
Füri András igazgató úr és
Borzsák Sarolta barlangi szakreferens részére

Duna Ipoly Nemzeti Park részére
1121 Budapest Költő u.21
Tárgy. Pál- völgyi- barlang kutatási engedély kérelme.
Kataszteri száma: 4762/2

Tisztelt Igazgató Úr.

A fent nevezett barlang 2022- es kutatási jelentése.

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérelmező neve: Tóth Attila
Címe (lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási hely, jogi személy esetében
székhely):

2000 Szentendre Szitakötő u.23

Levelezési címe: 2000 Szentendre Szitakötő u.23
Képviseli (jogi személy esetén):
E-mail címe: vizitoth@gmail.com
Telefonszáma: 06 20 9 444 898

A KÉRELEM TÁRGYÁT KÉPEZŐ BARLANGRA VONATKOZÓ ADATOK
Barlang neve: Pál-völgyi-barlang
Kataszteri száma: 4762-2
A barlang jelenlegi ismert hossza, mélysége: 19km/109m

A KUTATÁSVEZETŐRE ILLETVE KUTATÁSVEZETŐ-HELYETTESRE
VONATKOZÓ ADATOK

Kutatásvezető neve (anyja neve, születési
helye és ideje):

Tóth Attila
Polyák Stefánia
Budapest 1966.02.28

Lakcíme, e-mail címe, mobiltelefonszáma: Tóth Attila
vizitoth@gmail.com
06 20 9 444 898

Kutatásvezetői igazolvány száma: 14/280
Kutatásvezető-helyettes neve (anyja neve,
születési helye is ideje):

Név: Dr. Zentay Péter Zoltán
an: Urbánszki Irén
Budapest, 1972.10.25.

Lakcíme, e-mail címe, mobiltelefonszáma: 1037. BP. Bécsi út 291/B,
peter.zentay@labmagister.com.
+36-20-490-2305

Kutatásvezetői igazolvány száma: 251
Kutatásvezető-helyettes neve (anyja neve,
születési helye is ideje):

Kalotai Zsófi. Dr. Olasz Katalin
Budapest 1985 .09.03

Lakcíme, e-mail címe, mobiltelefonszáma: 1163 Bp. Őrmester u. 7.
kyiraana@gmail.com
06 20 387 8805

mailto:vizitoth@gmail.com
mailto:kyiraana@gmail.com


Kutatásvezetői igazolvány száma: 291
Kutatásvezető-helyettes neve (anyja neve,
születési helye is ideje):

Kunisch Gyöngyvér
Dr. Ignácz Zsuzsanna
Bp. 1977.09.21.

Lakcíme, e-mail címe, mobiltelefonszáma: 1062 Bp. Székely Bertalan u. 22. 4/3
kunisch.gyongyver@gmail.com
06305430415

Kutatásvezetői igazolvány száma: 293
A KÉRELMEZETT TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

A kérelmezett tevékenység rövid
összefoglalása:

Pál-völgyi-barlangban feltáró kutatás több
helyen

Kérelmezett tevékenység tervezett kezdése: 2022.01.01
Kérelmezett tevékenység tervezett
befejezése:

2025.12.31

A kutatás tervezett gyakorisága és/vagy
évenkénti száma, tervezett létszáma:

Heti több alkalom. 2-15 fő

A feltáró kutatás barlangon belüli
helyszíneinek megnevezése (barlangszakasz
vagy terem):

Sün óvoda -Non plüss ultra ág, Osztriga bár,
Egyes vágány, Gyűrűs omladék.

20222 ben az elhúzódó kutatási engedély megkapása miatt illetve a Laci -Zsomboly
felfedezése miatt a barlangban jelentős kutatási tevékenységet nem tudtunk folytattuni.
Néhány felderítő terepbejárást végeztünk az új kutatási helyek megismerésére.

Átfogó denevérszámlálás a Pál-völgyi-barlangban

A Pál-völgyi-barlangrendszer szűkebb értelemben vett Pál-völgyi szakaszán telelő

denevér-állomány hagyományos átfogó felmérését ebben az évben is a szokásos időszakban,

2022. február 6-án végeztük el. Az állatok érintése nélkül, kizárólag szemrevételezéssel

történő vizsgálatban 8 brigádban összesen 22 fő vett részt; köztük három fajhatározásban

jártas szakember is. Ez az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a barlang denevérek által

látogatott, kb. 6 km-es „központi” zónájára terjedt ki, amely most összesen 272 példányt

eredményezett – így immár ötödik esztendeje regisztrálunk folyamatosan 250 feletti

egyedszámokat.

Az észlelések barlangszakaszok és fajcsoportok szerinti megoszlása az alábbi volt:

barlangszakasz kis nagy nagy
Myotisok

kistermetű
simaorrú fajok Összesen

patkósdenevér
Régi Rész 92 3 7 12 114
Decemberi-szakasz 84 2 4 32 122



Térképész-ág 13 - - 1 14
Déli-szakasz 5 - - 2 7
Negyedi Negyed - - 2 1 3
Keleti-zóna 5 - - 1 6
1993. évi feltárások 3 - - 3 6

Összesen 202 5 13 52 272

A fajösszetételt (1. ábra) tekintve, az állomány zömét alkotó kis patkósdenevérek

(Rhino-lophus hipposideros, 202 pld, 74%), a nagy patkósdenevérek (Rhinolophus

ferrumequinum, 5 pld, 2%) és a két nagy Myotis-faj (13 pld, 5%) észlelt létszáma és

állományon belüli aránya egyaránt kissé alatta maradt az utóbbi négy év átlagának. Ez

utóbbiak közül most csak hetet sikerült faj-szinten is meghatározni, ebből 5 közönséges

denevér (Myotis myotis), 2 pedig hegyesorrú denevér (Myotis blythi) volt. Említést érdemel

továbbá, hogy a nagypatkósok egyikét az a N 8777 gyűrűszámú nőstény képviselte, amelyet

2018 óta minden télen észlelünk a barlangban – most a Decemberi-szakaszon, a Nagy Falat

tagoló hasadékban függeszkedett.

A kisebb termetű simaorrú fajok létszáma (52 pld) viszont ismét jóval meghaladta az átlagot.

Közülük 48-at láttak a szakértők, ezek zöme az előző évhez hasonlóan most is csonkafülű

denevér (Myotis emarginatus, 34 db, 13%) ill. horgasszőrű denevér (Myotis nattereri, 12 db,

4%) volt; rajtuk kívül még 2 vízi denevért (Myotis daubentoni, 1%) lehetett meghatározni.



1. ábra

2. ábra

Az állatok területi megoszlását (2. ábra) elemezve, az állomány átlag 90 %-át tartalmazó két

barlangrész, azaz a Decemberi-szakasz és a Régi Rész közül most – 2015 óta első ízben – újra

a Decemberi-szakasz játszotta a vezető szerepet: itt összesen 122 denevér függeszkedett

(45%). Ezen belül tömegesen sehol sem fordultak elő, de néhány egyedük szinte minden

járatban és teremben megfigyelhető volt.



A megelőző hét esztendőben legnépesebbnek számító Régi Részen most „csak” 114 példányt

észleltünk (42%). Ezek zöme ismét az évente csupán egyszer, az átfogó számlálás alkalmával

felkeresett járatokban, így különösen a Vészkijárat-hasadékban (31 pld), illetve a

Geológus-folyosótól a Rádium-teremig terjedő szakaszon tartózkodott (22 pld); a

kiépített-kivilágított túraútvonalon idén összesen 28 denevért regisztráltunk.

A Negyedik Negyedtől eltekintve (3 pld, 1%), a barlang gyérebben lakott egyéb részein az

átlagosnál kissé több volt a denevér: Térképész-ág 14 pld (5%); Déli-szakasz 7 pld (3%), a

Jubileumi-szakasz 1993-ban feltárt előtere 6 pld (2%); a Keleti-zóna ugyancsak 6 példánya

pedig abszolút „szakaszcsúcsnak” nevezhető.

***

A fentiekkel egyidejűleg az ott kutató kollektívák elvégezték a rendszer két további

„denevéres” tagjának állományfelmérését is. Ez a Harcsaszájú-barlangban 104 kis

patkós-denevért, 3 nagy patkósdenevért, 36 közönséges denevért, 9 hegyesorrú denevért és 1

vízi denevért, azaz összesen 153 példányt eredményezett, ami az itteni számlálások 2014. évi

megkezdése óta a második legmagasabb érték. A Hideg-lyuk állománya viszont az utóbbi

négy évnél alacsonyabb volt – itt összesen 42 példányt (33 db kis és 6 db nagy

patkós-denevért, valamint a két nagy Myotis-faj 3 egyedét) sikerült csak észlelni.

Mindezek alapján tehát a Pál-völgyi-barlangrendszer regisztrált telelő állománya 2022.

február 6-án – a tavalyi, 516 példányos „csúcstól” mintegy 10 %-kal elmaradva – összesen

467 egyed volt.

Üdvözlettel. Tóth Attila kutatásvezető.

Köszönettel. Tóth Attila kutatásvezető.

2023.02.15  Szentendre


