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Scurt istoric al liniei fortificate “Carol”
După Primul Război Mondial, și anticipând deja sosirea următorului conflict
de avengură, mai multe țări din Europa au început construcția liniilor
fortificate în apropierea granițelor de stat. România nu a făcut excepție, iar
construcția cazematelor (buncărelor) liniei „Carol”a început în 1937 cu un
buget, la aceea vreme, de 36 milioane de lei.
Cele 340 de buncăre construite au fost poziționate între Otomani și Apateu
(județul Bihor), în zona Crișurilor, respectiv pe culoarul Someșului, la Seini
(județul Maramureș). Construcțiile au fost terminate în 1940, dar ironia
sorții a făcut ca, în același an, după cel de-al doilea arbitraj de la Viena (30
august), România să cedeze Ungariei nordul Transilvaniei, împreună cu
aceste buncăre, fără ca vreun glonț sau obuz să fie lansat de vreuna dintre
părți.
Partea română a cerut și a primit acordul Ungariei pentru dezarmarea
liniei fortificate și salvarea tuturor elementelor considerate importante sau
valoroase. După această perioadă, statul maghiar a trecut la demontarea
completă a buncărelor, respectiv la detonarea acestora în 1941, pentru a
împiedica pe viitor folosirea acestora în scopuri de război.
În momentul de față, rămășițele liniei fortificate sunt vizibile mai ales în
zona Oradea - Apateu (jud. Bihor) și la sud de Seini (jud. Maramureș), unde
se află și câteva buncăre rămase în proporție de 60-70% intacte, cu nivele
subterane adecvate pentru lilieci.

Construcția celor 340 de cazemate (buncăre) ale liniei „Carol” a început
în 1937 cu un buget, la aceea vreme, de 36 milioane de lei.

Poză: Wikipedia

Liliecii - dinspre mit spre adevăr
Pe teritoriul României sunt prezente 32 de specii de lilieci, 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.
La nivel global există peste 1.300 de specii de lilieci, majoritatea fiind
extrem de benefice pentru omenire. 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.
În ciuda beneficiilor obținute datorită prezenței lor, liliecii sunt periclitați prin
diverse activități umane, cum ar fi exploatările forestiere intensive, folosirea
insecticidelor, renovările de clădiri care nu țin cont de prezența liliecilor,
și uneori prin turism neinformat și iresponsabil. În plus, încă persistă și în
România legendele nefondate despre liliecii care se bagă în păr sau care
distrug pereții clădirilor. Toate aceste legende sunt false.
Mai multe despre lilieci pe portalul liliecilor din România: www.lilieci.ro.

În România se află una dintre cele mai
mari colonii de lilieci din Europa!

Ruinele liniei “Carol” din privința liliecilor
Prin verificarea periodică a ruinelor liniei fortificate, echipa a evaluat
situația în fiecare sezon din ciclul de viață al liliecilor: vara (când se formează
coloniile de naștere), toamna (în perioada împerecherii), iarna (pe parcursul
hibernării) și primăvara (pe durata migrației).
Dar deja în vara anului 2016 am constatat că peste 90% din buncărele
liniei Carol sunt într-o stare atât de avansată de degradare, încât uneori a
fost aproape imposibil să le diferențiem de vegetație sau de denivelările
naturale ale peisajului. În total, din cele 340 de ruine istorice, echipa
proiectului a identificat mai puțin de 20 de buncăre, care au potențial de a
adăposti sezonal exemplare de lilieci. Împrejurimile acestor buncăre, adică
zonele din jurul localităților Seini (jud. Maramureș) și Nojorid (jud. Bihor),
au la rândul lor o activitate bună a populațiilor de lilieci.

Chiar și cu atât de puține buncăre adecvate pentru lilieci, am identificat un
total de 12 specii de lilieci printre ruinele liniei fortificate și în habitatele
adiacente. Zona nordică a liniei Carol de la Seini, cu habitate compuse din
păduri de foioase și suprafețe de apă, prezintă habitate bune de hrănire
pentru o serie de specii. Zona din jurul localității Nojorid este zona cu
buncărele cele mai intacte, și astfel am reușit aici să identificăm lilieci și
prin observații directe, vizuale.

Printre speciile de lilieci identificate găsim și specii strict
protejate, de exemplu liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus
ferrumequinum) sau liliacul cârn (Barbastella barbastellus). În
adiție, printre speciile prezente de-a lungul liniei Carol găsim și
specii care migrează pe distanțe considerabile, cum ar fi liliacul
pitic a lui Nathusius (Pipistrellus nathusii) sau liliacul de amurg
(Nyctalus noctula). În aprilie 2017 am identificat și o colonie de
tranzit, cu peste 30 de exemplare ale liliacului cu aripi lungi
(Miniopterus schreibersii), confirmând importanța ruinelor pentru
fauna de lilieci și în migrația acestora între diferite adăposturi.

Pe parcursul proiectului ,12 specii de lilieci au fost identificate în zona
liniei Carol și în buncăre, printre care și specii strict protejate.

Protecția liliecilor din zona liniei “Carol”
Atât buncărele semi-intacte, cât și
habitatele din jurul lor, identificate ca
fiind adecvate pentru lilieci, ar trebui
protejate. În special pădurile de foioase
de lângă lacul artificial Crucișor, deși au
o vârstă care încă nu permite formarea
scorburilor, sunt habitate de hrănire
importante pentru liliecii din zonă.
Buncărele în sine, în special cele din
partea sudică a liniei Carol, de la Nojorid,
sunt folosite temporar de grupări mici
de lilieci, fapt confirmat prin acumulările
de guano și coloniile în tranzit. Astfel,
protecția acestor ruine este importantă
la nivel local, iar restaurarea acestora
trebuie să țină cont de prezența posibilă
a liliecilor. Similar, este importantă
reducerea folosirii insecticidelor în
zonele agricole învecinate.
În multe cazuri, în special în zona nordică
a liniei Carol, am observat că gropile
lăsate în urma detonării buncărelor
sunt folosite în mod ilegal ca depozite
de gunoi. Similar, în sudul liniei Carol,
am observat o cantitate semnificativă
de gunoi în nivelurile subterane ale
buncărelor. Pentru a reda măcar o parte
din valoarea istorică a acestor ruine,
aceste depozite de gunoi ar trebui
dezafectate.

Pădurile de foioase din jurul liniei Carol, precum și buncărele semi-intacte
necesită protecție, atât pentru lilieci, cât și pentru valoarea lor istorică.

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 pe care le savurăm
(banane, mango, avocado, arborele de
cacao). 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 că s-ar
băga în păr), prin cunoștințe bazate pe
știință (mai multe despre mituri găsiți pe
www.lilieci.ro). 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 oricărei activități din peșteri
și clădiri în afara acestor perioade.
Pădurile mature, cu arbori scorburoși,
trebuie conservate pentru a oferi liliecilor
zone ideale unde își pot continua
activitatea de eliminare a insectelor
dăunătoare.
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Titlul proiectului: Linia „Carol“: evaluarea importanței a 150+ buncăre părăsite în
conservarea faunei de lilieci transfrontaliere româno-maghiare.
Durată: 2016 mai - 2017 aprilie
Scopul proiectului: Stabilirea importanței a 150+ buncăre părăsite, reprezentând
fosta linie fortificată de apărare „Carol“ din Nord-Vestul României, pentru fauna
locală de lilieci, dar și pentru fauna migratoare, transfrontalieră, de lilieci.
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Notă: Vizitarea ruinelor poate fi periculoasă, datorită faptului că există elemente
care sunt semi-desprinse de structura principală, în urma detonării.
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