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Ugyanitt fogtunk egy csonkafülű denevért (Myotis emarginatus) is, amelyik azonban még egészen eleven volt.
A barlang toronymagas előcsarnokának boltozatán is valószínűleg e faj, vagy a Myotis nem más fajainak apró
képviselői lármáztak. Következő eredményes kirándulásunkat a Tasádi és a Sztrákosi barlangoknál
bonyolítottuk le 1997. február 8-án. A Tasádi vizesbarlangban már nem tartózkodott ott az a népes
denevérkolónia, amit az ősszel figyeltek meg; csak egy példány hegyesorrú denevérrel (Myotis blythi)
találkoztunk, melyen gazdagon gyöngyözött a kicsapódott pára.
A Sztákosi vizesbarlangban viszont egy kis, 7 főből álló nagy patkósorrú denevérkolóniát figyeltünk meg, kb.
50 méterre a bejárattól, ahol a barlang mennyezete embermagasságnyira ereszkedik. A barlang
előcsarnokában nyári denevérszállásra utaló nyomokat is találtunk: guanódombot és rovarpáncél
maradványokat. Harmadik eredményes akciónk során 98 nagy patkósorrú és 4 kis patkósorrú (Rhinolophus
hipposideros) denevért számoltunk össze a Zichy barlangban február 15-én. A nagy patkósorrú-kolónia zöme
és 3 kis patkósorrú denevér embermagasságban lógott a barlangi patak fölött a bejárattól kb. 40 méterre.
További Bihar-megyei vonatkozású denevérészleleteim az az egy korai denevér (Nyctalus noctulá)és az a két
közönséges denevér, amelyekkel Nagyvárad város területén találkoztam: az előbbit láttam, az utóbbiak pedig
a Fő-utcai Szentlélek-plébániatemplom hajójában töltötték a telet, szentlélekként csapongva a misék ideje
alatt. Első alkalommal január 26-án figyeltem meg őket. Sepsiszentgyörgyi lévén, a jelzett időintervallumban
(1996 október -1997 március) a Székelyföldön és a Barcaságban is foglalkoztam denevérszámlálással.
Megfigyelés alatt tartottam néhány téli denevérszállásként számontartott kis barlangot, így újabb észleletekkel
gazdagíthattam a Klub denevérszámlálási és denevérmegfigyelési adatainak listáját. Három alkalommal
kerestem fel a Sepsiszentgyörgy melletti Kőröspatak falu határában a "Plati barlangok" névre hallgató 9
mesterséges lyukat. Első alkalommal 1996. december 1-én 3 közönséges denevért számoltam össze a
leghosszabbik üregben. Második alkalommal 1997. január 1-én viszontláthattam az egyik közönséges
denevért, harmadszorra, március 2-án azonban újabb, más fajokhoz tartozó denevérekkel is találkozhattam
ott, 7 kérei denevérrel (Eptesicus serotinus) és egy hosszúfülű denevérrel (Plecotus auritus). Ezeknek a
denevéreknek kései megjelenése e helyen bizonyítja, hogy az ebbe a rendbe tartozók télen is röpködnek és
képesek maguknak újabb hibernáló helyeket keresni. Ugyancsak ezt a jelenséget igazolja az 1996. december
26-i véletlen találkozásom egy fehértorkú denevérrel (Vespertilio murinus) amely Sepsiszentgyörgy város
területén egy nyitott tömbházablakon repült be.
A Barcaságban a rozsnyói Fundáta-barlangot kerestem fel, ahol 4 közönséges és ugyanannyi nagy patkósorrú
denevérrel találkoztam.
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A Crysis barlangászklub révén 1996 októbere és 1997 márciusa között 4 olyan Bihar megyei barlangba
jutottam el, amelyekben denevérek is tartózkodtak. Első közös denevérszámlálási és határozási akciónk
színhelye a sonkolyosi Nagymagyar-barlang volt, 1996 október 26-án. Itt egy majd 100 fős (89-et
számoltunk) nagy patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrum-equinum) kolóniával találkoztunk. Valamennyien
mélyen aludtak már, a barlang alacsonyabb járatainak boltozatáról lógva.
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Az észlelt denevérfajok listája:
-Rhinolophus ferrum-equinum: Sonkolyos - Nagymagyar barlang 1996.10.26; Rozsnyó - Fundáta barlang
1997.02.01; Tasád - Sztákosi barlang 1997.02.08; Zichy barlang 1997.02.15
-Rhinolophus hipposideros: Zichy barlang 1997.02.15
-Myotis myotis: Sepsiszentgyörgy - Plati barlang 1996.12.01, 1997.01.01, 1997.03.02; Nagyvárad Szentlélek plébániatemplom 1997.01.26
-Myotis blythi: Tasádi barlang 1997.02.08 -Myotis emarginatus: Sonkolyos - Nagymagyar barlang 1996.10.26
-Eptesicus serotinus: Sepsiszentgyörgy - Plati barlang 1997.03.02
-Nyctalus noctula: Nagyvárad 1996.10.17
-Vespertilio murinus: Sepsiszentgyörgy 1996.12.26
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