
Denev6r popuLici6dinamikai vizs96latok
a Csarn6hdzi vizesbarlangban

Bevezet6s

Ezen dolgozat tCm6janak helyszindol a Csam6h6zi vizesbarlang szolg6lt, mely az egisz Cv
soriin meneddket biztosltott a deneverek szamdra, tgy szaporcd6, mint perz6 ds telelilhelykCnt,
illetve bizonyos esetekben 6tvonul6 egyedeknek volt pihenohelye. Vizsg6lataink kdzdppontjd-
ban az dllt, hogy melyik faj, az dv melyik szakaszdban hasa6lja a barlangot. Kialakul-e a
habit6t preferencia?

Figyeltuk a k0ldnbdz6 denevdrfajok el- Cs bevAndorl6senak mertdkCt, az dv melyik peri6du-
sdban melyik faj milyen pihendhelyet vdlaszt, ds hogy vAlaszt-e mag{nak, itt milyen klimatikus
adotts{gok uralkodnak, ds ezek kdz0tt milyen dsszeffIggds dll fenn. A popul6ciddinamikai
megfigyeldsekkor teh6t inkabb az el- ds bevendorlas mdnekct venuk figyelembe. Cdlunk volt
megdllapitani, hogyan vdltozik egli dv leforgdsa alan a barlangot kolonizal6 denevdrek faj- ds
egyedszrma.

Funkciondlis szempontb6l t0bb tipusU kol6ni6t tartunk sz6mon, melyek igdnye a komyezeti
feltetelekkel szemben ktlldnbdz6:

r szill6kol6nia - sztrraz meleg helyet
. hibem6l6 kol6nia - kiegyenllten alacsony h6mdrsdkletet ds kiegyenliten magas prratar-

talmat
. nappaloz6 kol6nia ds p6rz6kol6nia szaraz t6gas hely€t Cs valamennyi zavar6smentess€-

g€t igCnyelnek.
Minden fajnak mAs Cs m6s igdnye van a hibem6l6si hdmdrsdklenel szemben. Mivel a perz6,

sziilti Cs hibemdl6 kol6ni6k igdnye sem e|zonos a klimatikus adottsdgokkal szemben, ezert a
denevdrek v6ndorolnak.

A Csarn6hizl vizesbarlang ismertet6se

A Csamdhrizi vizesbarlang a Kirdlyerd6 hegysCgben, Csam6h{za kdzsdghrzAnak kdzeldben
a Jad baf panjdhoz meredeken letdrd sziklds hegyoldal tdvdben 36'7 mtgsz. feletti magassrgban
nyilik. A barlang felen emelkedik a 700-800 m-es kiemelkedCsekkel bir6 ponori planina.

A 6 m szCles ds 4 m magas barlangbejtuat teljes szdlessdgdbdl b6viz0 patak dmlik. A bar-
lang feltdrkdpezen jeratainak dsszhossza I178 m, 64 m szintklllonbsCgen. A sziklafalak felille-
tukon mindvCgig hidrikus modelldl6st mutatnak. Kevds barlangban taleljuk annyi iskolapdlddjdt
a karroknak, ujjbegysz€rii lanyomatokmk kanellur6knak, mint a Csam6heziban I I, 4 , 7].

Munkam6dszer

Jelen tanulmdny anyag6t a barlangban tdn6nt 13 lStogat6sunk alkalmdval $/iljtttttuk dssze.
Ezen kiszall6sok megkozelitdleg havi rendsz€ressdggel tonentek, 6tfogva az egdsz napt6ri Cvet.

A barlangnak csak az els6, bejdrarhoz kdzel es6 rdszCb€n talAlunk denevdreket, habrr tobL
szdr, az elotanulmAnyok sor6n is, bejdrtuk a barlang denev€rek altal kolonizilhat6 szakaszait.
Azt a szakaszt, melyben bdregereket bleltunk, 5 rdszre osztottuk.

OttjSrtunkkor mindig feljegyeauk az egyes szakaszokban tal6lhat6 egyedszemot, cs meg-
hatdroztuk, hogy milyen fajhoz tanoaak a kuldnboztt pdlddnyok. Az dllatokat er6s reflektor-
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l6mpiival vilfgitottuk meg, mindig csak a meghaterozdsukhoz ds megszdmldldsukhoz felldtlenill
szUksdges id6tartamig, nem akarvdn kitenni 6ket a felesleges zavardsnak, mely mdrtdketdl fug-
gtlen a tili dlombdl vald feldbred€st ds ennek kdvetkezteben az dllat pusrulrsdt, ds nydron a
hely es esetlegesen a kitlykdk elhagyas6t is okozlatta volna. Az 5 szakaszbao m€nflk a relativ
peratartalmat is a leveg6 hdmdrsCkletit. A pArahrtalmat Marvel-Hygrocheck digitdlis kijelz€-
sil, tized szizalCk pontossdggal mdrit higrometenel, a h6mdrsdkletet pedig Marvel{hecktemp
I, digitdlis kijelzCsil, tized fok pontossriggal mCr6, I m-es szonda-kebelil h6mertivel mdrtlik.

Szimldllsaink val6s voltdnak leellen6rzCsekCppen esti kirepuldskor a barlang bejdratdndl
sz6moltuk a kirep0l6 egyedekel. Az igy kapon egyedszdm kismdrtdkben eltdr a barlangban
sz6moltaktdl, mivel ajaratokban olyan fajok is jelen voltak, melyek nem a falon szabadon fug-
geszkedve pihennek, hanem a szikla repeddseibe hrlz6dnak be,

A barlang bejdratAnal fiiggdnyhAlo ([n. madar6szhdl6) segitsdgdvel ndhdny kirepuld egyedet
szerett0nk volna fogni, ez sajnos egyetlen alkalommal valdsult meg. A befogott iillatoknak to-
ldmercdvel mirtiik alkarhossz m€reteiket, Cs Pesola tipusir merleggel testldmegiiket, meghat6-
rozruk fajukat, nemiiker, korukat, parazit{kat g}tjtdtt0nk r6luk. Sajnos ezen egyeduli alkalom-
mal nem tudtunk eldg pdlddnyt befogni ahhoz, hogy adataink statisztikailag is eddkelhetdek
legyenek, ds dsszehasonlitsuk mds barlangok (k0l- ds belfdldi) popul6cidival.

Ultrahangdetektorral, mely az ultrahangokat az emb€r szAmdra is hallhat6 hangokkd mddo-
sltja, a barlang bejAratanel ki- ds berep0l6, a Jadon kdpzett Sdjt6tavacska felett ds az utcai
l6mp6k alan vad6sz6 denevdrek faji hovatartoziset iryekszunk azonosltani. Ez a milszer nagy
segitsdgiinke volt a barlang b€jAr6sakor a kuldnbdz6 kol6nidk lokalizAl6sdban, celrnikofonjai-
val lehetovd vdlt az ulhahang kibocs6tdsi helydnek pontos m€gAllapftesa.

Az allatok jelttleserc gl lriiket lehet haszndlni, ezek O alaktalq ds a denevCr sz{rnyara kertll
felhelyezesrc. Has2,nahta csak rendszeres fogAs-visszafog{s eset€ben ajenlott, mivel a denev€-
reket, a madarakkal ellentdtbeD, bizonyos mCndkben zavaftatja.

Eredm6nyek

VizJgilatunk softin 7 fajt talrltunk a barlangban:
Rhinolophus lenmequinun - nagy patkdsomi denevCr
Rhinolophus euryale - kereknyergii patkdsorni denevdr
Rhinolophus hipposideroJ - kis patkdsornl denevdr
l4yotis nyotis - kbzbnsdges eg€rfulii denevCr
i4yotis blythi - hegyesorni €gcrlillff denevdr
i'lyotis dasycttene - tavi egdrfflli denevCr
Minioptens schreiberui - hosszr.iszimy.i denevdr.
A lrlyotis htyotis es Wotis blythi fajokat egykdnt tArgyaljuk, mivel elkiiltinitdsitk mdg

kdzbeveit dllatok esetdben is nehdzsegekbe tltkdzik, ds az olk0ldnitdsiikre szolgald hatdroz6bC-
lyegek viszonylagosak, mdreteiben is nagy dtfeddses jellegek dszlelhetdk. Biztos elkillonitdsuk
csak csonttani bdlyegek alapjdn lehetsdges 0l, viszont itt sem el6g csak a koponyamdreteket
figyelembe venni (a kdzds mdrettanomanyok ldte miatt) [9], hanem szuksCges a fogsor vizsgA-
la ta  i s  [2 ,3 ] .

A herom karakterisztikus faj: hosszriszemyi denevcr, kdzdnsdges denevdr ds nagy
patkdsornl denevCr eltifordubsdt az adott barlangszakaszokban az 1., 2., 3. 6blen szemldltetuk.
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3 ,bra

A h6rnCrsdklct valtozasa a 4.. 5., 6.. 
'7., 

iibrdn van feltiintetve, egybevetve a barlangszaka-
rzok relativ piiratartalmdval.

Az 1996. oktdber 8-i  hdldzds alkalnaval a barlangban el6lordul6 fajok l ist6ja tovdbbi kdt
l'ajjal egiszUlt kil

Lfyot ;" rott"r"r, horgassz6ni egdrfij[i denevdr
AlyutL' Jrrbcnto t vr l i  cgCfl i i l i i  dene\er
Tehiit: vizsgrlataink soriin dsszesen 9 faj e16forduldsa vdlt bizonyossd a Csam6hiizi vizes-

barlangban.
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7. Abta

Eredm6nyek 6rt6kel6sg kdvetkeztet6sek
A barlangot koloniz6l6 denevdrek k0z0l 3 faj fordul el6 olyan pdldinyszimban, hogy ebb6l

kdvetkeztetni lehessen dletmddjukla. A barlangban minden kiszalleskor megfi$ieh0nk denevd-
reket. Az Cv minden szakasz6ban a kuldnbozd fajok megtal6lhatj6k az optimdlis dkol6giai fel-
tdteleket U$/ a szaporod6s Oerz6, illetve szul6), mint a hibemal6 koldnidk ldtrehoziisdhoz.
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Egyes fajok a vonulasi periddusban rdszesitik eldnyben az e barlang nyrijtotta termaszetes me-
ned6ket.

Az el- ds bevdndorlis mdrtek€Ml, valamint a k0lttnMz6 id6szakbeli Cl6hely-vdlasztisb6l
harom faj esetdben vonhattunk le kdvetkezletCscket.

A hosszriszAmyf denever (Minioplerus schrcrDerst valdszin eg vonuldsban levo erycdei
jelennek meg tavasz folyamtu a barlangban, A kol6ni6k nagy egliedszem vAltozAsai val6szinff-
leg annak tulajdonlthatdk, hogy annak ellenCre, hogy ez a faj tavaszt6l 6szig 6lland6an jelen
van, mindig m6s ds mds egyedek nCpesltik be a barlangot. Ezt viszont csak gyiirozCssel is rend-
szeres fogds-visszafogas Altal lehet bizonyitani. Ez a na$/mdndkben v6ltoz6 e$iedszim e$/
kdzeli sztlldkol6nidhoz mnoz6 kdborl6 pdldanyokbdl adddhat, mivel ezek ajobb vaddsaerillet
megosztds drdekeben bizonyos teriileteken szCtosa6dnak [5].

A barlangban fell€lhetd eS/edek dltaldban I, esetleg 2 kompakt kol6ni{t alkottak. Semmi-
lyen tdrvdnyszer0seg nem fedezhetd fel abban, hogy melyik szakaszban tart6zkodoit a kol6ni-
djuk. A tdl folyamen mindvdgig hirryoaak a barlangb6l.

A kdzdns€ges hegyesoni denever (l4yoris nyotis es Myotis blythi) a tavasz folyarnan Crke-
zik jelent6s egyedszemban a barlangba, nydr folyarndn fokozatosan ndvekszik a populdcid,
majd nagy e$/edszdrnu (2500) kdlykezd kol6nia lelhetd fel in. Erre a cdlra a legalkalmasabb a
barlang bejAratdhoz kbzel es6 nagy terem. ltt mar Crzekehetit a kUlsd v6ltoz6 hdmCrsdklet. Au-
gusztusban a mAr repiilni tudd kolykdk a sztlld6llatokkal esdltt folyamatosan elhagyj6k a bar-
langot. Osszel ndhdny 6tvonul6 pdldAny (lehetnek a ny6ri szuldkol6nia hAtramaradt egyedei)
lelhet6k fel a barlang ll., lll. szakaszdban. Tdlen nChany (l-9) hibem6l6 egyed talalhat6 a bar-
lang mdlyebb szakaszaiban.

A nagy patkdsorri denevEr (Rhinolophw ferrumeqxinum) az egyetlen faj, amely dlen je-
lent6s egyedszimi kol6niet alkot (3. 6bra). Az els6 pdld{nyok okt6ber folyamdn Crkeznek a
barlangba, 6s ldleg a bejarathoz kdzel lev6 mAsodik szakaszban gy nek fel. ltt pdrz6 e$/edeket
is megfigyelhetiink. Annak ellendre, hogy a perzds dsszel megtdrtCnik, a megtemdkenyilldsre
csak tavasszal kerul sor. Az <iszi lehiilds fokoz6ddsaval az 6llatok a barlang kiegyenlitett kll-
m6jn Ill. szakaszdba hfzddnak, ahol nem drzCkelhet6 a kinti h6mdrsCkletingadozAs (4., 5., 6., 7.
6brek). A nagy patkdsorni denevdr, mel€gkedve16 faj lcvdn, hibemeusi optimuma 8-10'C k0-
zdtt taldlhatd [6] mindig a barlangok legmdlyebb szakaszaiban alkot teleld kol6ni{t [10]. Tdl
v€gdn 0anudr, februer) fokozatosan ijra kozelebb hrizddik a bejerathoz, majd a kinti felmele-
gedds Crezhet6vd vdlesa utdn elha$/ja a barlangot. Nyar folyanen teues mCndkben hianyzik a
barlangb6l, ekkor 6ltal6ban nem til tAvoli Cpuletekben (padlds, pince) alkot szuldkoldnidt. A
Csamdhizi vizesbarlang aninylag magas hdmdrsdklete (8,8-9,7"c) ide6lis teleld koriilmdnyeket
biztosit a na$/ patk6somi denevdr szim6ra. Ez ds az ehhez hasonl6 meneddkhelyek meg6rzds€
nagyon fontos napjainkban, amikor a denevdrek szimdra az ember az elsodleges veszdlyeztet6
t6nyez6je [8].

Jelen dolgozanal hozza kivdnok jeruhi egy olyan kutattusorozathoz, mely folyaman minCl
tdbb sajatossagdt megismerhetjuk hazai denevCreink dletmddjenak, ds dltala talan a stetuszukon
is veltoztathatunk. A Csam6hdzi vizesbarlang denevdr populdcidja eset€ben egyeldre nem me-
dlhek fel konkrCt vddelmi probldmAk, mivel a helybeli lakosok, ha a denevdreket nem is, de a
barlangot ,,vddik", mert az ivdvizfondsukldnt is szolgAl.

Koszdnetnyllv{nlt{s
Ez riton szeretn€m kdszonetemet kifejeani Dobrosi DCnesnek Cs dr. Traser Gydrglmek drtd-
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Ugyanakkor szeretndm hAldmat kifejezni: Fehdr Kinga, Nagy Antal, Nagy Zoltiin, M6lhd
Istv6n, M6zes Andrea, RAcz Abigdl, Sim6 Cyttr$i, Szint6 L6szl6 ds Zeitz R6bert kolldgairn-
nak, hogy a terepmunka sor{n segitsdgemre voltak.

Az Okostudium T6rsasag rdven vAlt lehetdv€ a munkankhoz szoksCges felszereldsek negvii-
sdrldsa, az luyds Kdzalapitvdny anyagi tAmogatfsa dltal.
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POPULATION DYIIAMICS OF THE BATS IN THE BULZ CAVE,
PADUREA CRAIULUI MTS.

The Bulz cave siiualed in Padur€a Cmiului mountains has constanl waterstream the d€bit of which shows grcal
fluduation durang lhc ye8r.

The cave is divided into 5 seclors. We r€gisl€r€d the numbor and specaos of the btls in differ€nt s€ctors.
During our anvostigdion w€ obs€Ned 9 speci€s as folloets, Minolophus Jeftu,nequnun, Rllmolophus euD'ule,

Rhiaolophus hipposlderos, Wotis ntotE, Myotis blythi, Myotis dasycnene, Llyolis daubentoat, Mlotis tdttean.
Min iopterus schrei berci.

Out of thcse 9 species only 3 ofthem were found in gr€at numbers. a fact thal helped us to make lhe follonrng
mnclusions:'ll\e nlr nbet of ltltotis ntorir sp€ci€s has been increasing sinc€ spring, wc counled 2500 bats allogellter rn June"
July, which fomcd 3 nuning colony.

MinrcpEt8 schrcibersi species is presenl €sp€cially during lhe spring and autumn nrigra(ion, they w€re nol lo bc
found in this cavc io wintenime.

Rhnolophus ferrunequina,, sp€cies wer€ pr€sent in small numbcr in sprinS, by slmmertim€ thcy left the calc lt)
aurumn they could b€ found in the places close lo lhc mouth ofth€ cave. P.obably these bclong lo thc same populalknr
witb the hib€mating ones. Becruse oflhe decrcasing lemFratur€ oulside lhis speci€s htb€matng rn the cale nrcvc to
th€ interior oflhe cavc wh€r€ thc diflerence oflhe tempemture can'l be sens€d,


