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A szászrégeni KOHL Istvángyûjteményben talált
denevérpreparátumok jegyzéke
(Kivonat)
A dolgozat KOHL István ornitológus
Szászrégenben õrzött tekintélyes ornitológiai és
emlõstani gyûjteményének denevéranyagát ismerteti. A jelenleg a Lucian BLAGA Líceum
által fenntartott Múzeumban és a KOHL-preparátormûhelyben összesen 44, különféle módon
tartósított denevér található, melyek 10 fajhoz
tartoznak: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis
myotis, Myotis blythii, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii. A legértékesebb
faunisztikai adatot egy durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) képezi, amely a
fajnak a második erdélyi elõfordulása.
*
KOHL István Szászrégenben õrzött tekintélyes ornitológiai és emlõstani gyûjteményében
a madarak mellett fõleg a kinegetikai értéket
képviselõ ragadozó emlõsök és a rágcsálók vannak erõteljesebben képviselve.
A jelenleg a Lucian BLAGA Líceum által fenntartott Múzeumban mindössze 26 denevérpreparátum található, amelyek 4 fajhoz tartoznak. A preparátormûhelyben azonban MÁRKUS
Zoltánnak, a gyûjtemények õrének segítségével
további 18, különféle módon tartósított denevért
találtam, melyek révén a fajlista további 6 fajjal
bõvült.
A régeni preparátormûhely nyilvántartásai 1964. október 5-tõl 1971. július 9-ig, illetve
1976. április 16-tól 2001 végéig tartalmaznak
folyamatos feljegyzéseket a bekerült emlõsállatokról. E periódusokból még további 20 KOHL
István által preparált denevérrõl találtam emlí-

* Sf. Gheorghe, Dealului 11B/16, RO-4000

tést, amelyek jórészt ismeretlen helyre kerültek.
A mûhelyben talált denevérek zöme nem
szerepelt egyetlen nyilvántartásban sem (a táblázatban *-gal jelöltem a szóbanforgó 16 példányt), és sajnos, többnek hiányoztak a gyûjtési
adatai, így a legértékesebb faunisztikai adatot
képviselõ durvavitorlájú törpedenevérnek (Pipistrellus
nathusii) is, amely a fajnak a második (vélhetõleg)
erdélyi elõfordulása. (Az elsõt 1968-ban Profira
BARBU és társai jelezték Maroscsapóról.)
További érdekes adatok: két Erdõlibánfalván, valószínûleg barlangban gyûjtött hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) – a
Görgényi-hegységbõl a fajnak más elõfordulási
adata nem ismeretes; egy Régenben, 1984. november 30-án gyûjtött nagy patkósorrú denevér
(Rhinolophus ferrumequinum).
A múzeumi gyûjtemény magját 20 közönséges denevér (Myotis myotis) képezi, amelyeket KOHL István további 19, jórészt ismeretlen sorsú társával együtt a régeni evangélikus
templom tornyában, padlásán gyûjtött 1987.
július 4-én. Az állatokon lemérte a test, a farok,
az alkar, a fül és a 3. ujj hosszát, valamint feljegyezte a nemet és a testsúlyt. Ezen adatok
alapján megállapítható, hogy az illetõ példányok
egy szülõkolóniához tartoztak, öregebb nõstények és anyányi fiatalok 2 : 1 arányban képviseltetnek.
A kitömött bõrök jó állapotban vannak, a
koponyák azonban valószínûleg NaOH-ban voltak fõzve és megsérültek.
A mûhelyben talált és a Múzeum leltárában nem szerepelõ preparált és preparálatlan
denevérkoponyákat (13 példány) MÁRKUS
Zoltán kérésemre átengedte, és azok a forrás
megjelölésével a saját denevércsontgyûjteményem leltárába kerültek.
A látogatásomkor néhány irodalmi adatot
képezõ példányt is próbáltam felderíteni, amelyeket MOLNÁR Lídia sepsiszentgyörgyi biológus a Kovászna megyei Büdöshegyen gyûjtött
1979-ben, és meghatározás végett KOHL Istvánnak adott át [MOLNÁR L.: szóbeli közlés]. Ezek
az 1983-ban leközölt fajlista alapján a következõk voltak: 4 Myotis mystacinus, 1 Myotis
nattereri, 1 Myotis myotis, 2 Eptesicus nilssonii,

139

2 Plecotus auritus és 3 meghatározhatatlan. Az
említett 1979-es büdöshegyi denevérek közül az
Eptesicus nilssonii-k az elsõ romániai elõfordulásai a fajnak, a Myotis nattereri pedig 100 év
után a második erdélyi példány a szegényes
denevérfaunisztikai irodalom alapján. A példányokat, sajnos, még nem találtam meg, és a mûhelyi napló sem tartalmaz feljegyzést róluk,
ellenben volt egy a Büdöshegyen 1988-ban gyûjtött közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus), amely Nyctalus noctula-ként szerepelt a
kísérõcímkén és a mûhelynaplóban.
Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom MÁRKUS Zoltánnak, a KOHL-gyûjtemény gondozójának a denevéranyag felkutatásában nyújtott értékes segítségért; az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, hogy
hozzáférhetõvé tette számomra KOHL István
írott hagyatékát; a sepsiszentgyörgyi Nemere
Természetjáró Körnek az infrastruk-túra használatáért.
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Preparatele de lilieci din Colecþia
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István KOHL
(Reghin)
(Rezumat)
Lucrarea prezintã materialul de lilieci al
valoroasei colecþiei ornitologice ºi de mamalii a
regretatului ornitolog István KOHL din Reghin.
În Muzeul din Liceul Lucian BLAGA, respectiv
în atelierul de preparare KOHL se gãsesc în total
44 de exemplare de lilieci, preparate în diferite
feluri, aparþinãtoare de 10 genuri: Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis blythii,
Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Plecotus
auritus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii. Cea mai interesantã datã faunisticã ne este
oferitã de un exemplar de Pipistrellus nathusii,
care reprezintã a doua semnalare a speciei în
Transilvania.

The Chiroptera Material of the
István KOHL’s Ornithological
and Mammological Collection
from Szászrégen (Reghin,
Romania)
(Abstract)
In this work the list of Chiroptera material found in the István KOHL’s ornithological
and mammological collection from Reghin
(Transylvania) is published. This material contains 44 specimens belonging to 10 species: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis,
Myotis blythii, Eptesicus serotinus, Nyctalus
noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus
nathusii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus,
Miniopterus schreibersii The most interesting
faunistical data is one sample of Pipistrellus
nathusii, that is the second specimen found in
Transilvania.

1. táblázat A KOHL István gyûjteményében talalált denevérpreparátumok és a nyilvántartásokban
szereplõ denevér-gyûjtési adatok jegyzéke.
The list of the chiroptera material found in the István KOHL’s ornithological and mammological
collection.
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