
A denevérek kirekesztésére irányadó módszerek:  

• A denevérek kirekesztése  július 15. és október 31. közötti időszakban lehetséges. 
• A munkálatok csak a megkeresésben szereplő, bejelentett címen végezhetőek el. A 

munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrét. 

• A denevérek bármely módon történő, a hézagok, padlástér elhagyására ösztönző zavarása 
szigorúan tilos! 

• A munkálatok során olyan szigetelő és tömítő anyagok, melyek levegővel érintkezve jelentős 
térfogat növekedésen mennek át, nem használhatóak. 

• A denevérek által, padlástérbe történő bejutáshoz használt réseket/hézagokat oly módon kell 
lezárni, hogy az állatok ki tudjanak rajtuk jutni a szabadba, de a visszajutást akadályozza. 
Ehhez, első lépésben ideiglenes lezárásként felül és oldalt egy megfelelően rögzített, alul 
szabadon hagyott fóliacsík ragasztandó úgy, hogy alatta a denevérek kiférjenek. A fóliacsík 
alul, kb. 3-4 cm-rel nyúljon túl az adott hézag alsó szélén. A rögzítés olyan feszes legyen, 
hogy alá az emberi kéz 4 ujja beférjen. A hézag alsó elemének szélére egy kb. 40 cm hosszú, 
20 cm széles fóliacsík, vagy lemez rögzítendő, ami biztosítja, hogy a denevérek az 
ideiglenesen elzárt üreg alatt megkapaszkodni, onnan visszamászni ne tudjanak. Ezek a 
hézagok csak akkor zárhatók le véglegesen, amikor az állatok azokat elhagyták. Erre 
leghamarabb az ideiglenes lezárás után 1-2 héttel kerülhet sor, a denevérek esti kirepülése 
után. Amíg a denevérek az üreget nem hagyták el (hallhatóak, látható a berepülés, illetve 
továbbra is friss guanó pereg ki), a végleges szigetelés nem végezhető el. A hézagok 
lakottságát a végleges lezárás előtt újra szakemberrel ellenőriztetni kell. 

• Amennyiben a fal síkjával párhuzamos lemezelés (pl. ablakpárkány lemezelése, attikfal 
lemezborítása stb.) alatt is telepedtek meg denevérek, eltávolításuk az alábbiak 
figyelembevételével történhet: A denevérek szálláshelyeikre úgy jutnak be, hogy a „bejárat” 
előtt leszállnak, majd onnan a szálláshelyre bemásznak. Ha a denevérek megkapaszkodása 
nem lehetséges, - pl. sima felületű lemezt helyezünk el a szálláshely előtt – a denevérek 
bejutása meghiúsul. A lemezek felszerelését körültekintően a szálláshely megközelítésére 
alkalmas minden irányból el kell végezni. A felszerelt lemez a denevérek bejutási 
lehetőségeinek kiterjedésétől függ. Kb. 5-8 cm x 3 cm-es („átlagos”) bejutási hely esetén 30 
cm x 25 cm-es lemez felszerelése javasolt. A fémlemezek felszerelése után, egy-két hét 
múlva, amikor a denevérek a lemezburkolat alól maradéktalanul eltávoztak, a hézag végleges 
zárása, vagy a lemezburkolat cseréje elvégezhető. 

• Amennyiben az épületen a munkálatok közben a denevéreken kívül egyéb védett, valamint az 
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj jelenlétére utaló 
nyomokat találnak, az érintett szakaszokon a lezárási munkálatok csak a fiókák kirepülése 
után folytatható.  

• A denevérmentési / kirekesztési ügyek kapcsán természetvédelmi hatósági engedéllyel 
rendelkezik:  

o Dobrosi Dénes (+3630/488-6409) 
o Rapcsók László (+3620/464-3178) 
o Szodoray Parádi Farkas (+3670/249-6820) 

 


