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Cunoscut pentru locuitorii din zonă ca Pădurea Făget, sau doar Făget, situl 
Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii este o arie protejată 
de mărime mică din Transilvania, nord-vestul României. În ciuda faptului că 
acoperă doar cu puțin peste 16 km2, zona are o biodiversitate remarcabilă.

Compusă în principal din păduri de fag (Fagus sylvatica) și amestecuri 
de gorun (Quercus petraea) cu stejar (Quercus robur) și carpen (Carpenus 
betulus), precum și zone mlăștinoase dominate de arinul negru (Alnus 
glutinosa), peisajul ariei protejate este completat de mici suprafețe de apă, 
pârâiașe și pajiști. Fiind în custodia Asociației Natura Transilvaniei, zona 
este, de asemenea, una dintre cele mai importante zone de agrement 
pentru locuitorii din Cluj-Napoca, un oraș cu peste 400.000 de locuitori.

În timp ce prezența mai multor specii și habitate strict protejate (de 
exemplu, specii de Lepidoptera) a fost demonstrată în ultimii ani în cadrul 
unui proiect multianual, liliecii, deși în mod evident prezenți în zonă, 
lipseau din descrierea ariei protejate. În consecință, planul de management 
al zonei nu putea să includă măsuri de protecție a liliecilor.

Însă pentru a avea o conservare durabilă a liliecilor, și pentru ca liliecii să 
continue să ofere servicii ecosistemice în zonă, această lipsă de informație 
necesita o rezolvare. Prin urmare, începând din anul 2014, am început 
un studiu pentru identificarea speciilor de lilieci din Pădurea Făget și a 
habitatelor folosite frecvent de liliecii zonei.

În ciuda faptului că acoperă doar cu puțin peste 16 km2, Pădurea 
Făgetului adăpostește o biodiversitate remarcabilă.

Făgetul Clujenilor



România are o faună de lilieci de 32 de specii, dintre care minim șase, 
inclusiv specii sensibile, sunt prezente în Pădurea Făgetului.

Pe teritoriul României sunt prezente 32 de specii de lilieci, reprezentând 
astfel una din cele mai diverse faune de lilieci din Europa. Peșterile din 
munții noștrii adăpostesc unele dintre cele mai mari colonii de lilieci de pe 
continent, cu două colonii care pot trece pragul de 100.000 de exemplare. 
Podurile clădirilor pot adăposti colonii de mii de exemplare, iar în pădurile 
bătrâne vânează liliecii care preferă aceste habitate unice.

Liliecii folosesc ecolocația și ultrasunetele în orientarea lor, precum și în 
timpul vânării insectelor. Iar aceste ultrasunete sunt de multe ori tipice 
pentru anumite specii. Prin urmare, pentru a avea o mai bună înțelegere a 
faunei de lilieci din Pădurea Făgetului, am înregistrat ultrasunetele liliecilor 
care zboară în interiorul și în jurul pădurii. De asemenea, am identificat 
zonele cu cea mai mare activitate de lilieci, zonele de vânătoare preferate 
de lilieci în acest peisaj divers.

Pe baza studiilor, putem afirma că speciile de lilieci din Făget sunt tot atât de 
diverse, pe cât este și orașul Cluj-Napoca de multicultural. Împărțim pădurea 
cu minim șase specii de lilieci, printre care și liliacul cu aripi late (Eptesicus 
serotinus), liliacul de amurg (Nyctalus noctula), liliacul pitic (Pipistrellus 
pipistrellus) și liliacul pigmeu (Pipistrellus pygmaeus). Un locuitor tipic al 
clădirilor pe perioada de vară (și prezent în Cluj-Napoca), liliacul cărămiziu 
(Myotis emarginatus), a fost înregistrat vânând insecte în pădure.

Dar datorită habitatelor de foarte bună calitate din Făget, și alte specii 
de lilieci ar putea fi prezente, de exemplu liliacul urecheat gri (Plecotus 
austriacus, deja prezent în oraș) sau liliacul cârn (Barbastella barbastellus), 
căruia îi plac pădurile sănătoase.

Liliecii României și liliecii Făgetului



Speciile de lilieci din Pădurea Făget

Liliacul de amurg (Nyctalus noctula) foloseşte ca adăposturi 
scorburi, preferându-le pe cele făcute de ciocănitori, 
situate în general la înălţimi de 4–12 m. Prezintă o adaptare 
bună la mediul urban, apărând chiar şi în oraşele mari, 
unde adăposturile preferate sunt crăpăturile dintre pereţii 
blocurilor. Este o specie de talie mare, care vânează la înălţimi 
considerabile (în general 10–50 m).

Liliacul cu aripi late (Eptesicus 
serotinus) foloseste clădiri, 
poduri și cavităţile zidurilor ca 
adăpost. Vânează la marginea 
pădurilor, în parcuri, grădini, 
peste terenuri agricole, de-a 
lungul vegetaţiei suprafețelor 
de apă. În multe cazuri poate 
fi observat vânând în jurul 
stâlpilor de iluminat.

Liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus) s-a adaptat  foarte 
mult la mediul antropizat, urban. Vara coloniile pot fi găsite în 
scorburi, fisuri, sau sub scoarţă, dar și în clădiri sau poduri, sau 
fisuri. Hibernează în clădiri sau în adăposturi subterane. Poate 
vâna atât în centrul oraşelor mari, cât şi în păduri, sau peste 
suprafeţe de apă.

Liliacul pigmeu (Pipistrellus 
pygmaeus) folosește fisuri 
şi cavităţi situate în diferite 
părţi ale clădirilor, în spaţii de 
sub acoperiş, sau în scorburi. 
Iarna exemplare în hibernare 
pot fi întălnite în clădiri sau 
în scorburi. Vânează peste, şi 
în jurul suprafeţelor de apă, 
în apropierea vegetaţiei, la 
marginea pădurilor.

Liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus) folosește des 
podurile clădirilor, formând frecvent colonii de sute de 
exemplare. Hibernează în adăposturi subterane naturale sau 
artificiale. Vânează în păduri de foioase, deasupra păşunilor cu 
arbori, a tufărişurilor, și evită habitatele deschise.



În martie 2017 s-a organizat pentru prima dată în România concursul public 
“Liliacul anului”, câștigătorul din această primă ediție fiind liliacul urecheat 
brun (Plecotus auritus), având cele mai evidente urechi din fauna României.

Vestea bună este că după amplasarea căsuțelor artificiale în Făget (vezi 
pagina următoare), am observat această specie nouă în mod regulat, 
folosind aceste căsuțe. Putem fi mulțumiți de prezența speciei în Pădurea 
Făget din mai multe motive.

Liliacul anului 2017 în România, prezent și în Făget

În primul rând, liliacul urecheat brun 
este strâns legat de pădurile de foioase 
mature și sănătoase, iar prezența speciei 
crește importanța zonei Făget. Prezența 
unei astfel de specii indică, de asemenea, 
posibila prezență a altor specii tipice de 
pădure, cum ar fi liliacul cârn. În al doilea 
rând, folosirea căsuțelor de lilieci de 
către liliacul urecheat brun este un semn 
încurajator pentru succesul pe viitor al 
acestei măsuri de conservare. Puteți citi 
mai multe despre liliacul anului 2017 din 
România pe portalul www.lilieci.ro.

Cu prezența liliacului urecheat brun, 
fauna de lilieci a Făgetului este de minim 
șase specii.



Factorii de amenințare la adresa liliecilor din 
zonă sunt dezvoltarea zonelor rezidențiale 
noi, fragmentarea habitatelor, activitățile 
forestiere abuzive, inclusiv tăierea arborilor 
bătrâni și îndepărtarea lemnului mort.

Măsurile de conservare a liliecilor din Făget 
se referă la protecția suprafețelor de apă 
și a pădurilor de foioase. Suprafețele de 
apă și habitatele din jur trebuie să rămână 
neiluminate și în stare naturală. Făgetul are 
nevoie de protecție generală, dar arborii 
bătrâni, scorburoși, trebuie să primească o 
atenție deosebită. Recomandăm păstrarea a 
7-10 scorburi / hectar, păstrarea materialului 
de lemn mort în pădure, și compensarea 
pierderii nenaturale a arborilor cu căsuțe 
artificiale pentru lilieci. În 2017 am identificat 
primii 30 de arbori care pot adăposti colonii 
de lilieci, aceștia fiind marcați împotriva tăierii.

Pentru a înlocui arborii scorburoși deja 
pierduți, în toamna anului 2016 am creat 
două locații cu căsuțe artificiale pentru 
lilieci din Făget, fiecare cu 6-6 căsuțe. 
Căsuțele sunt amplasate în așa fel încât 
pot fi verificate de către oricine care are 
o lanternă bună, activitatea contribuind 
astfel la o conștientizare sporită și creșterea 
cunoștințelor publicului.

Protecția liliecilor din Făget

Pădurile din Făget au nevoie de protecție generală, dar datorită liliecilor, 
arborii bătrâni, scorburoși, trebuie să primească o atenție deosebită.



Protecția liliecilor în România

Putem proteja liliecii doar prin evitarea deranjării 
și prin răspândirea informațiilor reale.

Liliecii ne oferă o serie de beneficii, cum ar fi 
eliminarea țânțarilor sau polenizarea multor 
plante și fructe. Liliecii din zona tropicală ne ajută, 
prin polenizare, să obținem ciocolată, banane, 
avocado, sau alte 450 de specii de plante și 
fructe. Liliecii din Europa, deci și cei din România, 
consumă cantități enorme de insecte: țânțari, 
molii, gândaci și altele. O colonie de 200 de lilieci 
poate elimina într-un an peste 80.000.000 de 
insecte.

Dar în același timp liliecii sunt periclitați prin 
activități umane cum ar fi turismul neinformat, 
tăierile de arbori sau renovările de clădiri, fără 
a se ține cont de prezența coloniilor. Dar există 
metode simple prin care noi toți putem contribui 
la protecția liliecilor.

În primul rând, putem respinge legendele 
nefondate (de exemplu cum că s-ar băga în păr), 
prin cunoștințe bazate pe știință. În peșteri sau 
alte cazuri când ne întâlnim cu lilieci, trebuie 
să ne comportăm responsabil și cu grijă față de 
ei. Cea mai importantă este evitarea, ocolirea 
coloniilor de hibernare (între 1 noiembrie - 31 
martie) și a celor de maternitate (între 15 mai - 15 
august), și planificarea activităților din peșteri și 
clădiri în afara acestor perioade. Pădurile mature, 
cu arbori scorburoși, trebuie conservate pentru a 
oferi liliecilor zone unde pot continua activitatea 
de eliminare a insectelor dăunătoare.



Titlul proiectului: Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea.
Durată: mai 2017 - septembrie 2017
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea nivelului de acceptare şi apreciere a importantei 
siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii, Someșul Rece şi a Rezervației Pădurea 
Runc în rândul comunităţilor locale, a turiştilor care le vizitează, precum și conștientizarea 
populației în general, despre necesitatea existenței ariilor naturale protejate.
Finanțator: Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul ”Spații Verzi” 
- componenta de finanțare „Arii Naturale Protejate”.

Materialul exprimă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România 
nu pot fi făcuţi în nici un fel răspunzători de felul în care se folosesc informaţiile cuprinse aici.
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