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GÖRFÖL, T. – ZSEBÕK, S. – TÓTH, M.: Data to the mammal fa u na of Porva on the basis of Biodiversity Day 2008

Abstract: The yearly organised Biodiversity Days give a good chance to create a comprehensive data-
base to the fa u na and flora of a chosen reg ion. In the end of May 2008, experts of many ta xa worked
intensively to find as many spe ci es as they can in Porva, situated in the north-eastern part of the Ba -
kony Mountains. During our survey we observed 16 mammalian spe ci es. Half of them are protected:
the common mole and seven bats. The other spe ci es are common in Hun ga ry, the high number of
ungulates reflect the rich game fa u na of the area.
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Be ve ze tés

A Ma gyar or szá gon elõ for du ló 87 em lõs faj (BI HA RI et al. 2007) egy ré sze kön  nyen vizs gál -
ha tó, más fa jok fel mé ré se, ku ta tá sa vi szont spe ci á lis esz kö zö ket és tu dást igé nyel. A sok fe lé
elõ for du ló, kön  nyen ész lel he tõ gya ko ri fa jok ada tai rit kán ke rül nek pub li ká lás ra, míg a kis szá -
mú szak em ber ál tal ku ta tott taxonokra vo nat ko zó an ele ve ke vés az in for má ció, ezért nem cso -
da, hogy a 2008. évi Biodiverzitás Nap hely szí né re, Por vá ra vo nat ko zó an is meg le he tõ sen ke -
vés em lõs adat tal ren del kez tünk. Ezen ál lat cso port beeme lé se a vizs gá la tok so rá ba te hát már
csak eb bõl az ok ból is fon tos volt, hi szen a prog ram – egy-egy ki vá lasz tott te rü le ten az ott élõ
fló ra és fa u na mi nél át fo góbb le írá sa – nem le het tel jes az em lõ sök fel mé ré se nél kül. A fau-
nisztikai vizs gá la tok so rán vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok is ki mu ta tás ra ke rül het nek, így az
éven te meg ren de zés re ke rü lõ Biodiverzitás Na pok nak ter mé szet vé del mi je len tõ sé gük is van.
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A Veszp rém me gyé re vo nat ko zó ko ráb bi mun kák (pl. BARTA 1996, ILOSVAY & SZITTA

1980, PETRÓCZI 1996) és a vad gaz dál ko dá si te rí ték, ill. ál lo mány becs lé si ada tok (CSÁNYI

2009) alap ján a me gye em lõ sök ben gaz dag, mi vel a vi szony lag nagy ki ter je dé sû er dõ sé gek, ki -
sebb-na gyobb me zõ gaz da sá gi te rü le tek és vi zes élõ he lyek ked ve zõ élõ- és táplálkozóhelyet je -
len te nek szá muk ra. A pá ros uj jú pa tá sok kö zül or szá gos szin ten is ki emel ke dõ az itt élõ gím -
szar vas (Cervus elaphus) és vad disz nó (Sus scrofa) ál lo mány, a ra ga do zók kö zül pe dig a vö rös
ró kán (Vulpes vulpes) kí vül nyo mon kö ve tik a nyest (Martes foina), a nyuszt (Martes martes),
az eu ró pai borz (Meles meles) és az eur ázsiai me nyét (Mustela nivalis) ál lo má nyá nak vál to zá -
sát is. Az arany sa ká lok (Canis aureus) szá mát 2008-ban 11-re be csül ték (CSÁNYI 2009). Porva
kör nyé ké rõl ILOSVAY & SZITTA (1980) er dei cic kányt (Sorex araneus), szür ke hos  szú fü lû-de ne -
vért (Plecotus austriacus), nyu ga ti pi sze de ne vért (Barbastella barbastellus), vöröshátú
erdeipockot (Myodes glareolus), kö zön sé ges kó sza poc kot (Arvicola amphibius), me zei poc kot
(Microtus arvalis), sár ga nya kú erdeiegeret (Apodemus flavicollis), há zi gö rényt (Mustela puto-
rius), nyes tet és gím szar vast, míg BARTA (1996) nyusz tot, her me lint (Mustela erminea), nagy
pe lét (Glis glis) és mo gyo rós pe lét (Muscardinus avellanarius) je lez.

A min ta vé te li te rü let a Kõ ris-hegy tö vé ben he lyez ke dik el. A he gyen két, de ne vé rek
szem pont já ból je len tõs bar lang is ta lál ha tó. A Kõris-hegyi-ördöglik té li és nász idõ sza ki fel -
mé ré sei so rán 12 faj [kis pat kós de ne vér (Rhinolophus hipposideros), kö zön sé ges de ne vér
(Myotis myotis), hegyesorrú de ne vér (Myotis oxygnathus), ví zi de ne vér (Myotis daubentonii),
ta vi de ne vér (Myotis dasycneme), horgasszõrû de ne vér (Myotis nattereri), nagyfülû de ne vér
(Myotis bechsteinii), kö zön sé ges/szop rán tör pe de ne vér (Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus),
kö zön sé ges késeidenevér (Eptesicus serotinus), rõt koraidenevér (Nyctalus noctula), bar na
hos  szú fü lû-de ne vér (Plecotus auritus) és nyu ga ti pi sze de ne vér], míg a Fu tó macs kás-víz nye -
lõ bar lang nál 15 faj [kis pat kós de ne vér, kö zön sé ges de ne vér, hegyesorrú de ne vér, ví zi de ne -
vér, ta vi de ne vér, horgasszõrû de ne vér, nagyfülû de ne vér, nim fa de ne vér (Myotis alcathoe),
Brandt-denevér (Myotis brandtii), szop rán tör pe de ne vér, kö zön sé ges/szop rán tör pe de ne -
vér, rõt koraidenevér, szõröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri), bar na hos  szú fü lû-de ne vér
és nyu ga ti pi sze de ne vér] ke rült elõ (PAULOVICS & GÖRFÖL 2007).

A min ta te rü let észa ki ha tá rá tól né hány száz mé ter re, a Hó dos-ér völ gyé nek egy má sik ré -
szén 2007. jú li us 15-én vég zett há ló zás so rán 7 faj 11 pél dá nya ke rült elõ: nim fa de ne vér, rõt
koraidenevér, szõröskarú koraidenevér, kö zön sé ges késeidenevér, szop rán tör pe de ne vér,
bar na hos  szú fü lû-de ne vér és szür ke hos  szú fü lû-de ne vér (PAULOVICS PÉ TER szó be li köz lés).

Anyag és mód szer

Az em lõ sök fel mé ré sé re 2008. má jus 30-31-én ke rült sor. A min ta te rü le tet el sõ sor ban a
na gyobb te rü le ten is al kal maz ha tó ku ta tá si mód sze rek kel (élvefogó csap dá zás, nyom elem -
zés és de ne vér de tek to ro zás) pró bál tuk le fed ni, míg a de ne vér há lót olyan hely re rak tuk ki,
ahol a de ne vé rek meg fo gá sá ra a leg na gyobb esél  lyel szá mít hat tunk.

Kis em lõ sök élvefogó csap dá zá sa
Egy al ka lom mal (2008. má jus 30-31. éj sza ka) szür kü let tõl reg ge lig csap dáz tunk. 80 db

élvefogó kis em lõs csap dát he lyez tünk ki há rom transzekt men tén, 10 mé te ren ként. Ezek
alap ve tõ en a Hó dos-ér rel pár hu za mo san he lyez ked tek el. A se ké lyen csor do gá ló pa ta kot
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öve zõ, ve gyes ál lo má nyú kõ ri ses, ége res, gyer tyá nos-töl gyes er dõ sze gé lyé ben 30 db-ot, a
pa tak és az üze mi út kö zöt ti – a fa lu ha tá rá ban lé võ – me zõ gaz da sá gi te rü le ten 30 db-ot és
köz vet le nül a Hó dos-ér part ján, a fa lu szé lé ig 20 db-ot tet tünk le.

A csap dák ban csalianyagként nap ra for gó ma got és sza lon nát hasz nál tunk. A fo gó esz kö -
zö ket 6 órán ként el len õriz tük.

Nyom elem zés
Az éj jel ak tív és/vagy kis egyed sû rû sé gû, s több nyi re rej tõz kö dõ em lõ sök je len lét ének iga zo -

lá sá ra élet nyo ma ik elem zé se is se gít sé get nyújt hat: pl. láb nyom, ürü lék min ta, szõr cso mó, ko to -
rék. Je len eset ben a rö vid ide jû, és kis te rü let re kor lá to zó dó fel mé rés csak ke vés szá mú, de gya -
ko ri faj ki mu ta tá sát tet te le he tõ vé. A te rü let re vo nat ko zó nagy em lõs faj lis ta a min ta vé te li te rü -
let be já rá sa so rán tör tént nyom re giszt rá lá sok ada tai alap ján ké szült, de fi gye lem be vet tük a ko -
ráb bi ta nul má nyo kat és az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Adat tár köz lé se it (CSÁNYI 2009) is.

De ne vé rek fel mé ré se
A de ne vé rek vizs gá la tá ra a szé les kör ben el ter jedt há ló zá sos min ta vé te le zést és ult ra hang-

de tek to ros fel vé te le zést al kal maz tuk. Az Ecotone gyárt má nyú 70/2-es szál vas tag sá gú 12 mé ter
hos  szú há lót a Hó dos-ér gyer tyá nos-töl gyest érin tõ sza ka szán át ve ze tõ úton ál lí tot tuk fel.

A de ne vér de tek to ros út vo nal a min ta te rü let tõl 850 mé ter re lé võ va dász ház nál kez dõ -
dött, majd az üze mi úton ha lad va a Hó dos-ér rel pár hu za mo san a fo ci pá lya mel let ti Pás kom
ne vû hely re ért ki. To váb bi fel vé te le zé se ket vé gez tünk a Hó dos-ér mel let ti gyer tyá nos-töl -
gyes ben (Zsi dó er dõ), il let ve a fel ál lí tott há ló mel lett. A de ne vér fel mé rést éj fé lig vé gez tük.

Ered mé nyek és ér té ke lés

De ne vé rek
Saj nos a min ta vé tel alatt a pa tak ban alig volt víz, ezért nem von zot ta oda a kör nyék de -

ne vé re it. En nek tu laj do nít ha tó, hogy nem si ke rült de ne vért fog nunk. De tek tor ral 7 taxont
mu tat tunk ki (1. táb lá zat).

1. táb lá zat: A kü lön bö zõ élõ he lye ken meg fi gyelt de ne vér fa jok
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Faj erdészház gyertyános 
tölgyes rét focipálya 

közönséges késeidenevér 
    Eptesicus serotinus +    

közönséges/hegyesorrú denevér 
    Myotis myotis/oxygnathus    + 

horgasszőrű denevér 
    Myotis nattereri  +   

szőröskarú koraidenevér 
    Nyctalus leisleri  +   

rőt koraidenevér 
    Nyctalus noctula +    

fehérszélű/durvavitorlájú törpedenevér 
    Pipistrellus kuhlii/nathusii    + 

közönséges törpedenevér 
    Pipistrellus pipistrellus + + + + 



A de tek to ros út vo na lat a már ko rább ról is mert tör pe de ne vér (Pipistrellus sp.) ko ló nia mi att
kezd tük a va dász ház nál, mi vel fel té te lez tük, hogy az itt meg bú vó ál la tok táp lál ko zás köz ben
nagy va ló szí nû ség gel meg lá to gat ják a min ta te rü le tet is. Fel mé ré sünk so rán a ház nál kö zön sé ges
késeidenevért, rõt koraidenevért és kö zön sé ges tör pe de ne vért ész lel tünk. A töl gyes ben ész lel -
tük a fõ leg ilyen élõ he lye ken va dá szó horgasszõrû de ne vért és szõröskarú koraidenevért, me -
lyek nyá ron od vak ban lak nak, s ezért kö tõd nek az idõ sebb er dõk höz. A ré ten és a fo ci pá lyán
meg fi gyelt fe hér szé lû vagy dur va vi tor lá jú tör pe de ne vé rek (de tek tor ral nem si ke rült el kü lö ní te -
ni õket) az ott ta lál ha tó nö vény zet kö ze lé ben va dász tak, a nagy-Myotis fajpár ész lelt kép vi se lõi
pe dig va ló szí nû leg a fo ci pá lya mel let ti temp lom ban la kó szü lõ ko ló nia tag jai vol tak.

Az ál ta lunk meg fi gyelt 16 em lõs taxon kö zül nyolc vé dett (2. táb lá zat). A vé dett fa jok
kö zött nincs ki emel ke dõ ter mé szet vé del mi ér té kû, de a horgasszõrû de ne vér és a
szõröskarú koraidenevér ész le lé se jó er dõ ket je lez, ezen fa jok az in ten zív er dõ gaz dál ko dás
ál tal ve szé lyez te tett er dõk ben egy re ke vés bé ta lál ják meg élet fel tét ele i ket. A fa lu temp lo -
ma a hegy ség re néz ve is je len tõs kö zön sé ges és hegyesorrú de ne vér szü lõ ko ló ni á nak ad ott -
hont, vé del mük csak a kör nyé ken ta lál ha tó táp lál ko zó-te rü le te ik (el sõ sor ban er dõk) meg -
óvá sá val és a ko ló nia za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sá val old ha tó meg.

Egyéb em lõ sök
A ro var evõk kö zül csak a kö zön sé ges va kond (Tal pa europaea) elõ for du lá sát tud tuk iga -

zol ni – a tú rá sok alap ján kü lö nö sen a fo ci pá lyán és a me zõ gaz da sá gi te rü le ten volt gya ko ri.
Fel mé ré sünk so rán két kis em lõs fajt fog tunk: az er dei sáv ban két kö zön sé ges erdeiegeret
(Apodemus sylvaticus), a Hó dos-ér men ti sáv ban pe dig egy pi rók erdeiegeret (Apodemus
agrarius). Ha zánk ban mind két faj gya ko ri, a pi rók erdeiegér ned ve sebb élõ he lye ket je lez.
Az élõ he lyek vál to za tos sá ga és mo za i kos sá ga kö vet kez té ben egy hos  szabb idõ sza kot át fo gó
csap dá zás sal va ló szí nû leg több kis em lõs faj len ne ki mu tat ha tó. Egy me zei nyu lat (Lepus
europaeus) is ész lel tek a Pás kom rét kö ze lé ben (Far kas Sán dor szó be li köz lés).

1. kép: Vad nyo mo kat õr zõ ki szá radt ta laj 
(a szer zõ fel vé te lei)
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A láb nyom ok (1. kép), da go nyá zó he lyek, dör gö lõ zõ fe lü le tek alap ján az er dõ pa tá sok -
ban gaz dag: eu ró pai õz (Capreolus capreolus), vad disz nó, dám szar vas (Dama dama) és gím -
szar vas for dul elõ. A ra ga do zók kö zül egye dül a vö rös ró ka je len lé te volt iga zol ha tó hul la -
té ka és láb nyo ma alap ján (2. kép).

2. kép: Ró ka (Vulpes vulpes) hullatékon szí vo ga tó
dí szes tar ka lep kék (Euphydryas maturna)

A ko ráb ban pub li kált mun kák ban jegy zett em lõs fa jo kon kí vül a fo ko zot tan vé dett vid ra
(Lutra lutra) elõ for du lá sa va ló szí nû sít he tõ még a te rü le ten. Bár PETRÓCZI (1996) sta bil ál -
lo má nyát mu tat ta ki Veszp rém me gyé ben, azon ban meg te le pe dé sé hez ele gen dõ táp lá lé kot
és bú vó he lyet nyúj tó vi zes élõ he lyek szük sé ge sek. Ezen fel té te lek hi á nya mi att, a Hó dos-ér
men tén leg fel jebb idõ sza kos ván dor lá sa al kal má val for dul hat elõ.

2. táb lá zat: A Biodiverzitás Nap alatt ész lelt em lõs taxonok és ter mé szet vé del mi ér té kük
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Faj státus Berni 
E. 

Bonni 
E. HD IUCN 

közönséges vakond (Talpa europaea) V    LC 
közönséges erdeiegér 
     (Apodemus sylvaticus) NV    LC 

pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) NV    LC 
mezei nyúl (Lepus europaeus) NV    LC 
vörös róka (Vulpes vulpes) NV    LC 
európai őz (Capreolus capreolus) NV III.   LC 
gímszarvas (Cervus elaphus) NV III.   LC 
dámszarvas (Dama dama) NV III.   LC 
vaddisznó (Sus scrofa) NV    LC 
közönséges késeidenevér 
     (Eptesicus serotinus) V II. II. IV. LC 



Ma gya rá zat: NV – nem vé dett, V – vé dett, Ber ni E. – Ber ni Egyez mény, Bon ni E. – Bon ni
Egyez mény, HD – Élõhelyvédelmi Irány elv, IUCN – Ter mé szet vé del mi Vi lág szö vet ség
Nem zet kö zi Vö rös Lis tá ja, LC – nem ve szé lyez te tett, NT – mér sé kel ten ve szé lyez te tett
(IUCN 2010.1)

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szön jük Paulovics Pé ter nek, hogy pub li ká lat lan ada ta it a ren del ke zé sünk re bo csá tot -
ta és Má té Ba lázs nak, hogy a min ta vé te le zé sek ben se gít sé günk re volt.
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( p )
közönséges/hegyesorrú denevér 
     (Myotis myotis/M. oxygnathus) V II. II. II., IV. LC 

horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) V II. II. IV. LC 
szőröskarú koraidenevér 
     (Nyctalus leisleri) V II. II. IV. LC 

rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) V II. II. IV. LC 
fehérszélű/durvavitorlájú törpedenevér 
     (Pipistrellus kuhlii/P. nathusii) V II. II. IV. LC 

közönséges törpedenevér 
     (Pipistrellus pipistrellus) V III. II. IV. LC 




