Mit tegyünk,
ha denevér repül be az ablakon?
Semmi esetre se kezdjük üldözni az állatot! Egy viszonylag nagy szoba sem nyújt a nagytestû denevérek
többségének akkora szabad légteret, hogy abban akadálytalanul tudjanak repülni. Nyugodt manõverezési
lehetõségek és alkalmas kapaszkodóhelyek hiányában
a falon megpihenni vágyó megrémült állat rövid idõn
belül megcsúszik és a szoba berendezési tárgyaira vagy
közvetlenül a földre esik.
Ahova a denevér berepült, onnan általában ki is tud
jutni! Tárjuk ki az ajtót, ablakot, tegyük szabaddá a
kirepülés útját (húzzuk el az ablak elõtti függönyt),
így a szobába betévedt denevér valószínûleg távozni
fog. A lámpafény a denevér tájékozódó képességét
alapvetõen nem befolyásolja, de jobb, ha ilyenkor
lekapcsoljuk a villanyt, ez az állapot jobban hasonlít a
természetes körülményekre. Ha mégsem találna ki,
vagy a denevért már a földön találjuk,
egy vastagabb bõrkesztyû, esetleg
törülközõ, felmosóruha vagy
(végszükség esetén) kislapát
segítségével felemelhetjük.

Szabad kézzel sose érintsük az állatot, mert mint bármely
vadállat, védekezni fog a kézbevétel ellen, haraphat is! A
szabadon engedést minden esetben sötétedés után végezzük. Ha napközben találunk az állatra, várjuk meg az
estét. A legjobb tárolóeszköz a kartondoboz, mely ha
kicsi, üssünk rá egy ceruzával, tollal 20-30 lyukat. Idõközben az állat „bealudhat”, de az ablakpárkányon
(mindig magas helyre tegyük!) felébreszti magát. Ha a
denevér láthatóan valamilyen sérülést szenvedett (képtelen repülni, vérzik, láthatóan csonttörést szenvedett),
hívjunk állatvédelmi szakembert, megérkezéséig pedig
egy kisebb, zárt vagy lefedett kartondobozban tarthatjuk
a bõregeret.

!

Fontos tudni! Bármely, védett fajt (így a denevéreket
is), vagy annak élõhelyét érintõ tevékenység esetén be
kell szerezni az illetékes természetvédelmi hatóság
(nemzeti park) engedélyét. Különösen érvényes ez a
panelépületek szigetelésére, az ezt természetvédelmi
szempontból szakszerûtlenül végzõ munkások védett
denevérek tömkelegét pusztíthatják el illegálisan!
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Az állat az ablakpárkányra helyezve szabadon engedhetõ. A denevér
ablakon való kihajítása azonban
tilos, mert a megriadt, esetleg
sérült állat a váratlan földet érés
következtében elpusztulhat!
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Denevérekkel gyakran találkozhatunk lakóhelyünk
környékén. Panellakóként leggyakrabban a korai
denevér válik szomszédunkká, mely az európai fajok
között nagy termetû, egész testén vörösesbarna
színû, selymes bundájú denevérfaj. Testfelépítése
robusztus, ennek ellenére mozgása gyors. Nemcsak
faodvakban, hanem barlangok bejárati szakaszán
található kisebb üregekben, repedésekben gazdag
sziklafalak réseiben is megbújik. Esetenként más
denevérfajokkal együtt fordul elõ, hidegebb teleken
nagy számban elpusztul.

Nyáron a hímek és nõstények külön kolóniákat
alkotnak, de a hímek néha magányosan élnek.
Vonuló faj, gyûrûzési eredmények alapján tudjuk,
hogy egyes populációi nyár végén Észak- és KeletEurópából tömegesen délnyugati irányba vonulnak.
Ritkán nappali vonulása is megfigyelhetõ. Már
naplemente elõtt éjszakai vadászatra indulhat,
különösen õsszel, fagymentes téli napokon pedig
esetenként már fényes nappal, a délutáni órákban is
megfigyelhetõk vadászó példányai. Az éjszaka
közepén táplálkozásában szünetet tart, majd napkelte elõtt ismét vadászik. Táplálékként elsõsorban
éjszakai lepkéket, repülõ bogarakat, pl. cserebogarat fogyaszt.

A faj jogi helyzete, a hazai
állományokra vonatkozó szabályok
Hazánkban védett faj, egy példányának pénzben
kifejezett értéke 10.000 Ft.
A faj védelmét biztosító jogszabályok:
• 1994/18. Nemzetközi szerzõdés a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztertõl,
Megállapodás az európai denevérfajok populációinak megõrzésérõl
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérõl,
• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet A védett és a
fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl

Miért repülnek be
a denevérek a nyitott ablakon?
A denevérek szempontjából aktív periódus – április
elejétõl október végéig – második felében a fiatal
denevéregyedek repképessé válnak, de még gyakorlatlanok szálláshelyük pontos meghatározásában.
A fiatal példányok tehát tájékozódási hiba miatt
választják a nyitva hagyott nyílászárók réseit lehetséges szálláshelynek.

A megvilágított ablakok elõtt repkedõ táplálékállatok tömege a denevéreket is vonzza. Az épületekben való megjelenés további oka lehet a denevérek
nyárvégi–õszi vonulása is, aminek során a több
százas (esetleg ezres) csapatokban vonuló denevérek
közül néhány „kiszorul” az épületen kívüli szállásról, vagy éjjel a szobát választja átmeneti szállásául.
Nem kizárt az sem, hogy a faj õszi párválasztási
idõszaka során optimális párzóhelyet keres.

