori
Megyei Tükör napilapban KISGYÖRGY Zoltán

tollából (1986. május 7., 4437. szám), amely rö -
vi den az ott 5-ös számot viselõ„Nagy” Ploti-bar-
langot és a grották keletkezését ismerteti a „Ko -
vászna megye barlangjai” sorozatban. 

Ebbõl az irodalmi adatból és az illetõ 
3-as grottabeli feljegyzésbõl következtettem az
egykori nyilvántartásbavételi logikára. A meg-
jelölt 3-as grotta a Kõrös-pataka folyásirányában
a harmadik az üregek sorában, így a többit is a
patak folyásirányában, növekvõ sorrendben szá-
moztam. Az egykor 5-ös számon nyilvántartásba
vett Nagy Ploti barlang az általam ismert barlan-
gok sorában már a 6., ezért e cikkben e szám alatt
szerepel.

Az összes grottát egységesen „PPlloottii--bbaarr--
llaannggookknnaakk” nevezem. 

MMóóddsszzeerr

1993-ig évi egy alkalommal, a késõb-
biekben telente többször is felkerestem a Ploti-
barlangokat. Feljegyeztem a különféle fajok elõ-
fordulását és egyedszámát, mindezen adatokat
táblázatban mellékeltem.

EErreeddmméénnyyeekk

A Ploti-barlangokban telelõ denevérek
száma csekély (egyidejûleg az összes grottában
legtöbb 11 egyedet találtam), viszont annál érde -
ke sebb a fajspektrum (5 faj), melyben 2 ritkább
faj is telelni visszajáró egyedekkel képviselteti
magát.

A szûk belsõ tér, a hõmérsékleti és pára -
tartalmi sajátosságok csak kevés, széles tûrõké -
pes ségû, illetve alacsony hõmérsékletet kedvelõ
fajnak teremtenek elfogadható hibernálási körül -
ményeket.

Néhány alkalommal nyáron is felkeres -
tem a grottákat, ám azok egyetlen kivételtõl
eltekintve néptelenek voltak.

Az itt talált fajok a következõk voltak:
KKöözzöönnssééggeess eeggéérrffüüllûû ddeenneevvéérr ((MMyyoottiiss mmyyoottiiss)),,
HHoorrggaasssszzõõrrûû ddeenneevvéérr ((MMyyoottiiss nnaatttteerreerrii)),, KKéésseeii--
ddeenneevvéérr ((EEpptteessiiccuuss sseerroottiinnuuss )),, PPiisszzee ddeenneevvéérr
((BBaarrbbaasstteellllaa bbaarrbbaasstteelllluuss)),, BBaarrnnaa hhoosssszzúúffüüllûû
ddeenneevvéérr ((PPlleeccoottuuss aauurriittuuss))..
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AA hhiibbeerrnnáállóóhheellyykkéénntt sszzáámmoonnttaarrttootttt
ggrroottttáákk bbeellssõõ tteerréénneekk lleeíírráássaa

A 11 grottából mindössze 6-ban találtam
denevéreket, a többi 5-ben vagy a huzat, vagy a
belsõ tágulatok hiánya és a barlangszáj túlmére -
te zettsége folytán hiányoztak a hibernáláshoz
szükséges minimális feltételek.

– Az 11--eess üürreegg bejárata 0,7 m széles és
0,5 m magas, rövid 1 m-es csúszda után emel -
kedni kezd az összesen 7,5 m hosszú járat talap -
zata. A járat végéban 2,7 m széles és 1,3 m magas
terem van. 2000. március 22-én, amikor még
javában tartott a téli idõjárás, 5,2 °C hõmérsék-
letet mértem benne a kinti 1,5 °C-hoz képest.
Hosszúfülû és kései denevérek telelnek itt.

– A 22--eess ggrroottttaa egy kb. 15 m-es régi,
beomlott emelkedõ járatnak a végsõ, vízszintes
szakasza, 2,5 m széles és 1 m magas bejárata túl
tágas, nem véd sem a széltõl, sem a hidegtõl. Az
összesen 7,4 m hosszú és 1,5 m széles folyosó a
közepénél jobbra kanyarodik, az itt képzõdõ tá -
gulatban a szélessége 2,5 m, a magassága pedig
1,5 m. A belsõ térben uralkodó hõmérséklet
2000. március 22-én nem különbözött a kintitõl,
mégis a jelzett idõpontban egy repedésbe bújva
itt egy pisze denevért találtam.

– A 44--eess üürreegg 1,5 m hosszú elõszobája
0,5 m alacsony, a végében található 0,4 m széles
és 0,3 m magas szûkületen túl egy emelkedõ
talapzatú, 7 m hosszú, 2 m széles és maximum
1,6 m magas folyosó van. 5 °C-ot mértem benne
a jelzett dátumon. Pisze, kései és hosszúfülû
denevérek telelnek itt rendszeresen.

– A 66--ooss, avagy a NNaaggyy PPlloottii--bbaarrllaanngg
járata 17 m hosszú, egy bejárati részre és 3 belsõ
tágulatra tagolódik. A bejárat 1 m széles és 0,7 m
magas, az elõszoba hasonló magasságú, 3 m
hosszú és 2 m széles. Innen a barlang talapzata
kb. 2 m-t emelkedik a boltozatról lehullott tör -
melék miatt, az így képzõdött elsõ és legnagyobb
terem 8 m hosszú és maximum 4,5 m széles,
magassága 1,8 m. A következõ 3 m hosszú és 2,8
m széles kisterembe egy alig érezhetõ boltozati
aláhajlás után jutunk, a terem magassága itt is 1,8
m. E tágulat boltozati repedéseit használja a leg -
több telelõ denevér (közönséges, horgasszõrû,

hosszúfülû, kései és pisze denevér fajok). A bar-
lang végsõ szakasza 3 m hosszú, 3 m széles és 2,1
m magas, a jelzett dátumon itt 7,8 °C-t mér tem.

– A 88--aass üürreegg  egy szûk és meredek, kb.
2 m hosszú csúszdával kezdõdött, amelynek a
végében egy 3 x 3 x 2 m-es terem nyílott. Sajnos,
1999 õszén beomlott, és eltömõdött a bejárata.
Egyetlen alkalommal, itt egy hosszúfülû dene -
vért találtam.

– A 1100--eess ggrroottttaa 1,5 m széles és 0,6 m
magas bejárata elõtt magas omladéktorlasz hal-
mozódott fel, ami egyúttal védettebbé is teszi az
üreget. A belsõ tér egy 6 m széles és 5,5 m hosszú
terem, legnagyobb magassága 1,8 m. A jelzett
idõpontban 3 °C-t mértem benne. Ezidáig kései,
hosszúfülû és közönséges denevér telelt itt.

A bemutatott grották sajnos mind pusz-
tulásra vannak ítélve, mennyezetüket sok helyütt
már csak a fagyökerek tartják, amelyek alól ki -
pergett az utolsó törmelékes homokkõréteg is. A
talajfelszíntõl mélyebben elhelyezkedõ üregek
falai is omladékosak, sorsukat szemlélteti a tu -
cat nyi már beomlott tárna a szomszédságukban. 

AAzz éésszzlleelltt ffaajjookkrróóll

11.. KKöözzöönnssééggeess eeggéérrffüüllûû ddeenneevvéérr 
((MMyyoottiiss mmyyoottiiss))
Nagy termetû, gyakori, fõleg hegy- és

dombvidéki faj, a térségbõl a Ploti-barlangokon
kívül még 19 helyrõl gyûjtöttem elõfordulási
adatokat. A barlangoknak és az emberi telepü -
léseknek egyaránt jellemzõ denevérfaja, barlan-
gokban telel.

Már októberben téli álomra vonul, és
áprilisig hibernál. Az öregebb hímek többnyire a
telelõhelyük közelében töltik a nyarat, a nõs té -
nyek azonban akár többszáz km-t is vándorolnak
telelõ- és nyári szálláshelyük között

Nagyobb termetû rovarokat: bagoly- és
szövõlepkéket, cserebogarakat stb. fogyaszt.
Életkora akár 15 év is lehet.

A Ploti-barlangokban talált egyedek
kivétel nélkül hímek voltak. Telente legtöbb 5
példány egyidejû jelenlétét tapasztaltam. A fal -
zugig levezethetõ telelõhelyhûségük arra enged
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következtetni, hogy némelyikük rendszeresen itt
telel. Egyes példányok októbertõl áprilisig
ugyanazon a helyen függeszkedtek. Ez a faj
hagyja el tavasszal utolsónak a Ploti-barlangokat.

22.. HHoorrggaasssszzõõrrûû ddeenneevvéérr 
((MMyyoottiiss nnaatttteerreerrii))
Ritka, kistermetû, fõleg hegyvidéki erdõ -

lakó faj. A térségben csak itt és a Büdöshegyen
találtam példányait.

Csak hideg teleken húzódik barlangokba,
kevésbé védett helyeken, pincékben, faüregek-
ben, sziklahasadékokban is áttelel. Legtöbbször
magányosan vagy kiscsoportokban hibernál. 10
évig is elélhet.

Az 1994 októberében talált kiskolónia
egyedei két helyre csoportosultak. Egyik meny -
nyezeti repedésben 2 példányt, a másik, alig hoz-
záférhetõ falrepedésben pedig legkevesebb 3 pél -
dányt számoltam. További két õszön ugyanazzal
a magányos példánnyal találkoztam.

Mivel mindhárom Ploti-barlangi elõfor-
dulás csak a hibernálási szezon kezdetére szorít -
kozott, feltételezem, hogy a Ploti-barlang csak
egy az érintett telelõhelyek sorából.

Az itt talált fajok közül ez volt a leg -
érzékenyebb a zavarásra, a hibernáló példányok
önébresztési mechanizmusa már a hideg lám-
pafénytõl is beindult.

33.. KKéésseeiiddeenneevvéérr ((EEpptteessiiccuuss sseerroottiinnuuss))
Nagytermetû, térségünkben valószínûleg

nem túl gyakori faj. A tárgyaltak közül e faj elter-
jedése kötõdik a leginkább az emberi települé -
sek hez. Kovászna megyében az itteni egyedeken
kívül csak egyetlen egykori szülõkolóniáját azo -
nosítottam fiatal egyedek kiszáradt tetemei
alapján.

Nyári és téli szálláshelyei között vonul,
téli szállása lehet pince, padlászug, falrepedés,
faodú, ritkábban barlang. Telelõhelyén egyesével
alszik, legfeljebb csak néhány példány van egy
helyen. A Ploti-barlangokban talált példányok is
magányosan vagy párban telelõ, kóborló egye -
dek voltak. 

Nem alszik mély téli álmot, tél közepén
is gyakran röpköd és táplálkozik a barlangban

telelõ nagyobb lepkékbõl, mint azt tucatnyi, a tél
elsõ két hónapjában még élve látott, majd szétrá-
gott nappali pávaszem (Inachis io) szárnymarad-
ványai is tanúsították. ( A másik 3, télen is aktív
denevérfaj kistermetû, ennélfogva fõleg a szú -
nyogokat és az araszolókat tizedelte ugyanott.)

A késeidenevérek rendszertelenül vál aszt -
ják ki idõszakos telelõhelyüket, az észlelt
példányok mindig más és más helyen függesz -
kedtek. A különbözõ jegyek (harapások utáni
hegek, rosszul összeforrt ujjperccsontok) alapján
azonosítható példányokat sohase láttam viszont a
következõ években. Valószínûleg minden évben
más és más egyedek húzódtak itt meg, rendsze -
rint decemberben érkeztek, és március folyamán
álltak tovább.

44.. PPiisszzee ddeenneevvéérr 
((BBaarrbbaasstteellllaa bbaarrbbaasstteelllluuss))
Kistermetû, ritka, hegyvidéki erdõlakó

faj. A térségbõl a Ploti-barlangokon kívül még 4
helyen észlelt 19 elõfordulásról és további két
régebbi irodalmi adatról van tudomásom.

Téli szálláshelyül bányákat, pincéket,
bar langokat, padlászugokat keres fel. Kb. 100
km-es körzetben vándorol.

Az 5 éves életkort is elérheti. A hideg
iránt alig érzékeny. A 4-es üregben két egymás
utáni télen is megfigyelt példány a hidegebb
hónapokat maximum 5 °C-os hõmérsékleten töl -
tötte, egy másik példányt pedig a kintivel egyezõ,
1,5 °C-os hõmérsékletû 2-es barlangban találtam.

Csak késõn kezdi meg a téli álmát, amely
nem túl mély, és hamar véget ér. 

A Ploti-barlangokban december folya mán
jelent meg, és rendszerint már februárban továbbállt.

Mindig magányosan, repedésekbe bújva
találtam. A két egymást követõ évben megfigyelt
példány ugyanabban az üregben csupán két fal-
rést váltogatva telelt.

55.. BBaarrnnaa hhoosssszzúúffüüllûû ddeenneevvéérr
((PPlleeccoottuuss aauurriittuuss))
Kistermetû, hegyvidéki, fõleg erdõlakó

faj, nálunk a gyakoribbak közé tartozik. A térség-
bõl a Ploti-barlangokon kívül még 11 helyrõl
gyûjtöttem elõfordulási adatokat.
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Valószínûleg a legkevésbé vonuló dene -
vérfaj. Apró rovarokkal táplálkozik.

Télen bányákat, barlangokat, üregeket,
pincéket stb. keres fel, a hidegre kevéssé érzékeny.
Többnyire szabadon lóg a falon, de hasa dé kokba
is behúzódik. Nem keveredik más fajok kal, a
fajtársaival sem telel együtt, hanem magányosan
alszik. Sohase találtam 1 üregben 2 példánynál
többet, és 1 adatgyûjtési alkalommal 3
példánynál többet.

Októbertõl márciusig telel, ám csak a
januárt és február elsõ felét tölti mély álomban.
A Ploti-barlangokban a legtöbbször csak decem-
berben jelent meg, és februárban már el is tûnt.
Az õsszel, novemberben talált példányok is
decemberig rendszerint telelõhelyet váltottak.

AAzz eeggyyaazzoonn üürreeggeenn oosszzttoozzóó ffaajjookk
kköözzööttttii vviisszzoonnyyookkrróóll

A 22 téli kiszálláson 4 grottában összesen
14 alkalommal találtam együtt egy helyen több
fajt is.

Mivel az üregek szûk terében a külön-
bözõ fajok egyedei egymástól legtöbb 3 méterre
függeszkedtek, valószínûnek tartom, hogy ezek a
denevérek a telelõhelyük kiválasztásakor nem
hagyták figyelmen kívül egymás jelenlétét, sõt ez
nagymértékben befolyásolta is õket az üregen
belüli helyfoglalásban. Ez esetben pedig joggal
feltételezhetõ egyféle egymás kölcsönös elvise -
lé sén, megtûrésén alapuló telelési „társulás” léte. 

E társulást  egyes fajoknak a falrésig le -
vezethetõ telelõhelyhûsége is könnyíti, ugyanis
például a közönséges denevérek zöme egy
évtizede mindig ugyanabban a két egymás mel-
letti mennyezeti üregben telelt, így lehetõvé téve
a barlang más részeinek más fajok általi zavarta-
lan használatát.

A társulási kombinációk a következõk
voltak:

11.. MMyyoottiiss mmyyoottiiss –– MMyyoottiiss nnaatttteerreerrii (1
alkalommal: a 6-os barlangban)

A horgasszõrû denevér egyedei a közön-
séges denevérektõl távolabb szûk réseket foglal-
tak el. Valószínûleg kerülik a náluk kétszer na -
gyobb közönséges denevérek társaságát, mert az

éber közönséges denevér nem tûri meg õket a
közelében. Erre konkrét példa is adódott, amikor
1994 októberében rövid idõre 1 már hibernáló
közönséges denevért, 2 horgasszõrût és 1 hosz -
szúfülût fogtam be. Sajnos, a továbbiakban elkö -
vettem azt a hibát, hogy összezártam õket egy
közös dobozba.

A mikroklimatikus változások következ -
té ben a közönséges denevér felébredt, és egyet -
len éjszaka alatt megölte, majd szétrágta mindkét
horgasszõrû denevért, ám furcsamód a hosszú -
fülû denevért nem bántotta. Valószínûleg a hor-
gasszõrûek szaga vagy hangja sokkal irritálób-
ban hatott rá, mint a hosszúfülû denevéré.

22.. MMyyoottiiss mmyyoottiiss –– MMyyoottiiss nnaatttteerreerrii –– PPllee--
ccoottuuss aauurriittuuss (2 alkalommal: a 6-os barlangban)

E 3 faj együtt telelése csak október–no -
vem berre korlátozódott, ugyanis a horgasszõrû
és a hosszúfülû denevér nem alszanak mély téli
álmot, és sûrûbben váltogatják a telelõhelyeiket.

33.. MMyyoottiiss mmyyoottiiss –– PPlleeccoottuuss aauurriittuuss (2
alkalommal: a 6-os barlangban)

Az ebben a társulásban uralkodó „tole -
rancia” másik példája az volt, amikor egy alka-
lommal közös résben összebújva találtam a két
fajt. Valószínûleg a hosszúfülû denevér foglalta
el hamarább a falrést.

44.. MMyyoottiiss mmyyoottiiss –– EEpptteessiiccuuss sseerroottiinnuuss (2
alkalommal: a 6-os és a 10-es barlangokban)

Ez a kombináció a nagyobb üregekre volt
jellemzõ, itt is a közönséges denevér volt az
állan dó elem, a késeidenevér csak alkalmi ven -
dég volt. Egymástól távolabb függeszkedtek.

55.. EEpptteessiiccuuss sseerroottiinnuuss –– PPlleeccoottuuss aauurriittuuss
(4 alkalommal: kétszer a 2-es, egyszer az 1-es
és a 4-es grottákban)

A kisebb üregek jellemzõ hibernáló kö -
zössége, a tél leghidegebb hónapjaiban alkalmi-
lag meghúzódó egyedek alkotják. Magányosan
függeszkednek.

66.. BBaarrbbaasstteellllaa bbaarrbbaasstteelllluuss –– PPlleeccoottuuss
aauurriittuuss (3 alkalommal: kétszer a 4-es, egyszer a
6-os barlangban)

A 4-es barlang jellemzõ társulása. A két
faj konkurál egymással a legjobb hibernálóhe-
lyekért, a legvonzóbb réseket mindig a hamarább
érkezõ foglalja el. Ha a 2 faj közül legalább az
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egyik jelen van, az illetõ 2 legjobb hely közül
legalább az egyik foglalt. 

A legtöbb példát a 6-os (Nagy Ploti-bar-
lang szolgáltatta: 7/14; a többi példa 3/14 arány-
ban származott a 4-es üregbõl, 2/14-es arányban
a 2-es grottából és 2/14-es arányban a 10-es grot-
tából.

Sohasem találtam együtt:
– a horgasszõrû és a pisze denevért, talán

a ritkaságuk folytán, de lehet , hogy a telelõhely-
körülmények iránt támasztott eltérõ igényeik mi -
att is. A két faj közül a pisze denevér a hideg -
tûrõbb.

– a közönséges és a pisze denevért, más
barlangokban is külön termekben különbözõ
mikro klimatikus feltételeket igényelve hibernál-
tak, elõbbi faj a párásabb és melegebb, utóbbi az
alacsonyabb páratartalmú, bejáratközeli termeket
részesíti elõnyben.

– a pisze denevért a kései denevérrel, ami
valószínûleg csak a véletlennek tulajdonítható,
mert mindkét faj egyedeit ugyanabban a grot-
tában (4-es) láttam a legsûrûbben.
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kötet

DDaattee ddee hhiibbeerrnnaarree aa lliilliieecciilloorr 
îînn ggrrootteellee „„PPlloottii”” ddee llâânnggãã VVaalleeaa
CCrriiººuulluuii 
((SSeeppssiikkõõrröössppaattaakk)),, 
jjuudd.. CCoovvaassnnaa ((11998888––22000000))
(Rezumat)

În grotele rãmase în urma fostelor ex -
ploatãri de gresie s-au fãcut observaþii sistematice
timp de 13 ani. În aceastã perioadã au hibernat
aici 5 specii de lilieci, dintre care 2 sunt relativ
rare. Lucrarea prezintã grotele (6 sunt propice
hibernãrii liliecilor), datele de hibernare, respec-
tiv relaþiile dintre specii.

DDaattaa ccoonncceerrnniinngg 
tthhee BBaatt--hhiibbeerrnnaattiioonn 
iinn tthhee „„PPlloottii--ccaavveess”” 
ffrroomm SSeeppssiikkõõrröössppaattaakk 
((VVaalleeaa CCrriiººuulluuii,, CCoovvaassnnaa CCoouunn--
ttyy)) ((11998888––22000000))
(Abstract)

In the caves that remained after the last
exploitations of sandstone systematic observa-
tions were undertaken for 13 years. In this period
five species of bats hibernated here of which two
are quite rare. The paper presents the caves (six
of them are proper for bat-hibernation), data con-
cerning hibernation as well as their relationship
among species. 

JJeellmmaaggyyaarráázzaatt

– adott helyen adott idõpontban
nem találtam azilletõ fajt

adott helyrõl adott idõpontból
nincs adatom

1 elsõ alkalommal talált példány

1 viszontlátott példány
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