
Kit lehet értesíteni, ha sérült denevért találtok:

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Emlősvédelmi Szakosztály

1121 Budapest, Költő u. 21., Tel.: +361 275 6247

www.mme.hu/emlosvedelemi-szakosztaly

Magyar Természettudományi Múzeum Állattár, Emlősgyűjtemény

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6., Tel.: +361 210 1075 

www.nhmus.hu

Budapesti Állatkert

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. , Tel.: +361 273 4900

www.zoobudapest.com/segits-segitunk/vadallatmentes

76

Denevér-
mánia

20 db színes matricával

DENEVÉRVÉDELMI 

FOGLALKOZTATÓ 

Impresszum

Szöveg, játékok: Szmoradné Tóth Erika, Boldogh Sándor

Grafikák: Fodor Andrea, Gubányi Eszter

Fotók: Boldogh Sándor, Forrásy Csaba, Estók Péter, Görföl Tamás

Kiadványszerkesztés: Kiss Maja

Kiadja:  Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 2016

Felelős kiadó:  Veress Balázs igazgató

ISBN 978-615-80050-9-8

A kiadvány megjelenését támogatta:

A lakóhelyedhez legközelebbi 

nemzeti park igazgatóság 

szakemberei 

is szívesen segítenek: 

www.magyarnemzetiparkok.hu



Szervusz!

Először szeretnék 

bemutatkozni! 

Bundás a nevem, 

nagy patkósdenevér 

vagyok.
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hozó denevérekkel. Másold át ezt a rajzot, és színezd ki kedved szerint!
Kérdezhetek tőled valamit? Mondd, amikor egy erdőben kirándulsz, 

milyen szemmel nézel körül? Látod a fától az erdőt? 

Tudsz elég időt szánni arra, hogy az erdő titkos üzeneteit megfejtve 

neked is életre keljen egy történet? 

Ezernyi jel és nyom, mint betűk egy könyvben. 

Olvassunk együtt! Tudok segíteni neked, bízhatsz bennem!

Ismerem az erdő titkait, benne élek, egy vagyok a mese szereplői közül.

Mondd, a legtöbb emberhez hasonlóan te is félsz tőlem?

Az éjszaka állatai vagyunk, búvóhelyeink többnyire eldugott, háborítatlan helyek. 

Életmódunkat kevesen ismerik, ezért itt Európában leginkább vámpírokkal és más pokolbéli 

teremtményekkel azonosítanak bennünket. Nem így van ez a világ másik oldalán! 

Kínában a denevér szó szerencsét is jelent. Ott az ember életében legfontosabb dolgokat, 

az öt áldást (egészség, jólét, szerencse, jóindulat, hosszú élet), barackfa körül repkedő 

denevérekkel ábrázolják.

Meghívhatlak 
téged hozzánk? 

Megmutatom, 
kik vagyunk, 

hogyan élünk és 
megismerheted 

rokonaimat, 
barátaimat is.

MAGYARORSZÁG DENEVÉRFAJAI
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www.hunbat.hu
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Pannon Enciklopédia – Magyarország állatvilága. 

Élővilág Enciklopédia – A Kárpát-medence állatai. 

Kossuth Természettár – Magyarország emlőseinek atlasza.
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Mit szólsz? 
Jobban hasonlítok hozzád, 
mint a madarakhoz! 
Kivéve persze 
egy-két dolgot! 

Tapogasd csak végig a karod, 
a csuklód, az ujjaid csontjait! 

Nézd csak, mennyire hasonlít a te kezed, 
a madarak szárnya és az én szárnyam!

A denevérek szárnya a testükhöz, végtagjaikhoz 

és a farkukhoz tapadó bőrvitorla (patagium). 

Ez egy erekkel behálózott vékony, csupasz bőrhártya.

Azok a fajok, amelyek erdős területen vadásznak 

rövid, széles szárnyakkal rendelkeznek. 

Ez a forma alkalmasabb a hirtelen 

irányváltásokhoz.  

A nyíltabb területeken vagy 

víz felett táplálkozó fajok 

hosszú, keskeny 

szárnyakkal 

rendelkeznek.

Több mint háromszáz évvel ezelőtt jelent meg az első 

magyar nyelven írt, állatokkal foglalkozó tudományos könyv, 

az „Egy jeles vad-kert, avagy az oktalan állatok historiája”. 

Miskolczi Gáspár, a korabeli természetbúvár, így ír benne rólunk:

Keress meg engem és fehérhátú fakopáncs barátomat 
a matricák között!

Gondold csak végig, milyen tulajdonságaink, 
képességeink vannak!

A MADARAKNAK van … A DENEVÉREKNEK van …

A MADARAK tudnak … A DENEVÉREK tudnak …

Szárnya van, szőrös és repül. 
Mi az?

32

Hát ÉN !

Akkor szerinted madarak vagy emlősök vagyunk? 

,,… egérnek láttatik lenni, mindazáltal helyesebb azoknak
értelmek, a kik a Denevért a Madarak közé számlálják.
1. Mert repül,
2. Mert derekasabban tsak két lábai vannak,
3. Mert az Úr Isten is a Madarak közé számlálja."



Más erdei állatok is táplálkoznak éjszaka. Őket mi segíti ebben?

Mi, denevérek vagyunk az egyetlen aktívan repülő emlősök. 

S mindezt a barlangok vak sötétjében, vagy éjjel fák, épületek között tesszük!

Próbálj meg egy alkalommal, este, lámpafény nélkül átrepülni, bocsánat, átsétálni egyik szobából 

a másikba! Tapasztald meg, milyen az, amikor a szemedet nem használhatod!

Készítsetek akadálypályát egymásnak párnákból, takarókból vagy krepp-papír szalagokat
használva! Bekötött szemmel keljetek át az akadályokon! 

Mi remekül tudunk tájékozódni a teljes sötétségben is.  Az emberi fül számára már nem hallható,

rendkívül magas hangot (ultrahang) bocsátunk ki.  Vannak olyan denevér barátaim, akik a szájukat, mi

patkósdenevérek pedig az orrunkat használjuk „hangszórónak”. Ezért van ez a furcsa bőrlebeny itt! 

A visszaverődő hangok, melyeket a fülünkkel fogunk fel, segítenek bennünket a tájékozódásban.

Mi történik az éj leple alatt?

Ha segítesz kirepülni a barlangból és az erdőben összefogdosni a betűlepkéket, 
akkor megtudhatod, hogyan nevezik ezt a képességünket a kutatók. A vadászat végén 

repülj vissza a biztonságos szállásra! A „zsákutcákban” repkedő lepkéket ne használd!

Keress a matricák között éjjel aktív állatokat!

A denevérek repülés közben isznak, a vízfelületet meg-megérintve. 

Több denevérfaj vadászik víz felett, a vízbe 

pottyan rovarokat is képesek felkapni. 

A természetben nagy és egybefüggő sima

felületet egyedül a vízfelszín képes alkotni.

Ezért az ember alkotta nagy vízszintes, 

sima felszínek (napelemek, üvegtetők stb.) 

képesek megtéveszteni a denevéreket. 

Az ezekről visszaverődő hanghullámokat 

a denevérek vízként érzékelik, 

de hiába próbálkoznak, szomjukat

itt nem olthatják.



Ha odakint zord a tél... 7

A repüléshez nagyon sok 
energiára van szükségünk.  

Tudod, hogy mivel táplálkozunk?

A Földön több mint 1300 rokonom él, és étrend dolgában nagyon változatosak vagyunk. 

Keresd meg a betűtáblázatban azt a 13 szót, amelyek táplálékainkat jelentik! 

Itt Magyarországon mindebből többnyire csak két dolgot eszünk, de abból sokat-sokat! 

Hmmmm, de finom! Válaszd ki, és írd ide:
………………………………………………            ………………………………………………

Az igazán apró termetű törpedenevérek képesek 

egyetlen éjszaka alatt akár ezer szúnyogot is elfogyasztani. 

Ez a nyár három hónapja alatt egy 100 egyedből álló 
denevérkolónia esetén mennyi szúnyogot jelent? 

Gondold csak végig, hogy milyen változások 
történnek a növény- és állatvilágban a tél közeledtével!  

Te hogyan védekezel a hideg ellen?

A hideg csak az egyik dolog, amivel meg kell küzdenünk. 

A másik a táplálékhiány. Mi denevérek ősszel nyugodt, biztonságos 

helyet keresünk, s hosszú álomba merülünk. Testhőmérsékletünk 

ilyenkor jelentősen lecsökken, életműködésünk teljesen lelassul. 

Ezt hívjuk …………………………………..-nak.

A keresztrejtvény kiemelt oszlopa a megfejtés!

Mi lesz vacsorára?6
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Az emberek számára már nem hallható, rendkívül magas hang, amelyet 

a denevérek tájékozódáshoz és táplálkozásuk során használnak.

A nőstények tavasszal ilyen csoportokba tömörülnek, így hozzák 

világra kicsinyeiket és nevelik őket.

A denevérek tréfás neve.

Mint minden emlősállat, a denevérek is ezzel táplálják kicsinyeiket kb. 1 hónapig.

Bár vannak gyümölcsevő, nektárfogyasztó és vérrel táplálkozó denevérfajok a világon, itt,

Európában azonban a denevér ………

Szállás- és szaporodóhelyként sok denevér használja hegyvidékeken ezeket a természetes 

földalatti „menedékeket”.

A párzási időszakban egy hím állat körül nőstények egy kis csoportja alakul ki, ez a ……

A denevérkölykök teste ilyen, amikor megszületnek.

A denevérek lábai és farka között feszülő szárnyrészt így nevezik a kutatók. Ezt nemcsak repüléskor használják,

hanem a zsákmányszerzéskor is jó szolgálatot tesz, valamint ebbe „pottyan” születésekor a kisdenevér.

Egy-egy denevérkolónia alatt összegyűlő denevérürülék neve. Magas tápanyagtartalma miatt régebben 

„kitermelték” a nagyobb csapatok szálláshelyeiről és trágyázásra, de akár puskapor készítésére is használták.
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Hűha! Madárként szárnyalni, vaksötétben repkedni, télen biztos 
helyen szunyókálni. Ez ám az élet! Cserélnél velem egy évre? 

A borító kinyitható részén találsz egy forgatható játékot, amely megmutatja milyen 

fontosabb szakaszai vannak életünknek. Vágd ki és rakd össze az útmutatás alapján!

De hogyan is telne velünk, nagy patkósdenevérekkel az év? Egy denevérkutató barátom

naplójába kukkanthatunk be most. 

Ó, jajj! A jegyzetek eláztak egy esős éjszaka, elmosódtak a betűk-számok! Újraírjuk együtt?

1.  A téli álom ............................ -ig tart.

2.  A nyári szálláshelyen ............................

közepéig figyelhetők meg.

3.  Vonulás, kóborlás - nyári vagy 

téli szálláshelyet keresve.

4.  Az anyaállatok megfelelő 

(tágas, sötét, zavartalan) 

padlásokat keresnek a 

szülőkolónia számára. 

Itt ........................-ban 

jönnek világra a 

csupasz kölykök. 

Szemük egyhetes 

korukban nyílik ki.

5.  Anyja négy hétig 

szoptatja kölykét, 

..........................-ban 

már röpképes, de 

további két hétre van 

szükség az önállósodásig, 

ekkor már a hónap vége 

felé járunk.  A fiataloknak és az 

anyáknak már csak ..................... 

hónapjuk maradt, hogy felkészüljenek 

a téli álomra, azaz megfelelő mennyiségű

zsírt raktározzanak el a hideg időszakra.

6.  A párzási időszak ......................-ban kezdődik és egész 

ősszel tart. Ám akár február közepéig elhúzódhat, mert telelés közben is párosodhatnak.

7.  A petesejt a párosodás után nem termékenyül meg azonnal, hanem 

csak ................... végén, a nőstények ébredése után. 

9DENEVÉRÉV8

október

november

december január
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március
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Tavasz

Nyár

Ősz

Tél

A denevér lábát a karomhoz 

és a csontokhoz speciálisan 

tapadó inak teszik különlegessé.

A karmok egyfajta kampóként 

szolgálnak, így azzal passzívan, 

erőkifejtés és izommunka 

nélkül tudja az állat saját 

súlyát megtartani.

A telelés során hosszú hetekig 

lógnak így, szinte mozdulatlanul. 

Mint kabátok egy szekrényben.

Május végére az

épületekben lévő

szülőkolóniák is

elfoglalják nyári

szálláshelyeiket

A kölykök 

kb. 1 hónapig

elválasztha-

tatlanok az

anyjuktól

Ősszel 

általában 

barlangokat

keresnek fel a

párzáshoz.

Nagyobb barlangokban,

bányákban telelnek.

Borító



Magyarországon 
eddig 28 denevérfaj előfordulását 

bizonyították a kutatók. 

A teljes listát elolvashatod a belső borítón.

Néhányat közülük közelebbről 
is bemutatok. Ismerkedj meg velük!

Mennyi-mennyi denevér!10

Kisebb termetű rokonom, neki is hasonló bőrlebeny van az orrán, mint nekem, 

a nagy patkósdenevérnek. 

Telelőhely: Földalatti üregek (barlangok, bányák, esetleg pincék).

Nyári szállás: Főleg meleg padlások.

Táplálkozás:  A teljes sötétség beálltával repül ki szálláshelyéről táplálkozni.  

A változatos tájat kedveli, ligetes erdőkben, facsoportokkal tarkított 

mezőgazdasági területeken, hagyományos gyümölcsösökben vadászik. 

Kis magasságban, lassú repüléssel csap le apró repülő rovarokra.

KIS PATKÓSDENEVÉR

Borító

Hazánk egyik legnagyobb termetű és leggyakoribb

denevérfaja. Testtömege 19-40 g, szárnyfesztávolsága

elérheti a 45 cm-t. Igazi odúlakó, de nem riad vissza 

a lakott területektől sem. Gyors röptű, 

nagy területeket kóborol be.

Telelőhely: Faodvak, panelhasadékok, 

barlangokba szinte soha nem húzódik.

Nyári szállás: Faodvak, panelhasadékok.

Táplálkozás: Gyakran már napnyugta előtt kirepül.

Különösen ősszel és tavasszal napközben is látható. 

KÖZÖNSÉGES TÖRPEDENEVÉR

A melegebb barlangokat, bányákat kedveli, ahol nagy

kolóniákat képez.  Az anyák, ha szükséges, a sajátjukon 

kívül más kölyköket is táplálnak. Vonulás közben nagyobb

távolságokat is megtesz. Nagyon érzékeny a zavarásra. 

Fokozottan védett. 
Telelőhely: Barlangok, bányák. 

Nyári szállás: Barlangok, bányák.

Táplálkozás: Rendkívül gyors röptű, szálláshelyétől 

nagyobb távolságra is eljár. Általában 10-20 méter 

magasan, a nyílt térben, illetve közvetlenül a lomb-

koronaszint felett vadászik kisebb bogarakra, lepkékre.

HOSSZÚSZÁRNYÚ DENEVÉR

Jól alkalmazkodott a lakott területekhez, a barlangokat 

csak nászidőszakban és teleléskor keresi fel. Érzékeny faj, 

állományai feltételezhetően a permetszerek és fakonzer-

válók hatására jelentősen lecsökkentek az elmúlt években. 

Telelőhely: Barlangok és pincék, de faodvakban is áttelel.

Nyári szállás: Leginkább épületek.

Táplálkozás: Teljes sötétben indul vadászatra, ligetes,

parkos területeken, kertekben. Képes szinte egy helyben

lebegni, így a leveleken rágó hernyókat és a hálójukban 

ülő pókokat is össze tudja szedegetni.

SZÜRKE HOSSZÚFÜLŰ-DENEVÉR

RŐT KORAIDENEVÉR

Igazi erdőlakó denevér, a lakott területeket elkerüli. 

Faodvakban, illetve az elváló kéreglemezek alatt tele-

pedik meg. Élőhelyének adottságaira nagyon érzékeny,

az idős, nagy kiterjedésű háborítatlan erdőket kedveli. 

Telelőhely: Faodvak, néha földalatti szállások hideg. 

bejárati szakaszai. Nagyon jól tűri a hideget.

Nyári szállás: Faodvak, elváló kéreglemezek alatt.

Táplálkozás: Erdőkben, kisebb tisztásokon 

táplálkozó faj. Kedveli az utakat, nyiladékokat, 

illetve az erdei tavak környékét. 

NYUGATI PISZEDENEVÉR

Fokozottan védett erdőlakó denevér, mely az idős,

hegyvidéki erdőket kedveli.  A barlangokat inkább csak 

nászidőszakban keresi fel.  A szülőkolóniák túléléséhez 

több odúból álló búvóhely-hálózatra van szüksége.

Telelőhely: Főleg faodvak. 

Nyári szállás: Faodvak.

Táplálkozás:  Viszonylag alacsonyan vadászik, 

kedveli az erdei tavacskákat, dagonyákat, 

égeresekkel kísért patakokat.

NAGYFÜLŰ DENEVÉR

Hazánk legkisebb denevérfaja. Testtömege 3-8 g, míg

szárnyfesztávolsága 18-24 cm. Eredetileg odúlakó erdei 

faj volt, de sok kolónia épületekbe költözött. Jellegzetes, 

lepkeszerűen csapongó röpte van.

Telelőhely: Faodvak, sziklahasadékok, ritkán barlangok 

és épületrések.

Nyári szállás: Főleg faodvak, de épületek rései is.

Táplálkozás:  Korán, már napnyugtakor elindul vadászni.

Apró rovarokból álló táplálékát, fás-ligetes területeken, 

illetve vizek környékén szerzi meg, de utcai lámpák 

körül is gyakran táplálkozik.



Kézműves sarok12

Így rajzolhatsz denevért!

Ujjbáb

A téli nyugalomhoz, a szaporodáshoz és a nappali pihenőhöz háborítatlan 
menedékre, ezen kívül alkalmas táplálkozóhelyekre, és sok, egészséges 
(vegyszermentes) táplálékra van szükségünk.

Denevérkutató barátom szeretne veled egy plakátot készíteni arról, hogy az emberek mit tehetnek

értünk, hogyan óvhatják meg élőhelyeinket, és hogy miért fontos bennünket védeni.

Segítesz neki? Találsz matricákat, de írhatsz, rajzolhatsz is. 

Ki vigyáz ránk? 13

Védjük meg a denevéreket!

Ha nincs megfelelő 

menedéket szolgáltató épület vagy odvas fa, akkor 

denevérodúk kihelyezésével segíthetünk.

Barlangok, bányák lezárásakor fontos szempont, hogy a

denevérek továbbra is akadálytalanul közlekedhessenek.

Keresztszemes minták

Fekete vagy sötétbarna barkácstextilből készíts
ujjbábot az alábbi szabásminta alapján. 
Az arcához és a füle belsejéhez egy kis darab
világos színű anyagra is szükséged lesz.

2 x 2 x

2 x

2 x
1 x



Évforgató
- egy év a denevérekkel

Vágd szét a hátsó borító behajtott 
részét a két szaggatott vonal mentén! 
Majd elsőként vágd ki ezt a körcikket 

szintén a szaggatott vonal mentén. Vágd ki a másik 
lapon található kört is. Végül mindkettőt lyukaszd ki 

a fekete pontoknál, és kapcsold össze őket 
egy jancsiszöggel.

A nagy patkósdenevér a nevét az orrnyílásai körül 

elhelyezkedő patkó alakú bőrlebenyről kapta. Rendkívül érzékeny 

a szállás- és táplálkozóhelyeinek adottságaira. Téli álmához 

zavartalan, állandó hőmérsékletű barlangokat és bányákat keres.

Nagyobb épületek gyorsan felmelegedő padlásait használja 

a kölykök felnevelésére. Táplálkozáskor a ligetes erdőkhöz, 

legelőkhöz kötődik, de lakott területeken is megfigyelhető.

A szaggatott vonal mentén vágd körbe a a KÖNYVJELZŐT! 
Jó játékot, jó olvasást!


