
M  ilyen lény lehet képes 
erre? Nyilvánvalóan a  
Batman. No és a való

ságban? Valójában egyedül a de
nevér képes önálló, aktív repü
lésre bőrszárnyai segítségével. 
Formára olyan, mint az egér, de 
kézujjai, két lába és hosszú farka 
között bőrvitorla feszül (1. kép),  
innen származik kedves népies 
neve, a bőregér vagy szárnyas
egér kifejezés is. A Földön össze

sen mintegy ezer denevérfaj él. Ezek igen 
válto za tos külsőt mutatnak, életmódjukban  
és táplál kozási szokásaikban is igen elté rőek, 
de a nálunk élő 28 denevérfaj kizárólag rova
rokra vadászik. A nálunk élő bőregerek ap rók, 
a legkisebbek ökörszem, a nagyobbak rigó 
nagyságúak. Rovarfogyasztásuk révén igen 
nagy hasznot hajtanak, hiszen éppen azokat 
a rovarokat fogyasztják tömegesen, amik túl
szaporodva az erdőkben, gyümölcsösökben, 
kiskertekben okoznának károkat. Ha sok de
nevér él a környezetünkben, akkor ott keve
sebb a szúnyog is, már csak ezért is nagyon 
hálásak lehetünk e szorgos kis vadászoknak. 

A denevérekhez hagyományo 
 san sok hiedelem, buta tévhit kö
tődik, amik szinte kivétel nélkül 
alaptalanok. Ne higgyünk például 
annak a babonának se, hogy a 
bőregerek a hajunkba gabalyod
nak, mert ez egyáltalán nem igaz! 
Az ultraha n gos tájékozódásuk ré
vén pontosan érzékelik az ember 
haját is, így eszük ágában sincs még 
csak megérinteni sem bennünket, 
nemhogy ránk akaszkodni.

A denevérek a tartós fagyok 
be köszöntével téli álomra hú
zódnak, s egészen kikeletig mély 
álomban pihennek, amit hiber
nációnak nevezünk (2. kép).  
Télen nagyon kevés rovar repül, 
ezért szerencsésebb átaludniuk 
ezt a szűkös időszakot. A több
hónapos pihenőt elsősorban  
barlangokban, pincékben és idős  
fák tágas odvaiban töltik. A fel

melegedő tavaszi napokon azonban elhagyják a telelőhelyeiket, és  
akár néhány száz kilométeres vándorutat megtéve, felkeresik a régi  
ott hont, a „nyári palotát”. Ez utóbbi  
kifejezés valóban nem túlzás, hiszen  
igen gyak   ran kastélyokban, pompás, 
régi épületekben, templomok tor
nya i ban és tágas padlásain ütnek  
tanyát. Ám nem nagyzolásból vagy  
hivalkodásból választják ezeket a  
helyeket, ha nem sokkal inkább a  
sötétséget, a háborítatlan ságot és  
a nyu galmat ke  resik, amik a de ne 
   vérek sikeres utódnevelé sének zá lo 
  gai. A nőstény bőregér tavasz végén hozza világ ra egyetlen kölykét,  
akit nyár végéig gondoz (3. kép). A denevérek kolóniákban szeretnek 
élni, hiszen ez nagyobb biztonságot jelent a ragadozók – különösen a 
baglyok – támadásaival szemben. A nyári ko lóniák létszáma elérheti 
vagy akár meg is haladhatja az ezres egyedszámot. (4. kép)

A Börzsönynek igen 
gazdag a denevérvilá ga,  
ami elsősorban a válto
zatos erdei élő he lyek  
 nek kö szön hető. Külö  
nösen az elegyes, több
fafajú öreg erdőket 
kedve lik, ahol sok a vas 
tagtörzsű, hasadékok  kal  
teli odvas fa. Ahol a ki
száradó vagy elhalt tör
zsek jó része az erdőben 
várja a lassú korhadást. Az erdőben lakó bőregerek ugyanis odvak
ban, hasadékokban és a vastag fakéreg alatti üregekben tanyáznak. 
A nőstények gyakran több tíz példányból álló köly kező kolóniákba 
tömörül nek, de a nagy faodvakban áttelelő csoportok egyedszáma száz 
fölött is lehet.

A Börzsönyben élő leg
gya ko ribb denevér a törpe  
denevér (Pipistrellus pipis
trellus – 5. kép), ami apró 
testméretéről kap ta nevét. 
Szintén gyakori a tömzsi  
orráról elnevezett piszede
nevér (Barbastella barbas
tellus – 6. kép), ami külö
nösen a sok kiszáradó fá  ból  
álló, öreg tölgyeseket ke d veli.  

A hegylábaknál húzódó boros
pincékben a leg közön sé gesebb bőr
egér faj a kis patkósorrú denevér (Rhi
nolophus hipposideros – 7. kép). Orra 
lópatkó formájú (8. kép), ami többek 
között az ultrahang mesteri kibo
csájtásáért felelős. A zsákmányról 
visszaverődő ultrahangot érzékelve 
vadászik, illetve ennek segítségével 
igazodik el a környezetében, még teljes sötétségben is. Ez a faj a pincék
ben könnyen megszokja a gazda békés látogatásait, s ha senki nem 
bántja, akkor hálából a legyeket és a molyokat szorgosan összekapkodja  
lakóhelye környezetében. Szintén szívesen üt tanyát a pincékben a 
szürke hosszúfülűdenevér (Plecotus austriacus – 9. kép) is, ami más  
fajokkal együtt igényli azt, hogy a pince szellőzőnyílásait hagyjuk min
dig nyitva, hogy ők szabadon repülhessenek ki és be. 

Szintén hosszúak a fülei a nagyfülű denevérnek (Myotis bechsteinii – 
10. kép), de ő az emberektől távol, inkább az erdő sűrűjében, a faodvak
ban keres otthont magának. A templomok tornyaiban és padlásain leg
nagyobb egyedszámban a közönséges denevér (Myotis myotis – 1112. 
kép) él. Vadászni elsősorban az erdőbe jár, ahol különösen a patakvöl 
gyekben és az erdőszegélyekben 
kapdossa el az alacsonyan röp
ködő vagy a talajfelszínen mász
káló rovarokat. 

Hazánkban minden denevér faj 
védett. A természetes élőhelye ik 
helyes kezelésével és az em beri 
környezetben lévő búvóhelyeik 
nyugalmának megőrzésével ál
lományaik megmenthetőek. 

Nincs miért félni tőlük! 
Vigyázzunk rájuk!

A tábla az Ipoly Erdő Zrt. felkérésére készült.
Fotók és szöveg: Dobrosi Dénes
Grafika: Ali Vali

1. kép 7. kép

9. kép

8. kép

10. kép 11. kép

12. kép

2. kép

4. kép

6. kép

3. kép

5. kép

Repülni

BőRSzÁRNyA   ON…


