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De ce au
nevoie liliecii
de protecție?
Liliecii au o răspândire globală,
cu excepția polilor, se regăsesc
în toate tipurile de habitate. Cele
peste 1.100 de specii ocupă o mare
diversitate de adăposturi (peșteri,
clădiri, scorburi, frunzele plantelor
tropicale etc.) și se hrănesc în toate
tipurile de habitate (păduri, fânațe,
tufărișuri, orașe, zone umede etc.).
Cea mai mare diversitate a speciilor
de lilieci, cum este cazul și altor
taxoni, se află în zona tropicală. De
exemplu, în America de Sud și în
Indonezia coexistă peste 200 de
specii de lilieci. Diversitatea scade
gradual în direcția polilor, cu 45
specii de lilieci în Sudul Europei
și sub 20 de specii în nordul
continentului.
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Prin biologia lor specializată liliecii sunt, alături de păsări,
printre cele mai benefice grupuri de animale pentru omenire. Au
roluri multiple în ecosistem, acestea având efecte semnificative
în diferite domenii. În primul rând, liliecii țin sub control mărimea
populațiilor de artropode, consumând o cantitate enormă în
fiecare noapte. Un singur liliac poate consuma peste 3.000 de
insecte într-o singură noapte, printre acestea numărându-se, de
multe ori, insecte dăunătoare pentru agricultură și silvicultură,
țânțari, fluturi de noapte și alte specii. Dacă calculăm consumul
unei colonii de 100 de lilieci, pe o întreaga perioadă de hrănire
(martie - octombrie), atunci devine clar faptul că liliecii, prin
simpla biologie (consumul de insecte), aduc un beneficiu imens
și gratuit omenirii. Un studiu efectuat în 2011 a demonstrat faptul
că dispariția speciilor de lilieci de pe teritoriul Statelor Unite ale
Americii ar cauza o pierdere de 3,7 miliarde de dolari anual în
agricultură.
În al doilea rând, mobilitatea ridicată a liliecilor, adică zborul
activ pe distanțe mari, contribuie la menținerea diversității florei,
în special în zonele tropicale. Foarte multe specii de lilieci, mai ales
cele care consumă plante și fructele plantelor, sunt în același timp
polenizatori și contribuie la dispersarea semințelor. La nivel global,
peste 500 de specii de plante au nevoie de contribuţia liliecilor
pentru a fi polenizate sau pentru dispersia semințelor pe distanțe
considerabile. Aceste plante au, de multe ori, valoare comercială
ridicată, de exemplu bananierul, mango, arborele de cacao sau
agavele. În cazul unor insule, liliecii mediază fluxul de gene prin
dispersia semințelor din flora insulei. Transportarea semințelor de
către lilieci are o importanță crucială și în recolonizarea terenurilor
defrișate. Astfel, s-a demonstrat faptul că în cele mai multe cazuri,
semințele speciilor care apar cel mai rapid în zona defrișată sunt
transportate de către lilieci.
Nu în ultimul rând, liliecii sunt specii indicatoare pentru
evaluarea stării de sănătate a ecosistemelor. Acest rol se
datorează distribuției globale, ecologiei diverse, rolurilor de
polenizatori și agenţi de dispersare a semințelor, respectiv
schimbărilor rapide în mărimea populațiilor (datorită
modificării abundenței surselor de hrană) și a sensibilității
la schimbările survenite în habitatele de hrănire
sau în adăposturi. Prin monitorizarea liliecilor și a
diferitelor aspecte legate de ecologia acestora, este
posibil să obținem informații despre modificările
din ecosisteme, ce au loc la nivel local sau global.

lilieci. Fauna de lilieci din păduri,
mai redusă ca mărime, completează
diversitatea liliecilor din România, prin
prezența unor specii rare.
Deși au mărimi și importanță
ridicată, populațiile de lilieci din
România se confruntă cu o serie de
amenințări generale, întâlnite la nivel
global, sau specifice, mai ales pentru
fauna locală. Factorii generali de
amenințare enumeraţi mai sus sunt
valabili și pentru România. Factorii
specifici sunt următorii: modificarea
adăposturilor umane fără a ține
cont de prezența liliecilor, crearea
infrastructurii peșterilor turistice în
mod neadecvat (închiderea peșterilor,
iluminare artificială etc.), atitudine
negativă față de lilieci și, nu în ultimul
rând, mediatizarea incorectă a
problematicii liliecilor.
Efectele acestor amenințări se
pot ameliora, compensa sau îndrepta
prin acțiuni concrete de conservare,
prin activităţi de conștientizare și prin
implicarea mai multor specialiști și
voluntari în acțiunile de cercetare și
protecție. Astfel, proiectul de faţă are
ca obiective principale:
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1. asigurarea pe termen lung a
conservării populaţiilor de lilieci
din arealul proiectului;

În ciuda beneficiilor pe care le aduc și a rolului lor în ecosistem,
liliecii sunt periclitați, iar unele specii sunt pe cale de dispariție sau
dispărute deja. Factorii cu cele mai semnificative efecte negative
asupra faunei de lilieci sunt: dispariția sau modificarea habitatelor
de hrănire, dispariția adăposturilor, folosirea materialelor toxice în
tratarea materialelor lemnoase din clădiri, agricultura intensivă,
folosirea pesticidelor, speoturismul necontrolat, respectiv
construcțiile de scală largă, poluarea apelor și construcția fermelor
eoliene pe rutele de migrație ale liliecilor.
Populațiile de lilieci din România se află în fruntea faunei
de lilieci din Europa. Cu numeroase colonii de mai multe mii de
exemplare, cu populații mari chiar și în zonele urbane, putem
afirma că în comparație cu vestul Europei, populațiile de lilieci
din România sunt considerabil mai mari. Coloniile din peșteri,
în unele cazuri excepționale, cu aproape 100.000 de lilieci, au
o importanță la nivel continental. Coloniile din zonele urbane,
formate din specii comune care se adaptează ușor la diferite
condiții, indică faptul că și aceste zone sunt exploatate de către

2. creșterea gradului de conștientizare
în rândul publicului larg, referitor la
importanţa ecologică a liliecilor și
necesitatea protecţiei lor;
3. crearea unei reţele de specialiști
și organizaţii care pot contribui
la monitorizarea pe termen lung
a populaţiilor de lilieci din zona
proiectului.

Factori de
amenințare
cu care se
confruntă
liliecii
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La nivel global,
cele peste 1.100
de specii de liliecii
sunt periclitate
mai ales din cauza
pierderii adăposturilor
(peșteri, clădiri,
scorburi), respectiv
din cauza modificării și
dispariției habitatelor de
hrănire. Alți factori sunt:
folosirea excesivă a pesticidelor,
lipsa informațiilor despre lilieci
sau, în unele regiuni ale lumii exploatarea lor ca surse de hrană.
În cursul derulării proiectului, un
obiectiv important l-a reprezentat
identificarea factorilor specifici de
amenințare din arealului proiectului.

În cursul deplasărilor pe teren am pus accent pe
identificarea acestor factori, iar printre ei se găsesc
atât factori deja amintiți, cât și factori specifici pentru
România. Factorii de ameninţare strâns legaţi de
activitățile umane se pot grupa în trei categorii:
1. cei din interiorul adăposturilor;
2. cei care afectează habitatele din jurul
adăpostului și habitatele de hrănire;
3. factori care țin de atitudinea oamenilor față de
lilieci.
Adăposturile subterane, mai ales peșterile și avenele,
dar în unele cazuri și minele părăsite, sunt supuse unui
flux turistic ridicat. Speoturismul determină deranjarea
constantă a liliecilor prezenți în aceste tipuri de adăposturi.
Cele mai afectate sunt peșterile care sunt incluse în circuitul
turistic de mai mulți ani, de exemplu Peștera Meziad sau
Peștera de la Vadu Crișului. Din păcate, dacă vizitele nu sunt
supravegheate de un personal calificat, întâlnirile cu liliecii sau
coloniile de lilieci se pot transforma în vandalism, din cauza
superstițiilor sau tendinței de a distruge ceea ce nu cunoaștem
sau ne sperie. Însă nu doar adăposturile subterane pot fi ținta
actelor de vandalism, ci toate locațiile unde omul este prezent,
de exemplu clădiri sau păduri. Un astfel de act de vandalism și
distrugere intenționată a avut loc în apropierea Peșterii de la
Vadu Crișului, unde în anul 2003 cea mai mare colonie de naștere
a liliacului mic cu potcoavă a fost parțial distrusă.
Administrarea sau amenajarea incorectă a unei peșteri
poate afecta speciile de lilieci care se adăpostesc în ea. Porțile
neadecvate, care nu permit accesul liber al liliecilor, sau
iluminările artificiale direcționate spre coloniile de lilieci pot duce
la destrămarea coloniilor de hibernare, sau în cazul coloniilor de
naștere, la o mortalitate ridicată între nou născuți. Depozitarea
ilegală a deșeurilor sau acumularea acestora în urma trecerii
turiștilor, poate duce la descompunerea acestora în condiții
necontrolate, iar aceste elemente străine, o dată eliberate în
mediul subteran, agravează situația faunei. Un exemplu în acest
sens îl reprezintă Avenul de la Betfia, unde sunt depozitate ilegal
deșeuri de mai mulți ani.

Factorii de amenințare ce acţionează în jurul adăposturilor
se referă la modificarea compoziției habitatelor din vecinătatea
intrării peșterilor. Liliecii sunt obișnuiți și au nevoie de acele
elemente din habitat care asigură orientarea spre și dinspre
adăpost, iar peșterile cele mai importante din arealul proiectului
sunt înconjurate de arbori și tufărișuri. Eliminarea acestor elemente
crește vulnerabilitatea adăpostului și afectează comportamentul
liliecilor. Un caz concret din arealul proiectului este eliminarea
apropare completă a vegetației din jurul Peșterii de la Tășad.
Complexitatea habitatelor de hrănire este esențială în
asigurarea unei diversități ridicate de specii de lilieci. Prin prezența
mai multor elemente (de exemplu păduri, tufărișuri, fânațe, șiruri
de arbori și râuri), se asigură o diversitate mare de surse de hrană
și, implicit, prezența mai multor specii de lilieci. Prin eliminarea
oricărui element (de exemplu amenajarea și regularizarea
cursurilor de apă), se modifică atât structura habitatului respectiv,
cât și disponibilitatea unor surse de hrană, de exemplu prezența
unor insecte legate de cursuri de apă. În ambele cazuri, fauna
de lilieci resimte efectul modificării, reducându-și activitatea
de hrănire în zona respectivă. O consecinţă a acestui fapt poate
fi reducerea nivelului de supraviețuire între nou născuți sau a
întregii populații. În final, colonia afectată poate să părăsească
zona respectivă pentru totdeauna. Similar, defrișările excesive,
tăierea în special a arborilor bătrâni scorburoși afectează în mod
direct coloniile de lilieci care folosesc astfel de adăposturi - de
exemplu liliacul cârn sau liliacul cu urechi mari.
Factorii de amenințare care țin de comportamentul uman față
de lilieci sunt greu de controlat. Miturile și preconcepțiile legate
de lilieci determină, în foarte multe cazuri, o atitudine negativă
față de aceștia, chiar dacă acestea din urmă nu sunt în momentul
contactului dăunători. Cea mai răspândită amenințare ce ţine de
activităţile umane se observă în cazul izolării termice a clădirilor,
mai ales a blocurilor, când colonia de lilieci este tratată în mod
ostil, fără consultarea specialiștilor în legătură cu existenţa unor
alternative. În mod similar, contactul cu indivizi solitari rătăciți
în apartamentele de la bloc, poate provoca reacții exagerate,
deseori ducând la rănirea sau decesul liliacului respectiv.
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Adăposturi
și habitate
folosite de
lilieci
Dintre mamifere, liliecii
reprezintă grupul cu cel mai mare
succes evolutiv, fapt ce se datorează,
mai ales, adaptabilității acestora.
Astfel, ordinul liliecilor (Chiroptera)
are o distribuție globală, cu
excepția polilor. Această distribuție
presupune utilizarea unei mari
varietăți de adăposturi, respectiv
abilitatea de a găsi habitatele de
hrănire de înaltă calitate.
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Adăposturile primare, naturale ale liliecilor sunt peșterile,
respectiv arborii scorburoși, crăpăturile din stânci, iar în
cazul speciilor tropicale inclusiv frunzele plantelor servesc
ca adăpost temporar. Adăposturile subterane găzduiesc,
de regulă, colonii de mari dimensiuni, uneori de mai multe
milioane de indivizi. Acest lucru este posibil datorită faptului
că adăposturile subterane asigură coloniilor un mediu fără
deranjare și ferit de majoritatea prădătorilor. Această protecție
naturală este importantă atât pentru coloniile de hibernare,
cât și pentru cele de naștere. Cele mai mari colonii de naștere
din peșteri sunt formate, de regulă, din acele specii de lilieci
care sunt capabile să se deplaseze la distanțe
mari, până la habitatele de hrănire. Un astfel de
exemplu îl reprezintă două dintre speciile țintă ale
proiectului, liliacul comun și liliacul comun mic.
În perioada de hibernare, speciilor de lilieci care
folosesc în mod normal peștera li se adaugă și
acele specii care folosesc alte tipuri de adăposturi
pe timpul verii – de exemplu scorburile arborilor
bătrâni. Liliacul mare cu potcoavă și liliacul mic
cu potcoavă sunt specii care, foarte frecvent,
utilizează podurile diferitelor clădiri în perioada
de maternitate, dar devin cavernicole în perioada
de hibernare.
Un alt tip de adăpost natural este reprezentat
de scorburile arborilor bătrâni. Scorburile sunt folosite în primul
rând de acele specii care sunt fidele față de teritoriul ocupat,
respectiv de speciile care se deplasează pe distanțe mici pentru
procurarea hranei. Însă și în cazul acestor specii, adăposturile
de hibernare sunt localizate în peșteri, dat fiind faptul că
scorburile nu oferă destulă protecție în condiții de iarnă. În cazul
liliacului cârn sau liliacului cu urechi mari, locațiile scorburilor
se suprapun și cu habitatele de hrănire, ambele specii vânând
preferabil în interiorul pădurilor.
Odată cu creșterea nivelului de turism în peșteri, respectiv
a ritmului defrișărilor, liliecii au fost nevoiți să caute adăposturi
alternative, mai ales pentru formarea coloniilor de naștere.
Pe când peșterile sau scorburile sunt folosite de lilieci de mii
sau zeci de mii de ani, clădirile sunt tipuri de adăpost relativ
noi în biologia liliecilor, fiind folosite doar de câteva sute
de ani. Folosirea acestor adăposturi antropice se datorează
adaptabilității ridicate a ordinului, respectiv creșterii nivelului de
deranjare în adăposturile naturale. Speciile de lilieci care folosesc
clădiri pentru formarea coloniilor de naștere sunt liliacul comun,
liliacul comun mic, liliacul mare cu potcoavă sau liliacul mic cu
potcoavă, însă toate aceste specii preferă în continuare mediul
fără deranjare excesivă a peșterilor în perioada de hibernare.

Habitatele de vânătoare folosite de lilieci sunt cât se poate
de diverse. Caracteristicile acestor habitate sunt exploatate
în mod specific de către lilieci, în funcţie de spectru trofic,
caracteristicile zborului, ecolocaţiei și strategiei de vânătoare
al speciei respective. O importanţă particulară o au pădurile,
suprafeţele de apă (lacuri, râuri, canale, heleștee), fânaţele și
pășunile, respectiv elementele lineare de vegetaţie (șiruri de
arbori, vegetaţia de pe malul râurilor sau canalelor). Indiferent
de speciile de lilieci, toate tipurile de habitate trebuie să aibă
câteva caracteristici comune, cum ar fi: structură favorabilă,
densitate mare de insecte, respectiv existenţa unor coridoare
verzi. Acestea din urmă leagă diferitele tipuri de habitate,
oferind liliecilor atât zone pentru vânătoare, cât și elemente de
conexiune între adăposturi și zonele de hrănire.

Habitatele preferate ale speciilor țintă din cadrul proiectului
sunt la fel de variate ca și preferințele lor legate de adăposturi.
Liliacul comun vânează în păduri mature de foioase și păduri
mixte, mai rar și în păduri de conifere cu substrat ierbos rar.
Liliacul comun mic vânează în zone deschise, pajiști și pășuni,
la marginea pădurii, unde poate să aterizeze pe pământ. În
schimb, habitatele de hrănire ale liliacului mare cu potcoavă
sunt reprezentate de pășuni și de pădurile de foioase. Liliacul
mic cu potcoavă, pe lângă prezența pădurilor, necesită neapărat
și prezența unor suprafețe de apă. Liliacul cu urechi mari preferă
pădurile de fag și pășunile cu arbori. Liliacul cârn vânează în
interiorul vegetației, sau în apropierea coronamentului. Liliacul
cu aripi lungi vânează în jurul vegetației sau a coronamentului,
evitând interiorul vegetației și elementele lineare, sau în jurul
stâlpilor de iluminat.
Fiind vorba de o mare diversitate de adăposturi și zone de
hrănire, eforturile de protecție pe termen lung a speciilor de
lilieci din arealul proiectului trebuie să fie complexe, cu atenție
asupra tuturor elementelor cheie. Fără protecția eficientă a
adăposturilor, menținerea în stare originală a habitatelor de
hrănire nu are efecte semnificative. Similar, în lipsa habitatelor
de hrănire, coloniile de naștere din diferite adăposturi, deși
protejate, nu au posibilitatea de a-și hrăni puii în mod adecvat,
existența coloniei fiind periclitată. Toate acţiunile de protecție
de lungă durată trebuie să includă factorul uman, adică acţiuni
de conștientizare în legătură cu prezența și importanța liliecilor.
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Arealul de
desfășurare
al proiectului
Proiectul actual se desfășoară
în Nord-Vestul României, mai exact
în partea nordică a Carpaților
Occidentali și în Câmpia Crișurilor.
Arealul este caracterizat printr-o mare
diversitate de habitate, cu prezența
pădurilor de conifere, foioase și mixte,
tufărișuri, pășuni, fânațe, terenuri
agricole, zone umede și alte suprafețe
de apă, respectiv habitate și zone
rurale. În zonele carstice și împădurite
se găsește o mare varietate de
adăposturi (peșteri, avene, mine
părăsite, scorburi, zone stâncoase)
care, în prezența habitatelor de
hrănire, oferă toate elementele
cheie pentru ciclul biologic al
liliecilor. Proiectul se desfășoară pe
teritoriul a 16 situri Natura 2000, iar
speciile de lilieci prezente aici au
avut o contribuție semnificativă în
includerea acestor situri în rețeaua
Natura 2000.
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În general, Carpații Occidentali sunt caracterizați printr-o
concentrație mare de fenomene carstice, de peșteri și alte
formațiuni subterane. Cele mai semnificative regiuni muntoase
din Carpații Occidentali sunt Munții Pădurea Craiului, Bihor și
Trascău, ele fiind și zonele cu cele mai semnificative colonii de
lilieci, atât din regiune, cât și din România. Pe lângă prezența
peșterilor, găsim și zone cu păduri extinse, respectiv o mare
varietate de zone stâncoase, toate contribuind la prezența unei
diversități ridicate de lilieci. Aceste regiuni muntoase cuprind
cele mai mari situri Natura 2000 din acest proiect, respectiv
din Nord-Vestul României: ROSCI0002 – Apuseni (761 km2),
ROSCI0062 – Defileul Crișului Repede și Pădurea Craiului (388
km2), respectiv ROSCI0253 – Trascău (501 km2). Celelalte
situri cu regiuni carstice, deși cu arii sub 20 km2, sunt la fel
de importante, deoarece adăpostesc colonii semnificative de
naștere și/sau de hibernare: ROSCI0008 – Betfia, ROSCI0084 –
Ferice-Plai și ROSCI0240 – Tășad.
Zona Câmpiei Crișurilor este caracterizată printr-o diversitate
mare de specii de lilieci, chiar dacă vegetația originală s-a păstrat
doar pe suprafeţe mici, de exemplu de-a lungul Crișului Negru
sau în zona Cefa și Pădurea Rădvani. Aici vom întâlni
mai ales specii de pădure, care pot fi identificate în
pădurile de luncă și în apropierea suprefețelor de
apă. În plus, sunt prezente și specii care folosesc
drept adăpost construcții antropice (clădiri, poduri
etc.). Dintre speciile țintă ale proiectului putem
aminti liliacul mare cu potcoavă, liliacul mic cu
potcoavă, sau liliacul comun, iar dintre speciile de
lilieci care nu fac obiectul direct al acestui proiect,
dar cu importanță la fel de mare, putem aminti
liliacul de amurg, liliacul cu aripi late, liliacul pitic
sau liliecii urecheați.
Fiind o zonă joasă, cu soluri fertile, parametri climatici
optimi și cu prezența cursurilor de apă, Câmpia Crișurilor este
o zonă importantă pentru agricultură. Această activitate are
însă un efect semnificativ asupra faunei de lilieci, restricționând
posibilitățile de hrănire, atât prin modificarea habitatelor
originale, cât și prin eliminarea elementelor de conexiune
dintre habitat și adăpost. Similar, gradul ridicat de urbanizare,
prezența așezărilor umane de-a lungul Crișurilor, amenajarea și
regularizarea suprafețelor de apă, afectează liliecii în mod cert.
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Poziția geografică a siturilor Natura 2000 vizate de proiect.

Huda lui Papară
Din perspectiva dimensiunii coloniilor cea
mai importantă peșteră din zona proiectului
este Huda lui Papară din Munții Trascău.
Adăpostul se remarcă și printr-o diversitate
specifică ridicată; în fiecare iarnă aici
hibernează zece specii de lilieci. În anul 2010,
au fost înregistrate cele mai mari efective ale
liliacului cu aripi lungi și ale liliacului pitic din
România, numărând 58.000, respectiv 33.800
de indivizi. Colonia liliacului cu aripi lungi este
importantă și la nivel european, fiind una dintre cele
mai numeroase efective de pe continent. Liliacul mic cu
potcoavă, o altă specie țintă a proiectului, are în această peșteră
cea mai mare populație din zona studiată, cu un maxim de 168
indivizi observați în 2012. Colonia liliacului mare cu potcoavă,
deși cu o evidentă reducere în mărime față de anii precedenți,
rămâne cea mai mare agregare a speciei din arealul proiectului,
numărând un maxim de 775 indivizi. Similar, mărimea populației
locale a liliacului comun și a liliacului comun mic este în scădere
față de anii precedenți, fiind formată din 3.200-4.400 lilieci.
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Adăposturi și
habitate de
importanță
ridicată
din arealul
proiectului

Adăpostul subteran Huda lui Papară are o semnificație
ridicată atât la nivel național, cât și la nivel european, fiind
inclus în lista celor mai importante peșteri pentru lilieci din
Europa de către organismul central pentru protecția liliecilor,
EUROBATS. În cadrul acestui proiect la intrarea în peșteră a
fost montată o poartă de protecție, contribuind în acest fel la
protecția mediului subteran și spre o mai eficientă protecție a
coloniilor de lilieci.

Peștera cu Apă din Valea Leșului
Reprezintă adăpostul subteran cu cea mai mare diversitate
din arealul proiectului, găzduind nu mai puţin de 14 specii de
lilieci. Speciile dominante sunt liliacul comun și liliacul comun
mic, cu o populație de peste 2.000 de indivizi. Efectivele acestor
specii se află în declin, dat fiind faptul că înainte de anul 2000 se
observau colonii și agregări de peste 5.000 de indivizi. Colonia
liliacului mare cu potcoavă este în fluctuație constantă, cu un
maxim de 774 lilieci în 2012. Prezența în număr mic, dar constant,
se observă în cazul liliacului mic cu potcoavă, dar și a altor specii
ale genului Myotis. Statutul de cea mai diversă peșteră din punct
de vedere faunistic este rezultatul prezenței unor specii rare,
cum ar fi liliacul cărămiziu, liliacul nordic, liliacul cu aripi late și
liliacul bicolor. Peștera are, de asemenea, o importanță ridicată
în perioada împerecherii, fiind vizitată de un număr ridicat
de lilieci (peste 300 de exemplare în fiecare noapte).
Peștera cu Apă din Valea Leșului este una
dintre cele mai importante peșteri la nivel
național, din acest motiv - în cadrul proiectului
- a fost montată o poartă adecvată pentru
lilieci la intrarea în peșteră, atât pentru
protecția mediului subteran, cât și a faunei de
lilieci. În plus, prin refacerea barajului natural
am reamenajat lacul natural de la intrarea din
peșteră, refăcând în acest fel starea originală
a intrării.

Peștera Meziad
Diversitatea peșterii
(13 specii) este aproape
identică cu cea a Peșterii
cu Apă din Valea Leșului,
însă diferența majoră este că
Peștera Meziad reprezintă un
obiectiv turistic important de zeci de
ani. În ciuda unui flux ridicat de turiști, Peștera Meziad trebuie
să fie considerată ca fiind una dintre cele mai importante
adăposturi din regiune. Ea este folosită de lilieci pe tot parcursul
anului, adăpostind atât colonii mari de hibernare, cât și colonii
de naștere, compuse din mai multe mii de lilieci. Cele mai
importante elemente din fauna de iarnă sunt coloniile liliacului
mare cu potcoavă (300 de lilieci), a liliacului cu aripi lungi (peste
1.000 de lilieci), respectiv numeroasele agregări de câteva zeci
de indivizi ale liliacului comun și liliacului comun mic. În afara
speciilor țintă, putem aminti prezența în număr mare a liliacului
pitic (peste 1.000 de lilieci) pe parcursul iernii. Chiar dacă luăm
în considerare fluctuațiile naturale, colonia liliacului cu aripi
lungi pare să fie în scădere. În anii precedenți, peste 2.000 de
lilieci erau număraţi în mod regulat, însă dimensiunea actuală a
coloniei, în mijlocul sezonului de hibernare, a ajuns la 1.200 lilieci.
La diversitatea ridicată, în perioada de iarnă a Peșterii Meziad,
contribuie liliacul mic cu potcoavă, liliacul cu urechi mari, liliacul
cârn și alte specii care nu sunt vizate direct de proiectul de faţă,
de exemplu liliacul de amurg sau specii din genul Plecotus. Cele
mai semnificative elemente ale faunei de lilieci pe timp de vară
sunt coloniile de naștere ale liliacului comun, liliacului comun
mic și liliacului cu aripi lungi, numărul total al acestora depășind
de regulă 4.500 de exemplare.

În afara acestor trei peșteri, în cele
trei regiuni muntoase ale proiectului
(Munții Pădurea Craiului, Bihor și
Trascău) există adăposturi subterane
cu colonii mai mici (dar cu mai multe
mii de exemplare sau cu diversitate
mai scăzută, dar în ansamblu cu
importanță ridicată, cum ar fi: Peștera
Bătrânului, Peștera Coliboaia, Peștera
cu Apă de la Bulz, Peștera de la
Aștileu, Peștera de la Fânaţe, Avenul
de la Betfia și Peștera Măgura.
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Clădirea haltei CFR între Bulz și Aleșd
Clădirea se află într-o zonă cu importanță ridicată pentru
lilieci, în Munții Pădurea Craiului, în apropierea unui adăpost
subteran foarte important. Chiar dacă este locația sosirii
unui număr mare de turiști în fiecare an, clădirea se
află într-o zonă împădurită, în care există suprafețe
întinse de apă și o mare varietate de habitate.
Aceste atribute contribuie la prezența, în acest
areal, a celei mai mari colonii de naștere a liliacului
mic cu potcoavă din România. De-a lungul
anilor mărimea coloniei a suferit o fluctuație
ușoară, însă, de regulă, aceasta este compusă
din peste 100 lilieci. În urmă cu câțiva ani, colonia
a fost victima unei distrugeri intenționate în urma
căreia mulţi lilieci au fost omorâți. În ciuda acestui
fapt, colonia nu a părăsit adăpostul, ceea ce înseamnă
că, atât adăpostul, cât și habitatele de hrănire din împrejurimi
prezintă caracteristici optime pentru această specie.

Biserica Unitariană din Vălenii de Arieș
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ridicată
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Localizată în partea nordică a Munților Trascău, în valea
Arieșului, clădirea Bisericii Unitariene din Vălenii de Arieș se află
într-o zonă optimă favorabilă prezenței liliecilor. Toate elementele
necesare întregului ciclu biologic al liliecilor sunt asigurate prin
prezența suprafețelor extinse de apă, a zonelor împădurite și a
habitatelor de hrănire, respectiv prin prezența adăposturilor
subterane pentru perioada de iarnă. Biserica a fost construită în
jurul anului 1793 și adăpostește, în podul clădirii, o colonie de
naștere a liliacului comun și a liliacului comun mic. Fiind compus
din peste 800 de exemplare, colonia are o importanță ridicată,
fiind cea mai mare colonie de naștere a acestor specii cunoscută
dintr-un adăpost antropic din Munții Trascău.

Biserica Unitariană din
Moldovenești
Clădirea bisericii este localizată în partea nordică
a Munților Trascău, în valea Arieșului, în vecinătatea
localității Vălenii de Arieș. Astfel, ca și în cazul
Bisericii Unitariane din Vălenii de Arieș, prezența
tuturor elementelor importante pentru ciclul biologic al liliecilor
(adăposturi de vară și de iarnă, habitate de hrănire, elemente de
conexiune) facilitează prezența unei colonii importante. Biserica
a fost construită în jurul anului 1300, având astfel un istoric bogat
și important. Turnul clădirii adăpostește o colonie de peste
100 de indivizi ale liliacului comun, însă mult mai important,
o colonie de peste 200 de indivizi a liliacului mediteranean cu
potcoavă. Deși nu este o specie țintă a proiectului, identificarea
unei colonii a acestei specii într-o clădire este o premieră pentru
Transilvania. Astfel, conștientizarea localnicilor devine un aspect
esențial în protecția coloniei și a întregii faune de lilieci din zonă.
În afara celor trei clădiri amintite mai sus, există adăposturi
antropice care, deși cu efective mai mici, contribuie la prezența
liliecilor în arealul proiectului, în perioada de vară. Astfel, putem
aminti Biserica Reformată din Ighiu (Munții Trascău), cu o colonie
a liliacului comun de peste 100 indivizi, sau Hanul Pescăresc
Cefa (Zona Cefa – Pădurea Rădvani) cu o colonie de peste 250
indivizi ai liliacului pitic.

Zona Cefa și Pădurea Rădvani

Pădurea Sloboda

Pădurea Rădvani, respectiv zona învecinată satului Cefa, cu
o arie de doar 50 km2 sunt zone cu importanță ridicată pentru
avifauna României, asigurând habitate de hrănire și de cuibărit
pentru un număr mare de specii de păsări. Zona are o diversitate
ridicată de habitate, cu numeroase lacuri, râuri și mlaștini, respectiv
cu păduri de foioase, pășuni, terenuri agricole și habitate rurale.
Astfel ea asigură populației locale de lilieci o sursă diversă de hrană:
nevertebratele. Această diversitate trofică favorizează prezența
a peste 12 specii de lilieci, atât specii țintă ale proiectului, cât și
specii rar întâlnite în România. Dintre speciile țintă putem aminti
liliacul mare cu potcoavă și liliacul comun, iar dintre celelalte specii
- care sunt strâns legate de zone umede: liliacul de apă, liliacul de
iaz și specii ale genului Pipistrellus. Prin amplasarea adăposturilor
artificiale în această zonă, actualul proiect contribuie la menținerea
acestei diversități ridicate, oferind adăposturi alternative pentru
lilieci.

Rezervația naturală din apropierea
Aiudului, cu o suprafață de doar 3
km2, este un element important în
diversitatea habitatelor din Munții
Trascău. Fiind compusă mai ales din
gorun, fag și carpen, respectiv cu un
curs de apă care străbate pădurea,
zona are caracteristicile optime
pentru speciile de lilieci dependente
de păduri, oferind atât habitate de
hrănire, cât și adăposturi în scorburi.
Prin prezența unor adăposturi
subterane în Cheile Vălișoarei (la doar 6
km distanță aeriană), toate elementele
din ciclul biologic al liliecilor sunt bine
reprezentate. Cercetările efectuate
în cadrul proiectului, cu ajutorul
detectoarelor de ultrasunete, au
evidențiat o diversitate mare de
specii de lilieci, în ciuda teritoriului
restrâns. Astfel, am identificat liliacul
cârn, liliacul cu urechi mari, liliacul de
amurg, respectiv specii din genurile
Myotis și Pipistrellus. În ciuda faptului că
este o specie strâns legată de peșteri,
am identificat și liliacul cu aripi lungi
vânând în pădure, fapt ce subliniează
calitățile și importanța zonei pentru o
faună bogată de lilieci.

Pădurea de la Alparea
Deși cu o arie de doar 4.5 km2,
pădurea de stejar de la Alparea
(sit Natura 2000 care înglobează
și rezervația botanică: Pădurea cu
narcise de la Oșorhei) este esențială
pentru populația speciilor de lilieci
din păduri. În lipsa suprafețelor de
apă sau a unei diversităţi de habitate, existența pădurii bătrâne
asigură atât habitate de hrănire cât și adăposturi în scorburi
pentru acele specii țintă din proiect care preferă acest tip de
habitat. Astfel, pe parcursul proiectului am identificat mai multe
specii care vânează în/sau deasupra coronamentului arborilor,
de exemplu: liliacul cârn, liliacul cu urechi mari, liliacul de amurg
și lilieci din genul Pipistrellus. Prin
amplasarea adăposturilor artificiale
în această zonă, actualul proiect
contribuie la menținerea prezenței
liliacului cârn și a liliacului cu urechi
mari, echilibrând efectele tăierilor
arborilor bătrâni cu scorburi.

Alte habitate de importanță
ridicată pentru fauna de lilieci din
arealul proiectului sunt: Valea Crișului
Negru, Valea Iadei și Valea Arieșului.
Prin
amplasarea
adăposturilor
artificiale în aceste zone, proiectul va
contribui la protecția acelor specii de
lilieci care sunt strict legate de zonele
de pădure.
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Speciile
de lilieci
identificate
în arealul
proiectului
Chiar dacă actualul proiect se
axează în primul rând pe cele șapte
specii țintă, în cadrul colectării
datelor nu trebuie să neglijăm
prezența altor specii de lilieci. Astfel,
pe parcursul ieșirilor pe teren, am
identificat, pe lângă cele șapte specii
țintă, încă 20 de specii de lilieci.
Totalul speciilor de lilieci ajungând
la 27, putem afirma faptul că arealul
proiectului este o regiune extrem
de diversă la nivel național, aici
fiind prezente aproape 90% dintre
speciile de lilieci din România (31
de specii existente la
nivel național).
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În total, 21 specii de lilieci au fost identificate în adăposturi
subterane, fiind verificate în mod repetat peste 100 de peșteri.
Speciile cele mai frecvente din mediul subteran sunt chiar
speciile țintă ale proiectului. Prin acoperirea tuturor regiunilor
carstice din arealul proiectului, am obținut o viziune completă
și corectă despre mărimea populațiilor de lilieci din peșteri.
Liliecii pot fi regăsiți atât la altitudini joase (sub 300 m), cât și în
regiuni muntoase de peste 1.000 m. Cele mai importante colonii
de naștere se află la altitudini sub 600 m, pe când distribuția
indivizilor în hibernare are o rază altitudinală mai largă.
Deși cu o diversitate mai scăzută (șapte specii), fauna de lilieci
din adăposturile antropice se remarcă prin prezența coloniilor
de naștere ai liliacului comun și liliacului comun mic, respectiv a
celei mai mari colonii de naștere a liliacului mic cu potcoavă. Pe
parcursul proiectului au fost verificate peste 60 de clădiri, biserici,
pivnițe sau alte construcții create de om, însă numărul ridicat de
adăposturi antropice posibile (de ex. orice clădire cu un pod sau
pivniță) sugerează că populația de lilieci care folosește astfel de
adăposturi trebuie să fie mai mare decât cea observată. În cele
mai multe cazuri, clădirile folosite de coloniile de naștere se află
la altitudini joase, sau la marginea regiunilor muntoase, însă
prezența coloniilor depinde și de prezența habitatelor de hrănire.
Prin plasarea a 300 de căsuțe artificiale, am creat adăposturi
alternative pentru speciile din păduri, de exemplu liliacul cârn sau
liliacul cu urechi mari. Până în prezent, aceste căsuțe încă nu au
fost utilizate de către speciile țintă ale proiectului, însă o parte din
ele au fost deja ocupate de alte șapte specii de lilieci. Astfel, la
doar șase luni după plasarea acestora, deja peste 99 de indivizi au
găsit un adăpost confortabil în aceste căsuţe, îndreptăţindu-ne să
considerăm că aceste adăposturi vor fi folosite în mare măsură de
către speciile de pădure din arealul proiectului inclusiv de către
speciile țintă a proiectului.
Această ipoteză este subliniată și prin rezultatele capturărilor
cu plase chiropterologice. Cu un total de 18 specii capturate
și identificate în habitatele cheie, speciile țintă fiind cele mai
frecvente, putem afirma faptul că există o activitate ridicată
atât în păduri, cât și în văile râurilor, adică exact în zonele unde
au fost plasate adăposturile artificiale. Cele mai multe specii de
lilieci au fost identificate cu ajutorul detectoarelor
de ultrasunete, prin parcurgerea transectelor
prestabilite, în peste 30 de locații. Înregistrarea
liliecilor în zbor, respectiv analiza detaliată
a sunetelor cu ajutorul programelor
specializate a permis identificarea a 25
specii, printre ele fiind toate speciile țintă.

Specia
Liliacul mare cu potcoavă (R. ferrumequinum)
Liliacul mic cu potcoavă (R. hipposideros)
Liliacul mediteranean cu potcoavă (R. euryale)
Liliacul cu potcoavă a lui Blasius (R. blasii)
Liliacul de apă (M. daubentonii)
Liliacul de iaz (M. dasycneme)
Liliacul mustăcios (M. mystacinus)
Liliacul lui Natterer (M. nattereri)
Liliacul cărămiziu (M. emarginatus)
Liliacul cu urechi mari (M. bechsteinii)
Liliacul comun (M. myotis)
Liliacul comun mic (M. oxygnathus)
Liliacul mustăcios alcathoe (M. alcathoe)
Liliacul de amurg (N. noctula)
Liliacul de amurg mic (N. leisleri)
Liliacul cu aripi late (E. serotinus)
Liliacul nordic (E. nilssonii)
Liliacul bicolor (V. murinus)
Liliacul pitic (P. pipistrellus)
Liliacul pigmeu (P. pygmaeus)
Liliacul pitic a lui Kuhl (P. kuhlii)
Liliacul pitic a lui Nathusius (P. nathusii)
Liliacul lui Savii (H. savii)
Liliacul urecheat brun (P. auritus)
Liliacul urecheat gri (P. austriacus)
Liliacul cârn (B. barbastellus)
Liliacul cu aripi lungi (M. schreibersii)

Specie țintă LIFE
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Speciile
țintă ale
proiectului

Liliacul mare cu potcoavă
(Rhinolophus ferrumequinum)
Cea mai mare specie a genului
Rhinolophus din Europa, se distinge
ușor față de celelalte specii ale
genului, datorită mărimii corpului.
Partea superioară a șeii este rotunjită,
iar cea inferioară este ascuțită.
Blana de pe partea dorsală este gri,
gri-maro cu nuanțe de galben sau
cărămiziu în cazul indivizilor adulți.
Partea ventrală este alb-gri sau albgălbui. Blana juvenililor este, de
obicei, gri.
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Coloniile
Co
oloniil
niiilile
le de
de hib
hibernare
bernare se formează, de
d regulă, în peșteri și
pot fi fformate
ormate
te din
din sute de indivizi. Coloniile
Colonii de maternitate sunt
localizate în podurile clădirilor, mai rar în peșteri. Vânează fluturi,
și păianjeni deasupra pășunilor și în păd
pădurile de foioase. Specia
este fidelă
fidelă față de teritoriul ocupat și, de obicei, nu migrează mai
departe de 100
0 km
km, distanța maximă p
parcursă fiind de 500 km.
Are o viață lungă, trăind în medie
di 15 an
ani, maximul cunoscut fiind
de 30 de ani.
Liliacul mare cu potcoavă are o răspândire largă, fiind
considerat comun, în special în Carpații Occidentali și Meridionali,
și rar întâlnit în Carpații Orientali și Dobrogea. Colonii semnificative
de hibernare (de 100 și uneori peste 1.000 de lilieci) sunt prezente
în minim 17 adăposturi subterane. Cea mai mare agregare, de
1.600 exemplare, este prezentă, într-o peșteră din sudul României.
Ca distribuţie altitudinală, se întâlnește de la 12 la 1.200 m, cel mai
des fiind observat între 300-700 m altitudine.
În arealul de desfășurare a proiectului, liliacul mare cu potcoavă
a fost identificat în special în adăposturi subterane, peșteri, avene
și mine părăsite. Deși prezent pe toată durata anului, cele mai
importante agregări se formează în perioada iernii. Astfel, cele
mai mari colonii de hibernare se formează în Huda lui Papară și
Peștera cu Apă din Valea Leșului, ambele numărând peste 600 de
indivizi. Coloniile din Peștera Bătrânului, Peștera cu Apă din Bulz,
respectiv Peștera Meziad, compuse din câteva sute de lilieci, sunt
agregări la fel de importante.
Populațiile liliacului mare cu potcoavă de pe teritoriul Europei
sunt în declin, în România există încă colonii mari de hibernare. În
prezent, factorii de amenințare cu impact major sunt renovarea
clădirilor (ex. zona de acoperiș, blocarea punctelor de acces pentru
lilieci) și amploarea speoturismului neadecvat. În plus, utilizarea
excesivă a pesticidelor și a diverselor substanțe folosite în tratarea
materialelor lemnoase ale clădirilor, respectiv dispariția pădurilor
naturale, contribuie la declinul populațiilor din România.

Liliacul mic cu potcoavă
(Rhinolophus hipposideros)
Este cea mai mică specie a genului Rhinolophus din Europa.
Datorită taliei mici, excrescențele nazale par a fi relativ mari în
comparație cu mărimea animalului. Curba superioară a șeii este
puternic rotunjită din lateral, în timp ce lobul inferior este ascuțit.
Blana de pe partea dorsală este maronie sau galben-maroniu,
iar partea ventrală este gri-albicioasă. Urechile și aripile sunt
maronii, iar aripile sunt late, scurte și rotunjite.
Specia hibernează în peșteri, în timp ce coloniile de naștere se
găsesc în podurile clădirilor sau în mine părăsite. Dimensiunea
coloniilor este de obicei redusă, în medie cu 30, sau în cazuri
speciale, cu până la 100 de indivizi. În podurile clădirilor, colonia
ocupă zona unde temperatura este cea mai ridicată. Ca habitate
de hrănire utilizează păduri, sau alte zone forestiere, unde
prezența unei suprafețe de apă este obligatorie. Se hrănește cu
diverse insecte și păianjeni. Specia este fidelă față de teritoriul
ocupat și nu migrează pe distanţe mai mari de 40-50 km,
recordul fiind de 153 km. Trăiesc în medie 4-5 ani, vârsta maximă
cunoscută fiind de 21 ani.
Specia este răspândită în toată țara. În prezent se cunosc
colonii de maternitate cu până la 80 de indivizi în adăposturi
subterane (de ex. Valea Cernei), și cu până la 170 de lilieci în
podurile unor clădiri. Există și adăposturi de hibernare cu mult
peste 100 de exemplare (max. 200). Ca distribuţie altitudinală, se
întâlnește de la 60 la 1.117 m, cel mai des specia se găsește la o
altitudine cuprinsă între 300-600 m.
Liliacul mic cu potcoavă este cea mai frecventă specie
cavernicolă din arealul proiectului, fiind identificat în peste 40
de peșteri. Cele mai semnificative colonii se observă în Huda lui
Papară (peste 150 de exemplare), respectiv Peștera Secătura și

Peștera Meziad (ambele cu peste 50
de exemplare). Cea mai importantă
colonie de naștere se află într-un
adăpost antropic din nordul Munților
Pădurea Craiului, numărând peste
150 de exemplare.
În timp ce populațiile din Europa
și la nivel global au o tendință
generală de scădere, în zonele
sudice (Peninsula Iberică, Balcani,
România, Bulgaria) se cunosc colonii
semnificative și stabile. Consecințele
folosirii excesive a pesticidelor (de ex.
DDT, lindan) din anii ’70 se resimt și în
prezent. Liliacul mic cu potcoavă era
cândva, una dintre cele mai comune
specii din Europa; în prezent este
considerat dispărut în multe țări (de
ex. Olanda). La fel ca în cazul liliacului
mare cu potcoavă, principalele
amenințări cu care se confruntă
această specie sunt renovarea
clădirilor, modificarea habitatelor,
precum și turismul excesiv din
peșteri.
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Speciile
țintă ale
proiectului
Liliacul comun
(Myotis myotis)
Este cea mai mare specie a
genului în Europa, respectiv unul
dintre cei mai mari lilieci de pe
continent. Are un nas lat și urechi
relativ lungi. Blana este de culoare
brună, brun-roșcat, pe partea dorsală
și gri-albicios pe cea ventrală. Se
deosebește de specia
M. oxygnathus prin urechile mai lungi
(peste 26 mm) și mai late, precum
și printr-un tragus mai lung și lat ce
prezintă un punct negru în vârf.
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Coloniile de naștere compuse din câteva sute de indivizi
se formează atât în clădiri, cât și în peșteri sau mine părăsite.
În perioada de hibernare, specia folosește exclusiv adăposturile
subterane unde formează colonii de mii de indivizi. Zboară în
apropierea zonelor deschise de lângă păduri, sau în păduri cu
substrat ierbos rar, în special în zone unde nu există obstacole
care ar împiedica capturarea prăzii de pe sol. Vânează în special
gândaci mari, miriapode și păianjeni. Migrează pe distanțe
medii, de 50-100 km, distanța maximă parcursă fiind de 436 km.
Trăiește în medie 2,7-4,9 ani, vârsta maximă înregistrată fiind de
25 de ani.
Liliacul comun este una dintre cele mai răspândite specii la
nivel național, România numărându-se printre țările cu cele mai
semnificative populații din Europa. Colonii de naștere cu peste
5.000 de exemplare au fost semnalate din partea de sud și vest
a țării. Unele agregări de hibernare pot fi formate din 3.0004.000 de exemplare. Se întâlnește de la altitudinea de 40 m
până la 1.500 m, cel mai frecvent fiind întâlnit între 100-1.000
m altitudine.
Liliacul comun a fost identificat în arealul proiectului mai
ales în adăposturi subterane, cu agregări semnificative atât
în perioada de iarnă, cât și în perioada formării coloniilor de
naștere. Aceste colonii se formează de obicei
împreună cu liliacul comun mic. Cele mai
importante colonii de hibernare se află în Huda lui
Papară (peste 4.000 de exemplare) și în Peștera cu
Apă din Valea Leșului (peste 2.000 de exemplare).
În cazul coloniilor de naștere, pe lângă cele două
specii, mai este prezent și liliacul cu aripi lungi,
împreună formând colonii de peste 5-7.000 de
exemplare, cum este cazul Peșterilor Huda lui
Papară, Peștera de la Aștileu sau Peștera Țiclului.
Declinul populațiilor, observat în trecut, pare
să se fi schimbat într-o stabilitate, deși în multe
țări europene (de ex. Marea Britanie) specia
este considerată dispărută. Cu toate acestea, și
liliacul comun este supus unor factori de risc,
ca de exemplu creșterea numărului de turiști
care vizitează peșterile și utilizarea excesivă a
pesticidelor. Măsurile de conservare ar putea
consta în restricționarea accesului turiștilor în
peșterile folosite de lilieci, respectiv protejarea
aspectelor originale în habitatele de hrănire.

se află în Huda lui Papară (peste
4.000 de exemplare) și în Peștera cu
Apă din Valea Leșului (peste 2.000
de exemplare). În cazul coloniilor de
naștere, cele două specii, împreună cu
liliacul cu aripi lungi, formează colonii
de peste 5.000-7.000 de exemplare, de
exemplu în Huda lui Papară, Peștera
de la Aștileu, sau Peștera Țiclului.
Populațiile acestei specii sunt
vulnerabile și sunt în declin din cauza
pierderii habitatelor de hrănire și
intensificării turismului. Măsurile
de conservare ar putea consta în
restricționarea accesului în peșterile
cu colonii importante, respectiv
limitarea fragmentării habitatelor de
hrănire.

Liliacul comun mic (Myotis oxygnathus)
Una dintre cele mai mari specii ale genului Myotis, deși de
regulă mai mic decât liliacul comun. Specia are un colorit mai
deschis, având blana de pe partea dorsală de culoare maro, iar
cea de pe partea ventrală gri deschis (uneori aproape alb). Unii
indivizi prezintă un punct alb la nivelul capului, între urechi,
însă acest aspect poate să dispară în unele regiuni geografice.
Urechile liliacului comun mic sunt mai mici de 26 mm. Tragusul
este colorat uniform și nu prezintă un punct negru în vârf.
Coloniile de naștere se formează atât în clădiri, precum și în
peșteri și mine părăsite. Iarna, liliacul comun mic hibernează în
adăposturi subterane, unde poate forma colonii de câteva mii de
indivizi împreună cu liliacul comun. Vânează, de regulă, în zone
deschise, deasupra pajiștilor și pășunilor. Spectrul trofic include
insecte mari și fluturi. Este o specie migratoare pe distanțe medii
(100-150 km), cea mai mare distanță parcursă înregistrată fiind
de 488 km. Liliacul comun mic trăiește în medie 14-16 ani, vârsta
maximă înregistrată fiind de 33 de ani.
Liliacul comun mic
este răspândit la nivel
național.
Formează
colonii
de
naștere
împreună cu liliacul comun
- colonii ce depășesc, uneori,
5.000 exemplare. În mod similar,
și agregările de hibernare le formează
împreună cu liliacul comun. Acestea pot
atinge mii de indivizi în adăposturile cele
mai semnificative. Specia se poate întâlni de
la altitudinea de 40 m până la 1.500 m, cel mai
frecvent fiind întâlnită între 100 și 1.000 m.
Liliacul comun mic a fost înregistrat în arealul
de desfășurare a proiectului mai ales în peșteri,
atât în perioada de iarnă, cât și în perioada de vară.
Aceste colonii se formează de obicei împreună cu
liliacul comun. Cele mai importante colonii de hibernare
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Speciile
țintă ale
proiectului

Liliacul cu urechi mari
(Myotis bechsteinii)
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Specie de talie medie cu urechi
deosebit de mari. Blana este de
culoare brună, brunroșcată pe partea
dorsală și gri
deschis pe partea
ventrală.

Este o specie dependentă de pădure, fiind întâlnită în peșteri
doar în perioada împerecherii (toamna) și iarna, în hibernare.
Coloniile de naștere se adăpostesc în scorburi, rareori în clădiri, iar
numărul total al indivizilor nu depășește câteva zeci. Hibernează
solitar, în peșteri, mai rar în scorburi. Vânează în păduri de fag și
deasupra pășunilor cu arbori. Spectrul trofic este
alcătuit din artropode și insecte incapabile de
zbor. Este fidel față de teritoriul ocupat, cea mai
mare distanță parcursă înregistrată fiind de 73
km. Vârsta maximă înregistrată este de 21 ani.
Majoritatea datelor disponibile pentru
această specie din România sunt observații
înregistrate în perioada de hibernare, în
adăposturi subterane, unde poate fi găsit
în număr mic de exemplare (mai puţin de
5 indivizi), respectiv observaţii din timpul
capturărilor cu plase chiropterologice, în
fața peșterilor, în perioada de împerechere.
Liliacul cu urechi mari, o altă specie tipică
de pădure, a fost identificat mai ales pe parcursul
capturărilor cu plase chiropterologice, în habitatele
de hrănire, respectiv la intrarea în unele peșteri. În perioada
de hibernare este prezent în peșteri, însă numărul mic observat
ne indică faptul că multe adăposturi folosite în arealul de
desfășurare a proiectului rămân nedescoperite.
Populațiile liliacului cu urechi mari sunt vulnerabile și sunt în
declin. Acest lucru se explică mai ales prin fidelitatea speciei față
de teritoriul ocupat și prin nevoile speciale legate de habitatele
de hrănire, respectiv dispariția acestor habitate. O măsura de
conservare/protecţie ar putea fi: prevenirea izolării coloniilor,
prin protecția aspectelor originale ale habitatelor.

de hibernare în Huda lui Papară (peste
30 de exemplare) și în Peștera Moanei
(peste 15 de exemplare).
Liliacul cârn este considerat o specie
amenințată, cu populații aflate în
declin. Cauza principală o constituie
utilizarea exagerată a pesticidelor.
Măsurile de conservare ar putea
consta în menținerea aspectelor
originale a habitatele de hrănire,
protecția pădurilor bătrâne, precum și
protecția coloniilor de maternitate și
de hibernare.

Liliacul cârn (Barbastella barbastellus)
Specie de talie mijlocie. Denumirea își are originea în aspectul
plat și scurt al nasului, pe baza căruia specia se poate identifica
cu ușurință. Blana are o colorație uniformă, fiind maro-negru,
de multe ori cu nuanțe argintii. Urechile au formă triunghiulară,
fiind unite la bază. Tragusul este lat la bază și se îngustează brusc
către vârf.
Specia este dependentă de pădurile bătrâne, adăpostindu-se
în scorburi. În perioada de vară, liliacul cârn se adăpostește și în
clădiri și în zone stâncoase, iar în timpul iernii în peșteri și mine
părăsite. Mărimea coloniilor de naștere depășește rar 100 de
indivizi, însă coloniile de hibernare pot atinge câteva mii (de ex. în
Slovacia). Liliacul cârn are un zbor rapid și manevrabil, vânând în
interiorul vegetației sau în apropierea coronamentului. Vânează
mai ales molii, țânțari și insecte de mici dimensiuni. Este fidel
față de teritoriul ocupat, migrând pe distanţe scurte de 40 km,
distanța maximă înregistrată fiind de 290 km. Vârsta medie este
de 5-10 ani, vârsta maximă înregistrată de 22 de ani.
Majoritatea datelor disponibile pentru această specie sunt
observaţii din perioada de hibernare, din peșteri, respectiv
din timpul capturărilor cu plase chiropterologice în perioada
de împerechere (toamna). Cele mai mari colonii (până la 50 de
exemplare) au fost înregistrate în două sisteme subterane de mari
dimensiuni (Huda lui Papară și Peștera Șura Mare), dar numărul lor
real este probabil subestimat.
Liliacul cârn a fost observat frecvent în arealul de desfășurare a
proiectului, atât în peșteri, cât și în păduri, respectiv în habitatele de
hrănire. Cele mai semnificative efective s-au observat în perioada
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Speciile
țintă ale
proiectului
Liliacul cu aripi lungi
(Miniopterus schreibersii)
Specie de talie mijlocie, cu cap
mic și rotunjit și urechi mici care nu
ies din profilul capului. Tragusul este
rotunjit și mic. Culoarea blănii este
gri-maroniu sau gri închis. Partea
ventrală este doar cu o nuanță mai
deschisă la culoare.
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Specie predominant cavernicolă, care se poate adăposti
și în pivnițe sau alte adăposturi
subterane. Formează colonii de
mari dimensiuni ce pot atinge
câteva mii sau chiar zeci de mii
de indivizi. Vânează în jurul stâlpilor
de iluminat, în jurul vegetației sau
coronamentului, evitând interiorul vegetației
și elementele lineare. Spectrul trofic este compus din insecte
mici și molii. Liliacul cu aripi lungi este o specie migratoare,
parcurgând distanțe de 40-100 km între coloniile de vară și
cele de iarnă. Distanţa maximă cunoscută, parcursă de această
specie, este de 833 km. Trăiește în medie 16 ani.
Specia este prezentă în zone carstice de la altitudini joase.
Peșteri cu colonii de maternitate semnificative (1.000-5.000
exemplare) sunt cunoscute din partea de vest și de sud a țării.
În perioada de iarnă, peșterile adăpostesc rar colonii de sute
sau mii de lilieci. Peștera Șura Mare, din Munții Sebeșului este o
excepție, adăpostind o agregare de peste 20.000 lilieci.
Liliacul cu aripi lungi este prezent pe toată durata anului
în arealul de desfășurare a proiectului. De multe ori, formează
colonii de naștere împreună cu liliacul comun și liliacul comun
mic, mărimea unei colonii ajungând la peste 5.000-7.000 de
exemplare. Peștera Meziad, Avenul de la Betfia, Peștera Țiclului,
Peștera de la Aștileu, respectiv Peștera Calului au cele mai
semnificative agregări ale liliacului cu aripi lungi în perioada verii.
Cea mai semnificativă colonie de lilieci din arealul proiectului se
formează în perioada hibernării, în Huda lui Papară, numărând
peste 50.000 de exemplare. Această colonie a liliacului cu aripi
lungi are o importanță atât regională, cât și continentală.
Liliacul cu aripi lungi este o specie aproape amenințată,
populațiile sale aflându-se în declin. Factorii de risc/amenințare
sunt distrugerea habitatelor și a adăposturilor, precum și
utilizarea pesticidelor.

Deși nu fac obiectul proiectului de faţă, este important
să menționăm și alte specii de lilieci care au fost înregistrate
în arealul de desfășurare a acestuia și care contribuie fie la
creșterea diversității specifice, fie la mărimea populațiilor, prin
colonii semnificative. Astfel, liliacul mediteranean cu potcoavă
(Rhinolophus euryale) este prezent pe teritoriul proiectului în mai
multe adăposturi subterane, atât în perioada de hibernare, cât și
în perioada nașterilor, cu colonii de peste 100 indivizi (Peșterile
de la Tășad și de la Gălășeni). În plus, specia a fost identificată și
în Biserica Unitariană din Moldovenești, fiind primul adăpost
antropic din Transilvania care adăpostește o colonie de naștere
a acestei specii.
Liliacul de apă (Myotis daubentonii) este dependent de
prezența corpurilor de apă. Deși nu au fost identificate colonii
propriu zise, prezența speciei a fost înregistrată cu ajutorul
detectorului de ultrasunete pe Valea Arieșului, zona Cefa,
Valea Crișului Negru, zone care servesc ca habitate de hrănire.
Liliacul de amurg (Nyctalus noctula) este specia cu cea mai
mare adaptabilitate, fiind identificat mai ales în peșteri (unde
formează colonii de hibernare) și în habitatele de hrănire. Specia
vânează deasupra zonelor deschise, deasupra vegetației sau
coronamentului arborilor. Foarte importantă este ocuparea
mai multor căsuțe artificiale care au fost amplasate în cadrul
proiectului. Similar, specii migratoare pe distanțe mari (uneori
de peste 1.500 km) cum ar fi liliacul de amurg mic (Nyctalus
leisleri) și liliacul pitic a lui Nathusius (Pipistrellus nathusii) au fost
identificate deja în căsuțele artificiale. Acest fapt demonstrează că
aceste adăposturi artificiale vor fi de folos nu doar speciilor tipice
de pădure, cum ar fi liliacul cârn sau liliacul cu urechi mari, ci și
speciilor migratoare, care le folosesc ca adăposturi de tranzit.

Liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus) este
o prezenţă remarcabilă
datorită faptului că
formează una dintre
cele mai mari colonii
din arealul proiectului.
Colonia de hibernare din
Huda lui Papară numără
peste 25.000 lilieci,
fiind cea mai mare din Nord-Vestul
României. De asemenea, liliacul pitic
este una dintre speciile care au ocupat
deja mai multe căsuțe artificiale
amplasate în Pădurea Rădvani, Valea
Crișului Alb și Munții Trascău. O specie
tipică de păduri, liliacul urecheat brun
(Plecotus auritus) a fost identificat în
perioada de hibernare în mai multe
peșteri, respectiv în perioada de vară
și toamnă în habitatele de hrănire din
păduri de foioase.
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Acțiuni de
conservare
efectuate
în cadrul
proiectului
Protecția valorilor naturale
necesită acțiuni bine planificate
și coordonate, respectiv o
desfășurare de lungă durată și
pe o scară geografică largă. În
cazul liliecilor, protecția eficientă
și conservarea durabilă se poate
obține prin aplicarea unor măsuri
de compensare, de refacere sau de
prevenire. Pentru a obţine un efect
general pozitiv asupra populațiilor
din teritoriul vizat, aceste trei tipuri de
măsuri trebuie aplicate simultan.
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Măsurile de compensare se referă la reducerea efectelor
negative rezultate din activități umane, de exemplu modificări ale
habitatelor, defrișări sau renovarea clădirilor. Defrișările, în special
tăierea arborilor bătrâni și scorburoși au cele mai grave efecte
asupra speciilor de lilieci din păduri (ex. asupra liliacului cârn și
liliacului cu urechi mari). Pierderea scorburilor se poate compensa
prin montarea căsuțelor artificiale ca adăposturi alternative.
Compensarea efectelor negative cauzate de ignoranţa oamenilor
se poate realiza prin distribuirea de materiale informative sau de
avertizare.
Prin măsuri de refacere putem înțelege readucerea unei
locații la starea sa originală, peșteri sau clădiri, afectate în mod
repetat de activități umane. Astfel de măsuri pot fi: eliminarea
deșeurilor depozitate ilegal sau acumulate în peșterile des
vizitate, modificarea elementelor de infrastructură care afectează
în mod negativ liliecii (direcția iluminării artificiale, schimbarea
porților neadecvate, modificarea rutelor turistice) sau renovarea
clădirilor ținând cont de prezența și necesitățile liliecilor.
În final, prin măsuri de prevenire putem înțelege prevenirea
distrugerilor intenționate sau uneori, neintenționate. Astfel,
putem proteja cele mai importante adăposturi folosite de lilieci
prin excluderea factorilor externi, potențial dăunători, prin
închiderea peșterilor sau restricţionarea accesului în podurile
clădirilor. Controlând fluxul de vizitatori oferim coloniilor de lilieci
un mediu fără deranj, în paralel informând turiștii despre prezența
liliecilor și a conduitei adecvate în prezența lor.
O mare parte dintre aceste măsuri s-au concretizat în cadrul
proiectului printr-o serie de acțiuni care contribuie în mare măsură
la protecția liliecilor din arealul vizat. Acțiunile de conservare au
fost următoarele:
1. Montarea căsuțelor artificiale în habitatele cheie din mai multe
situri Natura 2000;
2. Amplasarea panourilor de avertizare în zonele des vizitate sau
la intrarea peșterilor importante;
3. Modificarea rutelor de vizitare în peșteri cu colonii importante
de lilieci, dar cu flux turistic ridicat;
4. Modificarea condițiilor de iluminare artificială în peșterile
turistice;
5. Eliminarea deșeurilor depozitate ilegal sau
acumulate din cauza turismului, în peșterile
afectate;
6. Închiderea celor mai importante
peșteri și plasarea panourilor
informative la intrarea acestora.
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Harta diferitelor tipuri de acțiuni de conservare efectuate în cadrul proiectului.

Acțiuni de
conservare
efectuate
în cadrul
proiectului
Montarea căsuțelor
artificiale în
habitatele cheie
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Distrugerea sau modificarea
habitatelor naturale este o problemă
majoră la nivel global, iar liliecii
sunt afectați de aceste modificări în
două feluri. În primul rând pădurile,
pășunile, și toate celelalte tipuri de
habitate sunt folosite de lilieci ca
habitate de hrănire, fiind esențiale
pentru supraviețuirea populației. În
al doilea rând, arborii scorburoși din
pădurile bătrâne sunt folosiţi deseori
ca adăposturi de naștere de către
lilieci, cum este cazul liliacului cârn și
a liliacului cu urechi mari. Distrugerea
acestora duce la părăsirea zonei
de către lilieci. Astfel, dispariția sau
modificarea habitatelor naturale
afectează în întregime biologia
liliecilor. O modalitate de compensare
a pierderilor de habitate este plasarea
căsuțelor artificiale. Aceste locații pot
fi zone unde activitățile antropice
au efecte semnificative (ex. defrișări,
construcții), sau zone unde nu există
alte tipuri de adăposturi (ex. zone fără
peșteri).

Pe
parcursul
desfășurării
proiectului, pe baza datelor adunate
cu
ajutorul
detectoarelor
de
ultrasunete, am identificat potențiale
zone pentru plasarea căsuțelor
artificiale. În habitatele de hrănire,
mai ales în afara zonelor carstice au
fost montate 300 de căsuțe artificiale.
Combinând diferite tipuri de căsuțe
(căsuțe destinate utilizării pe timp
de hibernare și căsuțe de vară), am
alcătuit grupuri de câte 4-5 căsuţe
(în total: 62 de grupuri), oferind astfel
liliecilor mai multe posibilități de
folosire ale acestor locații.
Denumire sit Natura 2000
ROSCI0008 Betfia
ROSCI0025 Cefa
ROSCI0048 Crișul Alb
ROSCI0049 Crișul Negru
ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea
ROSCI0061 Defileul Crișului Negru
ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului
ROSCI0084 Ferice Plai
ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede
ROSCI0145 Pădurea de la Alparea
ROSCI0155 Pădurea Goroniște
ROSCI0200 Platoul Vașcău
ROSCI0240 Tășad
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0262 Valea Iadei
Așa cum arată literatura de specialitate și experiența altor ţări
din Europa, căsuțele artificiale sunt ocupate și folosite de lilieci
doar după o perioadă de mai mulți ani. Succesul plasării acestora
și efectele pozitive asupra populațiilor de lilieci pot fi observate
doar în viitor. Astfel, este plăcut și important de menționat
că grupurile de căsuțe plasate în cadrul proiectului sunt deja
folosite de către lilieci, chiar dacă nu au trecut nici șase luni de
la amplasarea acestora. Pe parcursul verificării căsuțelor au fost
observate peste 99 de exemplare de lilieci din șapte specii diferite.
Având în vedere folosirea căsuțelor într-un interval atât de scurt
de la momentul instalării lor, considerăm că ritmul ocupării va
crește în continuare, contribuind în mod semnificativ la protecția
populațiilor de lilieci din arealul de desfășurare a proiectului.

Amplasarea panourilor de
avertizare la peșterile importante
În ciuda eforturilor de conștientizare, clarificarea legendelor,
superstițiilor și a miturilor legate de lilieci, informarea rămâne
o temă importantă pentru protecția liliecilor. În timp ce în
Europa de Vest există deja o bază generală de cunoștințe
privind liliecii, omul de rând din România este încă neclintit în
credinţa lui în mituri. Schimbarea atitudinii față de lilieci la nivel
național necesită eforturi bine coordonate și îndelungate. Ceea
ce putem obține cu certitudine este o informare direcționată a
oamenilor și a turiștilor în locații des vizitate despre prezența
liliecilor, prevenind astfel surprize neplăcute pentru ambele
părți. În acest sens, plasarea panourilor de avertizare în locații
cheie poate contribui atât la conștientizarea oamenilor, cât și la
protecția eficientă a liliecilor.
Ţinând cont de datele obținute pe parcursul desfășurării
proiectului, am identificat cele mai importante 40 de peșteri
care se remarcă fie prin diversitatea speciilor de lilieci, fie prin
mărimea coloniilor prezente. Panourile de avertizare plasate în
zona de intrare a peșterilor conțin doar elemente simple, ușor
de recunoscut, respectiv recomandări de bun simț pentru cazul
în care vizitatorii întâlnesc lilieci pe traseu. Aceste recomandări
se referă la un comportament adecvat în mediul subteran,
elementele cheie fiind: (1) evitarea intrării în peșteră în grupuri
mari, (2) ocolirea sectoarelor din peșteră cu colonii de lilieci, (3)
evitarea surselor de lumină improvizate sau vechi, (4) evitarea
staționării, fotografierii și gălăgiei în preajma liliecilor.
Denumire sit Natura 2000
ROSCI0002 – Apuseni
ROSCI0008 – Betfia
ROSCI0062 – Defileul Crișului Repede Pădurea Craiului
ROSCI0240 – Tășad
ROSCI0253 – Trascău
Prin plasarea acestor panouri de avertizare va avea
loc o creștere a nivelului de conștientizare asupra
prezenţei liliecilor în rândul localnicilor și turiștilor.

Nr. panouri
informare
13
1
20
2
4

În plus, prin plasarea acestor panouri
de avertizare la cele mai importante
peșteri din arealul proiectului, care
sunt în cele mai multe cazuri, peșterile
cele mai vizitate de către turiști,
se va putea observa un schimb de
comportament și în cazul peșterilor
din vecinătate unde nu sunt panouri
de avertizare. Astfel, efectele acestei
acțiuni de conservare se vor resimți
pe un teritoriu mult mai vast, nu
doar în locațiile alese în cadrul
proiectului.
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Acțiuni de
conservare
efectuate
în cadrul
proiectului
Modificarea rutelor
de vizitare în
peșterile turistice
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Peșterile turistice cu un flux
constant de turiști sunt expuse unui
grad ridicat de deranj care afectează
coloniile de lilieci prezente. În
aceste peșteri nu este posibilă
restricționarea totală a vizitelor,
deoarece sunt incluse în circuitul
turistic de mai mulți ani sau chiar
zeci de ani. Printr-o restricție severă,
de exemplu prin instalarea unei noi
porți, s-ar limita considerabil fluxul
de turiști. Astfel, activitățile obișnuite
ale organizațiilor, custozilor sau
administratorilor ar fi influențate
într-o măsură mult prea mare.

În aceste cazuri, o modalitate care
oferă protecție coloniilor de lilieci,
dar nu influențează fluxul de turiști,
este modificarea rutelor de vizitare în
așa fel încât să evite zonele folosite de
lilieci. Simple devieri sau direcționări
spre trasee alternative din interiorul
peșterii pot avea mai multe efecte
pozitive decât ne putem aștepta.
Astfel, se reduce nivelul de deranjare
al liliecilor, totodată atrăgând atenţia
vizitatorilor asupra prezenței liliecilor,
asigurând simultan protecția liliecilor
și conștientizarea vizitatorilor.
Peșterile a căror rute de vizitare au fost modificate sunt
cele mai vizitate medii subterane din arealul proiectului, cu un
flux de turiști de câteva mii anual. Peștera de la Vadu Crișului
și Peștera Meziad sunt atracții turistice importante, fiind incluse
în circuitul turistic de mai multe decenii. Celelalte trei peșteri în
care au fost efectuate modificări de traseu au un flux mai scăzut
de turiști, dar se remarcă prin colonii de mii sau chiar zeci de
mii de lilieci, respectiv colonii de hibernare și de naștere de
importanță regională.
Peșterile unde au fost modificate traseele de vizitare
Peștera de la Vadu Crișului
Huda lui Papară
Peștera Meziad
Peștera Poarta lui Ionele
Peștera Ungurului
În cazul acțiunii de conservare, modificările aduse în mediul
subteran, acompaniate de panourile de avertizare despre
prezența liliecilor, vor reduce semnificativ deranjarea coloniilor.

Modificarea condițiilor de
iluminare în peșterile turistice
Deși modificarea rutelor turistice reduce în multe cazuri nivelul
de deranjare a liliecilor, există peșteri, sau sectoare de peșteri,
unde nu se poate implementa această măsură de refacere. Astfel,
în peșterile turistice cu o singură galerie de acces, sau cu rute
turistice obligatorii din mai multe puncte de vedere, trebuie
găsită o altă metodă de a reduce deranjarea liliecilor. Această
metodă este de regulă direcționarea iluminării artificiale astfel
încât să evite coloniile sau exemplarele solitare de lilieci.
În cazul Peșterii de la Vadu Crișului, având o singură galerie
de acces, fiind permanent activă, deși oferă posibilitatea devierii
traseului turistic din cauza lățimii, este iluminată intens exact în
locația unde în fiecare iarnă se adună o colonie de hibernare a
liliacului mare cu potcoavă. Prin modificarea direcției iluminării
și reducerea intensității iluminării, în paralel cu devierea ușoară
a traseului turistic, se poate obţine o reducere semnificativă a
deranjului cauzat coloniei. Un caz similar este și cel al Peșterii
Ungurului. În cazul Peșterii Ghețarul de la Scărișoara, aspectul
istoric al locației, și rutele prestabilite de aproape 100 de ani nu
permit o modificare de traseu, însă modificarea direcției iluminării
permite hibernarea nederanjată a liliecilor prezenți.

Peșterile în care s-a realizat modificarea iluminării
Peștera de la Vadu Crișului
Peștera Ghețarul de la Scărișoara
Peștera Ungurului
În cazul acțiunii de conservare,
modificările aduse în mediul subteran,
acompaniate de panourile de
avertizare privind prezența liliecilor,
vor reduce semnificativ deranjarea
coloniilor.
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Acțiuni de
conservare
efectuate
în cadrul
proiectului
Curățarea mediului
subteran de deșeuri
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Urmele activității umane se
regăsesc, din păcate, în fiecare colț
al lumii moderne, iar acestea nu
sunt doar urme pozitive. Problema
majoră pentru ariile protejate este
acumularea deșeurilor ca urmare
a creșterii activității turistice. Fără
a discuta despre modalitățile de
prevenire (ex. conștientizare), este
cert că în unele cazuri custozii
sau administratorii sunt deja
neputincioși în fața volumului
acumulat de deșeuri. Chiar dacă în
viitor, printr-o activitate riguroasă
de educație și prevenire, se va
reduce cantitatea de deșeuri în ariile
protejate, cantitatea acumulată până
în prezent trebuie curățată, aducând
astfel zona, peștera sau obiectivul
turistic la starea sa inițială, sau cel
puțin la o stare cât mai apropiată
de cea originală. În cazul peșterilor
vizitate des de turiști este inevitabilă
acumularea în timp a deșeurilor.
Astfel de cazuri sunt Peștera Meziad,
Peștera de la Vadu Crișului sau
Peștera Ungurului.

În plus faţă de acestea, viiturile sau chiar cursurile active ale
râurilor (acompaniate de neglijența oamenilor de la suprafața
fenomenelor carstice, din amonte) pot determina acumularea
deșeurilor în peșteri. Nefiind elemente naturale ale mediului
subteran, aceste deșeuri, prin descompunerea lor, afectează în
mod negativ întreaga fauna subterană și dau un aspect neplăcut
întregii peșteri. Un caz concret este Huda lui Papară, peșteră
grav afectată de deșeurile aduse de viiturile de la suprafață.
Un alt aspect este folosirea unor peșteri, de obicei cu curs
de apă sau cu porțiuni verticale, ca depozite de gunoi. Cazul cel
mai concret este Avenul de la Betfia, care, din păcate, este folosit
de mai mulți ani ca depozit ilegal de gunoi, aici fiind introduse
deșeuri de plastic și hârtie, blocuri de motor sau chiar leșuri de
animale.

Prin
eliminarea
deșeurilor
acumulate am readus aceste peșteri
într-o stare apropiată de cea iniţială,
prevenind
descompunerea
în
continuare a materialelor străine
mediului subteran, și astfel, efectele
negative asupra liliecilor. În cazul
peșterilor turistice, prin curățarea
peșterii sperăm că am dat un semnal și
turiștilor din viitor, conștientizându-i
despre fragilitatea peșterilor pe care
le vizitează.

Proiectul de faţă și-a propus curățarea deșeurilor din nouă
peșteri afectate, între acestea regăsindu-se atât peșteri turistice,
cât și depozite ilegale de deșeuri. În cele mai multe cazuri era
nevoie doar de o meticulozitate ridicată, de exemplu în adunarea
cioburilor de sticle sparte în Peștera Meziad, Peștera de la Fânațe
sau Peștera Ungurului. Am apelat la tehnica speologică alpină
pentru a putea scoate cantități mari de deșeuri din verticalele
de peste 70 de metri ale Avenului de la Betfia. În cazul deșeurilor
din Huda lui Papară era nevoie de o echipă specializată pentru
a scoate cantitatea mare de deșeuri dintr-o peșteră cu risc mare
de viitură.

Peșterile care au fost curățate
Avenul de la Betfia
Huda lui Papară
Peștera de la Vadu Crișului
Peștera de la Fânațe
Peștera de la Scărișoara
Peștera Măgura
Peștera Meziad
Peștera Poarta lui Ionele
Peștera Ungurului
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Acțiuni de
conservare efectuate
în cadrul proiectului
Închiderea a 15 peșteri
importante pentru
lilieci și plasarea
panourilor informative
la intrarea acestora
În unele cazuri, protecția eficientă
a liliecilor trebuie să treacă de nivelul
simplei conștientizări, devierii de
traseu sau avertizării. În arealul de
desfășurare al proiectului există
colonii de lilieci a căror importanță
depășește granițele României, ele
fiind importante la nivel regional sau
chiar continental. Protecția eficientă a
acestor colonii presupune o protecție
totală față de posibili factori de
deranjare sau distrugere. Singura
soluție pentru protecția durabilă este
închiderea peșterilor respective.
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Datele colectate pe durata desfășurării proiectului au făcut
posibilă selectarea celor mai importante peșteri pentru lilieci.
Aceste peșteri se remarcă fie printr-o diversitate ridicată de
specii (de ex. Peștera cu Apă din Valea Leșului cu 14 specii), fie
prin mărimea coloniilor prezente (de ex. Huda lui Papară cu
peste 100.000 lilieci). În total, am selectat 15 peșteri din arealul
de desfășurare al proiectului, ele fiind cele mai importante în
regiunile muntoase, respectiv în siturile Natura 2000 țintă.
Urmărind exemplele ţărilor din Europa de Vest și în urma
consultării cu specialiști din România și din Europa, am stabilit
modalitatea optimă de închidere pentru fiecare peșteră.
Închiderea peșterilor s-a efectuat în mod prietenos față de
mediul înconjurător și mai ales, față de lilieci, lăsând spații între
elementele gratiilor pentru a permite zborul liber în ambele
direcții. În paralel cu închiderea acestor peșteri, au fost amplasate
și panouri de informare privind motivul închiderii, detalii despre
fauna de lilieci din peștera respectivă și informații despre fiecare
peșteră.

Peșterile care au fost închise
Avenul de la Betfia
Huda lui Papară
Peștera Bătrânului
Peștera Ciur Izbuc
Peștera Coliboaia
Peștera cu Apă din Valea Leșului
Peștera de la Aștileu
Peștera de la Fânaţe
Peștera de la Tășad
Peștera de la Vadu Crișului
Peștera Liliecilor din Cheile Ampoiței
Peștera Măgura
Peștera Smeilor de la Onceasa
Peștera Ţiclului
Sistemul carstic Humpleu
Efectul scontat în urma închiderii
celor 15 peșteri de importanță ridicată
este reducerea deranjării coloniilor
la un nivel minim. Închiderea nu
înseamnă însă interzicerea vizitelor
în aceste peșteri, accesul fiind permis
în absența coloniilor, cu acordul
custodelui sau al administratorului,
în grupuri mici și respectând normele
de conduită adecvată în prezența
liliecilor. În paralel, panourile de
informare vor informa vizitatorii
despre prezența liliecilor, contribuind
la o protecție mai
eficientă.
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Conservarea
durabilă a liliecilor
– mai mult decât
un grilaj protectiv
Acțiunile de conservare efectuate
în cadrul proiectului vor avea efecte
pozitive concrete, măsurabile în cazul
faunei de lilieci din regiune, însă
nu sunt de ajuns pentru a asigura
protecția durabilă a liliecilor. Deși
protecția este asigurată prin grilaje
plasate la intrarea peșterilor, prin
compensarea pierderii arborilor
scorburoși cu adăposturi artificiale,
sau prin alte acțiuni de conservare,
în România - nivelul cunoștințelor
generale privind liliecii - rămâne un
domeniu care trebuie îmbunătățit.
Creșterea nivelului cunoștințelor,
clarificarea miturilor și astfel crearea
unei atitudini pozitive, mai deschise
spre lilieci se vor efectua prin
următoarele acțiuni:
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1. Conștientizarea publicului și educaţia
ecologică a copiilor și adolescenţilor;
2. Organizarea a trei tabere de instruire,
despre identificarea și monitorizarea
liliecilor;
3. Diseminarea rezultatelor proiectului prin
organizarea unei conferințe științifice;
4. Plasarea panourilor informative la adăposturi subterane
importante;
5. Tipărirea mai multor tipuri de materiale informative despre
lilieci și proiect;
6. Filmarea unui documentar de 30 de minute despre lilieci.
Datorită faptului că tinerii, copiii și adolescenții sunt, de regulă,
cei mai deschiși spre noțiuni noi și nu au încă preconcepții, ei sunt
ținta ideală a acțiunilor de conștientizare din cadrul proiectului.
Astfel, în cadrul acestei acţiuni s-au ţinut prezentări la Palatul
Copiilor din Oradea și în mai multe școli din județul Bihor, în paralel
cu excursii în teren. Prezentările s-au referit la aspecte generale
privind biologia și ecologia liliecilor, importanța la nivel global,
factori de amenințare și posibilitățile de protecție, dar și la aspecte
generale legate de mediu și protecția mediului. După desfășurarea
prezentărilor, s-au organizat competiţii, de exemplu privind
cunoștinţele generale dobândite despre lilieci sau concursuri de
desene. Câștigătorii concursurilor vor avea posibilitatea de a lua
parte la o excursie la una din peșterile ţintă cu acțiuni concrete
de conservare, de exemplu Peștera de la Vadu Crișului. Astfel,
copiii pot vedea liliecii în habitatul lor natural, dar și modificările
efectuate pentru protecția acestora. Pe lângă prezentările ținute
în diferite locații, în cadrul proiectului am elaborat o carte despre
lilieci pentru grădiniţe și școli elementare. Aceasta curpinde
noțiuni de bază despre lilieci prezentate sub forma unei povești,
ceea ce o face mai accesibilă pentru generația țintă.
Cele trei tabere de
instruire organizate în
cadrul proiectului vizau
în special persoanele

implicate direct în protecția naturii, custozi și administratori
de situri Natura 2000, rangeri, tineri biologi sau speologi care
își desfășoară activitatea în arealul proiectului. În cursul celor
trei tabere, participanții și-au însușit noțiunile de bază pentru
identificarea speciilor de lilieci, atât prin instruire teoretică, cât și
prin practică, adică capturarea liliecilor cu plase chiropterologice.
Pe parcursul sesiunilor de capturare, participanții au avut ocazia
să cunoască toate speciile țintă ale proiectului, iar experiența
dobândită în identificarea acestora - dar și a altor specii - va
contribui la crearea și îmbunătățirea rețelei de specialiști, în
special în arealul de desfășurare a proiectului.
O parte importantă în desfășurarea oricărui proiect este
diseminarea rezultatelor nu doar spre publicul general, ci și spre
o audiență mai specializată. În acest fel, rezultatele proiectului
pot fi distribuite și evaluate de către specialiștii din domeniu,
care vor aduce critici și comentarii utile pentru îmbunătățirea
eforturilor de protecție a liliecilor în viitor. Conferința organizată
la sfârșitul proiectului are ca obiectiv diseminarea rezultatelor
către specialiști chiropterologi și biologi, dar și către personalul
administrativ al siturilor Natura 2000. Panourile informative
plasate în zone cheie, la intrarea peșterilor cu colonii importante,
au ca țintă informarea turiștilor,
vizitatorilor despre prezența liliecilor,
respectiv informează despre conduita
adecvată în cazul contactului cu lilieci.
În acest fel, ele contribuie în mod
direct la protecția durabilă a liliecilor.

Acțiunile
de
conștientizare
includ tipărirea mai multor tipuri
de materiale informative menite să
prezinte biologia liliecilor, habitatele
și adăposturile folosite, punând
în evidenţă motivele periclitării și
necesitatea protecţiei, precum și
posibilele măsuri de conservare.
Filmarea documentarului despre viața
liliecilor a avut loc pe tot parcursul
proiectului, atât la diferite evenimente
(de ex. tabere de instruire), cât
și în cazul deplasărilor pe teren.
Producătorul și echipa de filmare au
fost prezenți la toate activitățile din
cadrul proiectului, obținând astfel o
viziune clară despre lilieci și protecția
acestora. Prin finalizarea unui astfel
de film, tematica liliecilor, respectiv
necesitatea protecției lor poate
fi prezentată și distribuită pe un
teritoriu mult mai larg decât arealul
propriu zis al proiectului. În cele 30
de minute ale filmului, telespectatorii
vor obține informații relevante și
concrete despre lilieci și acțiunile
de conservare efectuate în cadrul
proiectului.
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