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ELŐSZÓ
Együtt, mint egy kolóniában...

A denevérek már régóta tudják, hogy az élet 
kihívásait a legkönnyebb együtt megoldani. A 
szülőkolóniákban az újszülött kölyköket anyák 
csoportja védi. Az első önálló repülések után 
a fiatalok pedig szintén őket követik azon 
barlangokhoz, ahol hasonlóan védett kolóniákban 
megpróbálják túlélni a táplálékforrások nélküli telet.

A Denevérkutatási és Védelmi Központ kevéssel 
több, mint 1 éves, viszont a megalakulásához vezető 
gondolatok és az alapító tagok szakmai tapasztalata 
több évre nyúlik vissza. Megalakulásunk pillanatától 
kezdve úgy látjuk, hogy szünet nélkül dolgozunk, 
ez az érzés pedig valószinűleg nagyon ismerős a 
hasonló szervezetekben tevékenykedő kollégáink 
számára.

A denevérvédelem kihívásai, ahogy a természetben 
való túlélés kihívásai is, összetettek, makacsok 
és néha kiszámíthatatlanok, hasonlóan egy 
kolónia életéhez. Viszont a denevérek példáját 
követve együtt szembenézhetünk ezekkel. Majd 
elkerülhetetlenül szembesülünk azzal a ténnyel, 
hogy ezek a kihívások nem is annyira összetettek, 
nem is annyira makacsok vagy kiszámíthatatlanok.

Az egyesület csapata kicsi, de elkötelezett. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani tagjainknak a 
kezdeti időszakban megtett erőfeszítésekért, 
reménykedve abban, hogy az elkövetkező években 
is meg tudjuk tartani ez a lendületet. Viszont most 
itt az ideje, hogy kicsit visszatekintsünk, még akkor 
is, ha ez a “kevéssel több mint 1 év” olyan gyorsan 
elrepült, mint egy óriás koraidenevér.

Aláírás,
Egy hálás egyesületi elnök
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RÖVIDEN

A Denevérkutatási és Védelmi Központ (DKVK) 
2017 végén került bejegyzésre, mint non-
profit, denevérek kutatásában és védelmében 
érdekelt egyesület. Kolozsvári székhellyel, de 
országos szinten dolgozunk. A megalapítás 
pillanatában megfogalmazott célkitűzések a 
denevérkutatás összes kulcsterületét érintik, a 
jelentési periódusban pedig már megvannak 
az első eredményeink.

A DKVK több tucat, országos és kontinentális 
jelentőségű, denevérszálláshelyet monitoroz, 
ideértve barlangokat és egyéb földalatti 
helyszíneket, templomokat és más történelmi 
jelentőségű épületeket. Ezt a monitoringot 
konkrét tudományos kutatások egészítik 
ki, melyeket neves külföldi intézményekkel 
együttműködve valósítunk meg.

Annak érdekében, hogy egy átlátható és 
hatékony párbeszéd jöjjön létre a romániai 
denevérész közösségen belül, szervezetünk 
több kommunikációs csatornát hozott létre 
és tart fenn. Az Romániai Denevérkutatási 
Konferencia 2018. évi III. kiadását a DKVK 
szervezte.

Szervezetünk ingyenes tanácsadást 
biztosít a lakosság számára denevérekkel 
való váratlan találkozások esetén. Védelmi 
megoldások komplex projektek vagy 
beruházások esetén is szükségesek 
lehetnek, a DKVK pedig képes megfelelő 
szaktanácsadást nyújtani ilyen esetekben 
is. Konkrét példa az egyes helyszíneken (pl. 
padlásokon, templomtornyokban) felgyűlt 
guanómennyiség eltakarítása. Egyesületünk 
eddig hat ilyen helyszínt takarított ki.
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A denevérvédelem egyik legfontosabb 
eleme a nagyközönség nevelése a 
denevérek jelentőségével kapcsolatban. 
Egyesületünk számos olyan esemény 
szervezője mely nagyszámú embert 
mozgat meg. Egy ilyen példa a 
Nemzetközi Denevéréj, melynek 2018-
as kolozsvári kiadására több mint 800 
látogató érkezett.

A DKVK tagjai hozták létre a romániai “Év 
Denevére” kezdeményezést is. Ez egy 
nyilvános szavazás, mely minden évben 
kijelöl egy denevérfajt, melyet aztán az 
év során megismer a nagyközönség. Az 
“Év Denevére” titulusnak köszönhetően 
a nagyközönség megismeri az 
illető denevérfaj védelmét elősegítő 
módszereket is. 2019-ben már a harmadik 
romániai “Év Denevére” fajt fogjuk 
közösen megszavazni.

Pályázatainkkal arra összpontosítunk, 
hogy minél több érdekcsoportot vonjunk 
be a denevérek védelmébe. Jelenleg egy 
olyan, a Columbus Állatkert és Akvárium 
által finanszírozott pályázatot bonyolítunk 
le, ami kifejezetten a barlangászokat 
célozza meg. Tevékenységi körünk 
kiegészül tudományos konferenciákon 
való részvétellel is, de a EUROBATS 
egyezmény keretén belül is mi biztosítjuk 
Románia tudományos képviseletét.

Számos intézmény, cég és 
magánszemély részéről érkezett 
támogatás, nélkülük ezen eredmények 
elérése sokkal lassúbb ütemben 
ment volna végbe. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani támogatóinknak.
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RÓLUNK

A Denevérkutatási és Védelmi Központ 
(DKVK) egy romániai civil szervezet, melyet 
2017-ben alapított több denevérész és 
természetvédő. Noha a szervezet fiatal, 
a tagok denevérkutatással és a védett 
területekkel kapcsolatos tapasztalata 
meghaladja a 15 évet.

A DKVK célja a romániai denevérek (Chiroptera) kutatása és 
védelme, beleértve az általuk használt élőhelyek és szálláshelyek 
védelmét is, elősegítve egy általános természetvédelmet és 
egy mindannyiunk számára egészségesebb környezet felé való 
fejlődést. Kolozsvári székhellyel, de országos szinten dolgozunk.

Az egyesületet az elnök, alelnök és titkárból álló igazgatótanács 
irányítja, de a döntéseket általában az egyesületi tagokkal folytatott 
egyezetetést követően hozzuk meg. Jelenleg 13 tagunk van az 
ország több sarkában, mint például Kolozsváron, Resicabányán, 
Zernesten vagy Konstancán.
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CÉLKITŰZÉSEINK

A DKVK-nak 15 célkitűzése van, a jelentési periódusban pedig 
ezek közül 14-nek már van konkrét eredménye is. A legfontosabb 
célkitűzéseink a következő területekre vonatkoznak:

• A romániai denevérpopulációk kutatása és monitoringja;
• Konkrét denevérvédelmi pályázatok megvalósítása;
• Több érdekcsoport denevérvédelemben való részvételének 

elősegítése;
• Denevérvédelem a nagyközönség bevonásával;
• A Romániai Denevérportál www.lilieci.ro működtetése és 

tökéletesítése;
• Döntéshozók tájékoztatása a romániai denevérpopulációk 

állapotáról;
• Hasonló jellegű romániai és európai szervezetekkel való 

szakmai kapcsolattartás;
• Hozzájárulás a nemzetközi szintű denevérkutatáshoz és 

denevérvédelemhez;
• Konkrét tanácsadás különböző beruházások esetén, valamint a 

nagyközönség számára.

Célkitűzéseink teljes listáját a www.lilieci.ro oldal “Rólunk 
/ A DKVK-ról” részében lehet megtekinteni.
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MONITORING ÉS KUTATÁS

Annak érdekében, hogy a legfontosabb romániai denevérkolóniák 
jövőjét tisztán és folyamatosan átlássuk, egyesületünk egyik 
fő tevékenysége ezen kolóniák által használt szálláshelyek 
monitoringja. Olyan barlangokról, zsombolyokról és egyéb 
földalatti helyszínekről, valamint templomokról és más, történelmi 
jelentőségű épületekről van szó, melyek több száz, több ezer vagy 
akár több tízezer példányszámú kolóniákat fogadnak be.

A DKVK jelenleg a Romániában található kontinentális és országos 
jelentőségű barlangok több mint 50%-át monitorozza, illetve hat, 
történelmi jelentőségű épületben található kolóniát is.

A monitoringgal párhuzamosan egyesületünk számos nemzetközi 
denevérkutatásban vesz részt, melyek aktuális témákat 
feszegetnek. Példáu a WNS (“white nose syndrome” - fehér orr 
szindróma) vizsgálata, melynek keretén belül egyesült államokbeli 
és németországi intézményekkel dolgozunk együtt.

A jelentési periódusban szervezetünk összesen 135 látogatást 
valósított meg 98 különböző helyszínen. Ezen látogatások közben 25 
denevérfaj több mint 170.000 egyedét figyeltük meg (a romániai 32 
fajból). A DKVK tagjai eljutottak Románia minden sarkába, beleértve 
Erdélyt és a Bánságot, az ország középső részét (Fogarasi-havasok, 
Királykő) és a délkeleti Dobrudzsát is.
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A SZOLCSVAI
BÚVÓPATAK 
KOLÓNIÁI
A romániai denevérpopulációk 
szimbóluma

2018 téli periódusában a DKVK 
csapata megvalósította az egyik 
lefontosabb európai hibernálóhely 
éves monitoringjának soron 
következő eseményét. A Torockói 
hegységben levő Szolcsvai 
Búvópatak mintegy 100.000 
denevérnek ad szálláshelyet a tél 
folyamán.

A 2018 márciusában lezajlott 
monitoringlátogatás során több 
mint 37.000 törpedenevért 
(Pipistrellus pipistrellus), több mint 
34.000 hosszúszárnyú denevért 
(Miniopterus schreibersii), több 
ezer nagy Myotis-t (Myotis myotis 
és Myotis blythii) és más fajokat 
figyeltünk meg. Összesen mintegy 
76.000 példányt.

Mivel a Szolcsvai Búvópatak a 
kontinens egyik legnagyobb 
denevérállományának ad otthont, 
ezért a romániai denevérkutatás és 
védelem központi szimbólumának 
tekinthetjük. Szükségesnek tartjuk 
az időszakos látogatási tilalom 
folytatását, valamint a barlang 
környékén levő élőhelyek védelmét.

A DKVK denevérkutatási és monitoring 
tevékenységei rendelkeznek a megfelelő 
hatóságoktól származó engedélyekkel, illetve a 
természetvédelmi területek adminisztrátorainak 
és kezelőinek beleegyezésével. 7



KÖZÖSSÉG

Annak érdekében, hogy egy szakmai közösség közös álláspontokat 
tudjon képviselni, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon és, 
hogy egy jobban átlátható nyilvános image-e legyen, szükség van 
egy átlátható és hatékony belső párbeszédre. Jelenleg a romániai 
denevérész közösség mintegy 30-35 személyt foglal magában, viszont a 
belső kommunikáció eléggé szórványos volt az utóbbi évtizedben.

Ezen belső kommunikáció javítása és fenntartása érdekében már 
2016-ban, jóval a hivatalos DKVK bejegyzés előtt, úgy döntöttünk, hogy 
létrehozunk több kommunikációs csatornát. Jelenleg a szervezet 
működteti és szükség esetén javítja ezeket a csatornákat, amelyek 
megfelelnek a modern kommunikációs korszaknak.

2017-ben elindítottuk az „Év denevére” szavazás első fordulóját, 
amiben a romániai denevérész közösség feladata, hogy kijelöljön 
három döntős denevérfajt, mely közül a nagyközönség nyilvános 
szavazás által választja ki a nyertest. Ezen kívül a www.lilieci.ro portál 
minden helyi denevérésznek lehetőséget ad arra, hogy aktuális 
tematikájú saját irásokat tegyenek közzé.

A DKVK az országos denevérkutatási konferenciák sorozatát is 
újraindította, az idei, harmadik kiadásra októberben került sor.
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A ROMÁNIAI DENEVÉRKUTATÁSI
KONFERENCIA
Beizzott denevérész-elme szaggal

2018. október 19-21 között a Kovászna megyei 
Felsőcsernátonban egyesületünk megszervezte a III. 
Romániai Denevérkutatási Konferenciát. A rendezvényen 
részt vett az országos denevérész közösség túlnyomó része, 
valamint két kollégánk az Egyesült Királyságból.

Az összesen 15 intézményt, civil szervezetet és védett területet 
képviselő 29 résztvevő jelenléte miatt úgy gondoljuk, hogy 
az esemény sikeres volt. A kollégák által bemutatott 13 
előadás és 5 poszter részletes és aktuális denevérkutatási 
és denevérvédelmi eredményekkel ismerette meg 
közösségünket.

A résztvevők szavazatai alapján díjaztuk a legjobb előadást 
(egy denevérkutatási módszer hatékonyabbá tételéről) 
és a legjobb posztert (a Sugó barlang denevérfaunájáról). 
A konferencia szervezése sokkal könnyebbé vált a 
Pettersson Elektronik AB-tól érkező jelentős anyagi 
támogatás által, mely ugyanakkor kiemelkedő minőségű 
ultrahangdetektorokat gyártó cég is. Köszönjük nekik 
ezt a támogatást, valamint a résztvevőket a konstruktív 
konferenciát.
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TANÁCSADÁS ÉS VÉDELEM

A denevérek nem csak barlangokban vagy értékes, idős erdőkben, 
hanem mindenütt körülöttünk vannak, sok esetben akár 
karnyújtásnyira. A velük való találkozás okozhat kellemes, de 
kellemetlen élményt is. Néha előfordul, hogy még a hatóságoknak is 
szükségük van tanácsadásra konkrét projektek esetében.

Denevérekkel való véletlen találkozás esetén szervezetünk ingyenes 
tanácsadással szolgál a nagyközönség, a lakosság számára. A 2017 - 
2018 közötti időszakban több tucat telefonhívást és online üzenetet 
kaptunk, egyértelmű vagy kevésbé egyértelmű denevéres kérdésekkel. 
A kérdések tisztázásával megnöveltük azon emberek csoportját, akik 
értékelik a denevérek környezetönkben betöltött szerepét.

Annak ellenére, hogy számos módszer létezik ami megvédi úgy 
a kolóniákat, mint magát az épületet is, a történelmi jelentőségű 
épületek esetében a nagyméretű kolóniák jelenléte valóban okozhat 
problémákat. Ezen helyzetek megelőzése érdekében több romániai 
templomban lakó denevérkolóniát monitorozunk, illetve esetenkén 
szaktanácsadást és konkrét tevékenységek elvégzését is felkínáljuk. A 
tevékenységek jelenleg a templomtornyokban és padlásokban az évek 
során felhalmozódott guanó eltakarítására vonatkoznak.

A Romániai Permakultúra Egyesülettel (RPE) együttműködve a 
jelentési időszakban hat helyszínt tisztítottunk meg, eltakarítva mintegy 
4,5 tonna guanót. Ezt a guanót a RPE a “Műveld a várost!” (Cultivă 
Orașul) kezdeményezés keretén belül a talaj termőképességének 
növeléséhez és környezetbarát földműveléshez használja fel.
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A MUZSNAI ERŐDTEMPLOM 
Egy munkával teli partnerség és egy kisbusznyi guanó

Nyaranta a Muzsnai Erődtemplom Románia egyik legfontosabb 
szülőkolóniájának ad otthont. A több mint 1.000 egyedből álló 
közönséges denevér (Myotis myotis) és hegyesorrú denevér (Myotis 
blythii) csoport az egyik legnagyobb épületlakó kolónia Romániában.

2018 elején, a RPE-vel közösen, megvalósítottuk Románia egyik 
legnagyobb, történelmi épületből való guanóeltakarítását. Annak 
érdekében, hogy ne zavarjuk a denevéreket, a tevékenységet télen 
hajtottuk végre, amikor a kolónia nincs a toronyban. A DKVK-RPE 
vegyes csapata mintegy 120 zsáknyi guanót hurcolt le a toronyból.

A muzsnai kolónia védelme elengedhetetlen. Ez a védelem egy 
zavartalan környezet biztosítása által (azaz a nyári periódusban 
látogatás nélkül), és denevérbarát módszerekkel való jövőbeli 
épületfelújítás által valósulhat meg.
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A NAGYKÖZÖNSÉG TUDATOSÍTÁSA

A nagyközönség meg akarja ismerni a denevéreket! A 2017-2018-as 
periódusban szervezett rendezvényeink alapján ezt a következtetést 
tudjuk levonni. Ezen események alkalmával egy változatos tapasztalatot 
biztosítottunk a látogatóknak.

Ahogy más, hasonló, romániai szervezetek is, a DKVK is részt vesz a 
Nemzetközi Denevéréj rendezvénysorozatban, melynek célja, hogy 
felhívja a nagyközönség figyelmét a denevérekre. Egyesületünk a 
2017-es és 2018-as kolozsvári , valamint a 2018-as lisai (Brassó megye) 
esemény főszervezője volt. A 2018-as petrillai (Hunyad megye) esemény 
esetében a Matei és Barátai Egyesület partnerei voltunk. A felsorolt 
események összesen több mint 1.500 látogatót fogadtak.

A ProPark – Alapítvány a Védett Területekért által koordonált “Védett 
Területek Hete” idei eseménysorozatán egy olyan tevékenységgel 
vettünk részt, amelynek célcsoportja a kolozsvári látáskárosult 
gyerekek voltak. A kolozsvári „Alexandru Borza” Botanikus Kertben 
elbeszélgettünk a denevérekről, aztán meghallgattuk jellegzetes 
ultrahangjaikat is.

Ezen nagyobb események mellett a DKVK az ország számos részéről 
érkező meghívásnak eleget téve több mint 15 népszerűsítő előadást 
tartott több romániai városban, így Konstancán, Nagyváradon, 
Fogarasban és Kolozsváron, összességében több száz résztvevővel.
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A NEMZETKÖZI DENEVÉRÉJ:
2018-as kolozsvári kiadás
Egy felejthetetlen este

Minden nagyobb eseménynek van egy csúcspontja, például, amikor 
a szervezők úgy érzik, lehet alábecsülték a látogatók lelkesedését. 
Szeptember 15.-én, a Nemzetközi Denevéréj 2018-as kolozsvári kiadásán, 
ez a pillanat úgy 19:00 óra magasságában érkezett meg.

Ahogy egy méretes kolónia özönlik ki a barlangból, úgy nőtt 
folyamatosan a látogatók hulláma. A japánkerti pavilon túl kicsinek 
bizonyult, a szervezők pedig már szinte nem tudtak megfelelni a 
közönség különböző tevékenységeken való részvételi igényeinek.

Ezen tevékenységek közé tartozott egy fotókiállítás, egy audio-
vizuális, ultrahangokat magába foglaló tanösvény, egy gyereksarok, 
denevérekkel kapcsolatos részletes előadások és nyomtatott 
tájékoztató anyagok, valamint személyre szabott fotók készítése, 
melyek által egy pillanatra el lehet merülni a denevérek világában.

A 2018-as kolozsvári Nemzetközi Denevéréj nem kevesebb, mint 
800 látogatót vonzott a Botanikus Kertbe. Köszönjük partnereinknek 
a támogatást, valamint az “Alexandru Borza” Botanikus Kertnek az 
esemény helyszínének biztosítását.

A DKVK által szervezett eseményekről a Facebook 
oldalunkon további képek is megtekinthetők 
az Oktatás (Educație) és a Denevéréj (Noaptea 
Internațională) albumokban. 13
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A MÉHELY PATKÓSDENEVÉR
Az Év Denevére 2018-ban Romániában

A DKVK 2017. decemberében elindította a 2018-as Év denevére 
közönségszavazást. Összesen 413 szavazat érkezett, a Méhely 
patkósdenevér pedig ezek 51%-át tudhatta magáénak. 
Ilyenformán a 2018-as romániai „Év denevére” cím birtokosa 
az összes idei DKVK eseményen, az online csatornáinkon és 
számos tudományos előadás alkalmával lett népszerűsítve.
 
A Méhely patkósdenevér (Rhinolophus mehelyi) egy, kizárólag 
barlangokban kolóniákat alkotó, IUCN alapján a sebezhető 
kategóriába sorolt faj. A romániai populációt súlyosan érintette 
a barlangok leromlása és az ellenőrizetlen turizmus. Az 
intenzív mezőgazdaság a táplálkozási területek csökkenéséhez 
és feldarabolódásához vezetett. Nemrég új kolóniák létezését 
jelezték a Bánságban, de a teljes romániai populáció 
valószínűleg így is kevesebb mint 1.000 denevér.

Védelme érdekében ajánlott a faj szálláshelyeinek óvása, 
beleértve a felelősségteljes turizmust is, mely elkerüli 
a kolóniákat az érzékeny téli és nyári periódusokban. A 
táplálkozási területek védelme szintén elengedhetetlen.
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DENEVÉREK A MÉDIÁBAN

A modern kommunikációs korszakban a természet és denevérvédelem 
egy kattintásnyira van a célközönségtől. Szervezetünk számos közösségi 
médiacsatornát (Facebook, Instagram) működtet, egy vizuálisan vonzó 
és könnyen olvasható ablakot biztosítva a denevérek világa felé. Ezen 
médiacsatornák közönsége folyamatosan növekszik.

Viszont a legfontosabb online információforrásunk a www.lilieci.ro 
Romániai Denevérportál, mely 2016. december 6.-ai indítása óta több 
mint 23.000 látogatót fogadott, átlagosan napi 32 olvasóval. Olvasóink a 
következő országokból érkeznek:

Olvasóink számának növekedése 2016. december és 2018. december között:

Tevékenységünk számos interjú tárgyát is képezte, például a Romániai 
Kultúrális Rádióban, a Román TV és Rádió kolozsvári adásaiban, és az 
Agnus Rádió programjában. Ezen kívül megjelent egy népszerüsítő 
cikkünk a kolozsvári Művelődés havilapban, de a csúcspont az volt, 
amikor az egyesült királyságbeli Bat Conservation Trust (az egyik 
legrangosabb európai denevérvédelmi szervezet) lehetőséget adott, 
hogy magazinjukban a romániai barlanglakó kolóniákról írjunk.
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TUDOMÁNYOS JELENLÉT 

A denevérészek életének szükségszerű része a tudományos 
konferenciákon való részvétel, ahol megvitatják eredményeiket, 
alakítják módszereiket, vagy pedig terepi kiszállásokat terveznek 
meg izgalmas célterületek felé irányulva.

A jelentési időszakban a DKVK számos ilyen jellegű tudományos 
rendezvényen vett részt. Ilyenek például a kolozsvári Biológus 
Napok, ahol részletes előadást tartottunk a Méhely patkósdenevérről 
(a romániai Év denevére 2018-ban), vagy az idei Romániai 
Denevérkutatási Konferencia, ahol két tudományos munkával 
vettünk részt: egyikben a kolozsvári Bükk, másikban a szintén 
kolozsvári Keleti Park denevérfaunájáról beszéltünk.

Egyesült királyságbeli kollégáink meghivása alapján szeptemberben 
részt vettünk a Nottinghamben megszervezett Országos 
Denevérvédelmi Konferencián, ahol a romániai barlanglakó 
denevérkolóniák helyzetét ismerettük a helyi, több száz denevérész 
szakemberrel.

Jelenleg több rangos külföldi kutatóintézet munkatársaival együtt 
a terepmunkáink során összegyűjtött adatokat elemezzük, mely 
adatok az ISI Web of Science által számontartott tudományos 
folyóiratokban kerülnek majd közlésre.
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PÁLYÁZATOK

A denevérvédelem tartós eredményeit 
jól behatárolt témák köré felépülő 
pályázatokkal lehet megvalósítani. Abban 
az esetben ha különböző érdekcsoportokat 
és döntéshozókat is bevonunk, akkor az 
eredmények is maradandóak lesznek.

A DKVK jelenleg egy olyan, a Columbus Állatkert és Akvárium által 
finanszírozott pályázatot bonyolít le, ami kifejezetten a barlangászokat 
célozza meg. Úgy véljük, hogy a barlangi denevérkolóniák tartós 
védelme nem valósulhat meg a barlangi környezetben legtöbbet 
megforduló csoport bevonása nélkül. A pályázat első tevékenységére 
2018 szeptemberében került sor, egy képzésre, mely a tipikus 
barlanglakó denevérfajok azonosítását ismertette a barlangászokkal. 

A DKVK részt vesz az Európai Emlősatlasz második kiadásának 
elkészítésében is, mely minden bizonnyal egy mérföldkő lesz az 
európai emlősök kutatásában. Az itteni adatok rendszerezéséért felelős 
romániai denevérészcsapatot a DKVK egyik tagja koordonálja.

17

https://www.columbuszoo.org/
https://www.facebook.com/pg/lilieci.ro/photos/?tab=album&album_id=2156411424597432
https://www.facebook.com/1686697768235469/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D2156411424597432


NEMZETKÖZI JELENLÉT

A denevérek nem veszik figyelembe az 
országhatárokat, ahogy az emberi tevékenységek 
hatásai sem veszik figyelembe azokat. A 
DKVK egyik célkitűzése, hogy hozzájáruljon 
a nemzetközi szintű denevérkutatáshoz és 
denevérvédelemhez.

2017-től kezdődően részt veszünk a EUROBATS 
egyezmény tanácsadó bizottságának éves 
ülésein. Legutóbb 2018 májusában az 
észtországi Tallinnban ült össze a tanács. Ezen 
találkozók keretén belül sor kerül a tagállamok 
denevérvédelmi tevékenységeinek áttekintésére.

A 2018 szeptemberében megrendezett egyesült királyságbeli Országos 
Denevérvédelmi Konferencia alkalmával részt vettünk egy több napig 
tartó tapasztalatcserén is. Ottani kollégáinkkal közösen meglátogattunk 
számos olyan helyszínt, ahol a denevérvédelem ténylegesen az első 
helyen áll, de megismerkedtünk regionális monitoring projektekkel is.

2018 októberében a Román Környezetvédelmi Minisztérium a DKVK 
jelenlegi elnökét nevezte ki országos tudományos tanácsadónak a 
EUROBATS egyezmény keretén belül. A tanácsadó feladatai közé 
tartozik többek között a EUROBATS országjelentések elkészítésének 
koordonálása, valamint a folyamatos kommunikáció a helyi denevérész 
közösséggel és a Környezetvédelmi Minisztériummal.
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EGYESÜLETÜNK PARTNEREI

A DKVK számos partnerséget és együttműködést kezdeményezett 
több, hasonló érdeklődésű egyesülettel, de természetvédelmi területek 
adminisztrátoraival és kezelőivel, valamint oktatási intézményekkel és 
más szervezetekkel is.

Ezen partnerségek keretén belül valósulnak meg például a kulcsterületek 
(egyes nemzeti parkok barlangjainak) denevérmonitoringja, a védett 
területek (pl. a kolozsvári Bükk) denevérvédelmét elősegítő projektek, 
illetve az oktatási tevékenységek (pl. a Nemzetközi Denevéréj).

Az együtt elért eredmények bizonyítják a közös munka szükségességét 
és előnyeit. Köszönjük partnereinknek és munkatársainknak az 
együttműködést!
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SZPONZOROK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

A jelentési periódusban a DKVK több cégtől és egyesülettől kapott 
támogatást. Ezen támogatások nélkül tevékenységeinket sokkal 
nehezebb valósítottuk volna meg. Köszönjük!

Köszönettel tartozunk több kollégánknak a pénzügyi és / vagy szakmai 
támogatásért, különösképpen, de nem kizárólag a romániai denevérész 
közösségnek, illetve a következő személyeknek:

Corduneanu Alexandra, Stamatescu 
Ana, Strauss Andrea, Szabó Anna, 
Oprișan Antonia, Sándor D. Attila, 
Markó Bálint, Collins Barry, Rusu 
Claudiu, Dudan Cristina, Jére Csaba, 
Stoica Dan, Borda Daniela, Dobrosi 
Dénes, Mântoiu Dragoș, Kölcsei 
Ferenc, Stolpe Gisela, Kerezsy Imola, 
Coroiu Ioan, Pocora Irina, Csősz 
István, Bücs Katalin, Kós Katalin, 
Hann Karin, Pettersson Lars, Istrate 
Laura, Barti Levente, 

Köszönjük azoknak is, akik úgy döntöttek, hogy támogatnak 
minket jövedelemadójuk 2%-ával. A DKVK vizuális anyagai sokkal 
szegényebbek lennének Dobrosi Dénes, Pan Ioan és Tăuţan Dan fotói 
nélkül. A www.lilieci.ro portálon publikált a denevérek jelenlétének 
fontosságáról és a denevérvédelem előnyeiről szóló információinkat 
8 különböző országból származó 45 Denevér Nagykövet továbbítja a 
nagyközönség felé. Köszönjük!

Bücs Levente, Jarda Liliana, 
Vlaicu Marius, Cook Matt, 
Constantinescu Mihai Paul, 
Jumanca Mircea, Ionescu Roxana, 
Iordăchescu Roxana, Puechmaille 
Sébastien, Dudan Sergiu, 
Elefteriu Ștefănică, Gazaryan 
Suren, Kövecsi Szabolcs, Dáné 
Tibor Kálmán, Garstecki Tobias, 
Mitchell-Jones Tony, Jumanca 
Virgil, Pocora Viorel, Barabás Zsolt 
és sokan mások.
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PÉNZÜGYEK

A jelentési periódusra (az 
egyesület megalakítástól kezdve 
a 2018–as év végéig) vonatkozó 
jövedelmeink több forrásból 
származnak: tagsági díjakból, 
2% típusú adományokból, a 
hivatalos adományozó oldalon 
gyűlt online adományokból, 
szponzorizálásokból, pályázatok 
finanszírozásából, valamint 
egyéb típusú jövedelmekből 
(pl. konferenciák regisztrációs 
költségeiből):

A költségvetésből elsősor-
ban a pályázatok gyakorlatba 
ültetésére és tudományos ku-
tatásra fordítottunk. Jelentős 
százalékot fektettünk a romániai 
denevérész közösséget érintő 
tevékenységekbe, például a III. 
Romániai Denevérkutatási Kon-
ferencia megszervezésébe. 

Jelentős összegeket használtunk 
fel ismeretterjesztésre (nyom-
tatott anyagok, előadások stb.), 
denevérvédelmi tanácsadásra, 
valamint nemzetközi képvisele-
tre (pl. az egyesült királyságbeli 
konferencián való részvételre). 
Költségeink a következőképpen 
oszlanak meg:
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ELÉRHETŐSÉG

Denevérkutatási és Védelmi Központ
Székhely: Peana sétány 14. szám, 3. lakrész
Kolozsvár, Kolozs megye, Románia
Email: contact@lilieci.ro
Mobilszám: +40747 921 684
Weboldal: www.lilieci.ro
Facebook: Lilieci.ro
Instagram: lilieci_ro

ADOMÁNYOK

Abban az esetben, ha anyagilag, felszereléssel vagy emberi 
erőforrással szeretné támogatni egyesületünk tevékenységeit, 
és ezáltal a romániai denevérvédelmet is, akkor ezt megteheti a 
hivatalos adományozói oldalunkon (lásd alább a webcímet) vagy 
pedig közvetlen kapcsolaton keresztül. Köszönjük!

Egyesületünk hivatalos adományozói oldala a GoGetFunding-on:
https://gogetfunding.com/for-bats-and-their-future/

Címlapfotó: Dobrosi Dénes. Fotók: Bücs Szilárd-Lehel, Penet Corina, 
Mărginean Georgiana, Pan Ioan, Onodi Henrietta.
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