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Prefaţă 

 

Intrucât liliecii au cele mai particulare caractere dintre toate mamiferele, 

i-au fascinat, desigur într-o manieră diferită, atât pe cercetători cât şi pe 

profani. Dacă particularităţile biologice ale acestui grup au fost descifrate în 

bună măsură, nu acelaşi lucru se poate spune despre atitudinea 

nespecialiştilor faţă de aceste animale, păstrându-se până în zilele noastre 

reverberaţii ale unor angoase medievale. De aceea, cartea de faţă poate 

deveni un îndreptar pentru cei care vor să se apropie de lumea aparent 

stranie a liliecilor şi pentru cei care percep aceşti „şoareci zburători” ca pe 

spirite malefice ale nopţii. Printr-un limbaj accesibil şi agreabil, autorii 

argumentează ştiinţific particularităţile biologice ale chiropterelor şi rolul 

imens al lor în lanţurile trofice ale biocenozelor. De asemenea, este bine 

conturat impactul economic al chiropterelor, de loc de neglijat, în condiţiile în 

care agresiunea produselor chimice de sinteză ne afectează tot mai profund.  

Un merit al cărţii este şi demontarea curentului de opinie care s-a 

format în timp referitor la faptul că liliecii ar fi vectori ai unor boli foarte grave, 

în primul rând rabia; datele statistice prezentate arată că rolul lor de 

transmiţători ai unor boli este neglijabil, în comparaţie cu alte mamifere. 

În ultimele decenii liliecii au devenit „vedete” în programele de protecţie 

şi conservare ale naturii, mai ales în Europa şi America de Nord, deoarece 

s-a constatat un declin evident şi drastic al tuturor speciilor şi populaţiilor, 

corelat direct cu intensificarea agriculturii de tip intensiv. De aceea, o 

asemenea carte este binevenită, mai ales la noi, pentru a impune problema 

protecţiei chiropterelor între priorităţile de primă mână ale strategiilor de 

salvgardare a naturii. De altfel, un capitol important al cărţii tratează 

problema legislaţiei în domeniu şi obligaţiile asumate de ţara noastră în 

perspectiva aderării la Comunitatea Europeană.  

Parcurgerea cărţii conturează într-un mod fericit ideea că, datorită 

amplasamentului geografic al României şi a diversităţii biocenozelor de aici, 

chiropterele reprezintă o „bogăţie naţională”, un patrimoniu naţional natural.  

   Conf. dr. Ioan Coroiu 
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 Cuvânt înainte 

 

În pofida numărului mare de specii, iar uneori şi de indivizi, 

chiropterele – sau liliecii după denumirea populară uzuală – sunt 

animale rar întâlnite şi puţin cunoscute, datorită vieţii lor nocturne şi 

a locurilor ascunse în care se adăpostesc. Catalogaţi drept „creaturi 

stranii ale nopţii”, liliecii sunt, de fapt, animale care posedă capacităţi 

incredibile. De aceea, în cele ce urmează ne propunem să 

prezentăm câteva aspecte legate de cerinţele şi rolul lor în natură şi 

să relevăm faptul că ei interferează noapte de noapte cu mediul 

nostru de viaţă, fiind o prezenţă pe cât de enigmatică, pe atât de 

utilă. 

Lucrarea de faţă sintetizează, pe seama unei vaste literaturi de 

specialitate, cunoştinţele privind relaţiile chiropterelor cu mediul 

înconjurător şi interacţiunile lor cu omul, integrând totodată şi 

rezultatele cercetărilor proprii. Intenţionăm ca această carte să fie 

prima dintr-o serie de volume care vor aborda aspecte distincte ale 

biologiei, ecologiei şi comportamentului chiropterelor. Lucrarea este 

organizată în trei secţiuni, fiecare cu mai multe capitole şi 

subcapitole. 

 Prima secţiune, a generalităţilor despre lilieci, este inclusă în 

scopul familiarizării cititorului cu aceste mamifere. Sunt prezentate 

câteva aspecte privind adaptările particulare ale chiropterelor, 

originea şi evoluţia lor. De asemenea, sunt enumerate toate speciile 

întâlnite până în prezent la noi în ţară, cu menţionarea atât a 

denumirilor ştiinţifice, cât şi celor populare.  

A doua secţiune, chiropterele şi mediul înconjurător, 

pătrunde ceva mai adânc în modul de viaţă al liliecilor, prezentând 

principalele aspecte legate de habitatele utilizate în scopul 

adăpostirii sau al hrănirii, de existenţa în ciclul lor de viaţă a unor 

perioade de vulnerabilitate maximă, cum sunt hibernarea şi 

reproducerea, de supravieţuirea în condiţiile unui mediu adesea ostil, 

precum şi de rolul lor în natură.  
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Ultima secţiune, cea a relaţiilor chiropterelor cu omul 

furnizează cititorului numeroase date privind implicaţiile şi adesea, 

riscurile pe care le presupun imixtiunile umane în viaţa acestor 

animale. De aceea, în capitolul privind bolile liliecilor sunt prezentate 

pe larg, pe baza celor mai noi referinţe, riscul contaminării umane cu 

virusul rabic şi cazurile mortale înregistrate în ultimii ani. Dincolo de 

importanţa acestor animale în natură, sunt relevate şi beneficiile pe 

care liliecii le aduc oamenilor. Întrucât civilizaţia umană constituie 

una dintre ameninţările majore la adresa liliecilor, în carte sunt 

redate atât principalele ameninţări antropice, cât şi aspectele 

legislative ale protecţiei chiropterelor. Pentru iubitorii acestor 

animale, şi nu numai, am considerat util să prezentăm şi modalităţile 

prin care le putem veni în ajutor. 

 Această organizare creează o sistematizare a cunoştinţelor, 

care, fără a se dori exhaustive, furnizează cititorului numeroase 

informaţii privind chiropterele, aducând aceste animale mai aproape 

de gândirea şi sufletul fiecăruia dintre noi. 

Considerăm binevenite şi constructive orice sugestii sau critici 

privind eventualele completări sau greşeli, astfel încât, în versiunea 

reactualizată în baza cercetărilor ulterioare, să putem ţine cont de 

ele. 

Mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au încurajat şi 

susţinut în realizarea acestei cărţi, colegilor care şi-au adus 

contribuţia prin furnizare de bibliografie sau alte materiale 

documentare şi în mod special dr. Gh. Racoviţă, pentru revizia finală 

a manuscrisului. De asemenea, mulţumesc dascălului meu conf. dr. 

I. Coroiu, de la catedra de Zoologie a Facultăţii de Biologie din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, pentru corectura, sugestiile 

şi recenzia cărţii de faţă. Nu în ultimul rând mulţumim prietenilor şi 

colaboratorilor speologi, care ne-au însoţit şi ajutat în turele de 

documentare în teren. 

 

 

Autorii  
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Foreword 
 

The present work’s goal is to give a picture of what is known 

today about the relationships and interactions which exist between 

bats and their environment, on one hand, and between bats and 

humans, on the other. Based on a vast literature, the work integrates 

at the same time our own research, carried out over the last few 

years. We intend this book to be the first of a series approaching 

distinct aspects of the biology, ecology and behaviour of chiropters. 

The book is structured in three sections, each of them including 

several chapters and subdivisions.  

The first section, by introducing general aspects about bats, 

aims to acquaint the reader with this class of mammals. The origin 

and evolution of chiropters is presented, together with certain 

aspects regarding their particular adaptations. A list of all species 

encountered so far in our country is also included, their popular 

names being mentioned alongside with the scientific ones. 

The second section, dealing with chiropters and their 

environment, provides a closer insight to the bats’ way of life. This 

section brings forward important features related to shelter and 

feeding habitats, to the stages of extreme vulnerability bats have to 

undergo during their life cycle, such as hibernation and reproduction, 

to survival of bats in an often-hostile environment, finally to their role 

in nature. 

The last section examines the relationship between chiropters 

and humans. The reader is provided with rich information on the 

implications of human interference, which too often means a hazard 

to these animals. Therefore, a particularly carefully documented 

chapter dealing with diseases in bats presents in detail the risk of 

human contamination, especially with rabies, and the fatalities 

registered in the last years. Not only the importance of chiropters in 

the nature is discussed, but also the benefits they bring to mankind. 

On the other hand, human civilisation is in itself a major threat to 
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bats. The book describes thus the most threatening human activities, 

and also legal aspects of bat protection. For bats lovers, and not 

only, we considered it useful to show what we can do to help. 

We hope that this way of structuring the material will help 

systematise a body of knowledge which, even if not exhaustive, 

might provide enough information to bring bats closer to the reader’s 

mind and soul. 

 

 

Authors 
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1. Generalităţi 

 
Chiropterele reprezintă unul dintre ordinele cele mai bogate în 

specii din cadrul mamiferelor, incluzând aproape un sfert dintre 

acestea şi clasându-se astfel pe locul doi, după rozătoare. Alături de 

această diversitate extrem de mare, chiropterele dispun şi de o 

extinsă plasticitate ecologică, ele fiind răspândite pe tot globul, 

excepţie făcând doar regiunile polare extreme, unele insule izolate 

sau munţii foarte înalţi. În ceea ce priveşte altitudinea, Plecotus 

alpinus a fost semnalat în Europa, la 1.800 m (Kiefer & Veith, 2002), 

iar în Anzi, câteva specii au fost întâlnite chiar la peste 3.000 m, 

Anoura sp. nov. fiind una dintre ele (Willig et al., 2003). 

 

 

1.1.  De ce sunt liliecii animale fascinante ? 

 

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să 

vedem ce sunt chiropterele. Conform terminologiei ştiinţifice (în 

greacă, kheir = mână; pteron sau pteryx = aripă), sunt animale care 

şi-au transformat membrele anterioare în aripi. Clasarea lor printre 

mamifere se datorează următoarelor caractere principale: 

 dau naştere unor pui vii; 

 puii sunt hrăniţi cu laptele secretat de glandele mamare; 

 au corpul acoperit cu blană; 

 mandibula este formată dintr-un os pereche; 

 urechea internă prezintă trei oscioare (ciocan, nicovală şi 

scăriţă); 

 craniul este ataşat de coloana vertebrală prin intermediul a 

doi condili occipitali; 

 dinţii, aşezaţi în alveole dentare, sunt diferenţiaţi în incisivi, 

canini, premolari şi molari. 
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Spre deosebire de toate celelalte mamifere, liliecii şi-au 

dezvoltat abilităţi de zbor comparabile cu cele ale păsărilor. Această 

importantă achiziţie evolutivă s-a realizat prin transformarea 

membrelor anterioare în aripi, ca urmare a alungirii progresive a 

oaselor şi a includerii lor în patagiu, un pliu tegumentar care se 

prelungeşte pe laturile corpului, până în dreptul cozii (Fig. 1.1). De 

asemenea, claviculele s-au dezvoltat, formând împreună cu carena 

sternală un suport capabil să susţină muşchi pectorali puternici. 

 

 
Figura 1.1. Reprezentare schematică a liliacului  

Schematic representation of the bat 

 

Capacitatea de zbor reprezintă cea mai importantă adaptare a 

liliecilor, ei fiind singurele mamifere capabile de zbor activ. Printre 

performanţele lor se înscriu viteza, manevrabilitatea extrem de 

ridicată şi posibilitatea de a efectua migraţii ample. Ei pot atinge 

viteze de 50 km/h (Nyctalus noctula), de 70 km/h (Miniopterus 

schreibersii) sau chiar de 105 km/h (Tadarida teniotis) (Schober & 

Grimmberger, 1997) şi pot migra pe distanţe considerabile. Recordul 
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îl deţine Pipistrellus nathusii, care a acoperit o distanţă de 1.905 km 

într-un singur sens, fiind urmat de Vespertilio murinus, cu o migraţie 

de 1.787 km, de Nyctalus noctula cu 1.600 km, N. leislerii cu 1.568 

km şi miniopterus schreibersii cu 1.300 km (Dwyer, 1969, Hutterer et 

al., 2005). 

Ca urmare a profundei modificări a membrelor anterioare, liliecii 

au dobândit unele adaptări interesante. În poziţie de repaus, ei se 

agaţă cu ghearele picioarelor posterioare de diverse suporturi 

(crengi, grinzi din podurile clădirilor sau asperităţi din tavanul 

peşterilor). Suspendarea cu capul în jos le conferă câteva avantaje, 

cum ar fi agăţarea pasivă şi lansarea cu uşurinţă în zbor. 

La fel ca toate animalele, liliecii supravieţuiesc pe baza unei 

balanţe energetice care menţine un echilibru între energia dobândită 

din hrană şi cea consumată de ansamblul funcţiilor vitale. Având un 

metabolism extrem de ridicat datorită în primul rând zborului, energia 

pe care o cheltuiesc este simţitor mai mare decât la alte mamifere. Ei 

bat din aripi în medie de 9-15 ori pe secundă, ceea ce presupune un 

consum energetic imens. 

Liliecii sunt animale homeoterme (sau endoterme, conform 

terminologiei engleze), menţinându-şi constantă temperatura 

corpului la aproximativ 38°C. Energia necesară arderilor interne este 

furnizată prin metabolizarea unor cantităţi corespunzătoare de hrană. 

Această proprietate este caracteristică animalelor cu sânge cald, 

adică mamiferelor şi păsărilor, spre deosebire de animalele cu sânge 

rece, reprezentate de restul vertebratelor şi de toate nevertebratele, 

care sunt poikiloterme (sau ectoterme) şi la care temperatura 

corpului variază în funcţie de cea din mediul extern. Homeotermia 

are marele avantaj că oferă animalelor care au dobândit-o o relativă 

independenţă faţă de condiţiile climatice. Costul acestei 

independenţe îl reprezintă necesitatea unui aport substanţial de 

hrană, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi caloric. În plus, cu 

cât animalul este mai mic, cu atât suprafaţa corpului raportată la 

volumul acestuia este mai mare, iar pierderile de căldură în mediul 
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înconjurător sunt la rândul lor mai mari. De aceea, liliecii mici au un 

apetit foarte mare, consumând cantităţi impresionante de hrană. 

Liliecii din zonele temperate au dobândit o însuşire în plus, 

denumită heterotermie, care le permite să-şi coboare temperatura 

corpului atunci când temperatura ambiantă scade sub un nivel critic. 

Ca urmare, ei depăşesc condiţiile vitrege ale sezonului rece 

hibernând, în felul acesta o mare cantitate de energie fiind 

economisită. Tot în scopul conservării energiei, liliecii practică şi o 

modalitate colectivă de termoreglare, grupându-se în colonii. În mod 

obişnuit, acestea reprezintă aglomerări de zeci, sute, mii de indivizi 

sau uneori chiar mai mult. În peştera Braken din Texas, de exemplu, 

Tadarida brasiliensis formează colonii de peste 20 de milioane de 

exemplare, fiind astfel cele mai numeroase colectivităţi din cadrul 

vertebratelor (MacDonald, 2004). 

În ceea ce priveşte hrănirea, liliecii prezintă numeroase 

specializări, având o dietă extrem de variată (Tab. 1.1). Dar, întrucât 

insectele reprezintă o hrană abundentă, care furnizează cantităţi 

mari de energie, majoritatea speciilor sunt insectivore. 

 
Tabelul 1.1. Tipul dietei la chiroptere (după Neuweiler, 2000, modificat) 

The diet type of bats (from Neuweiler, 2000, modified) 

Specializare Dieta Procent din numărul 

total de specii 

Insectivore  

Fructivore  

Nectarivore / polenivore 

Carnivore / piscivore 

Hematofage 

Insecte 

Fructe  

Nectar, polen 

Rozătoare, peşti  

Sânge 

71,0 % 

23,0% 

5,0% 

0,7% 

0,3% 

 

O altă specializare importantă a chiropterelor o reprezintă 

adoptarea unui mod de viaţă nocturn, ceea ce le permite să nu 

concureze cu animalele diurne pentru hrană. Este îndeosebi cazul 

liliecilor insectivori, care evită în felul acesta competiţia cu păsările. 
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De asemenea, numărul de insecte nocturne este mai mare decât al 

celor diurne, iar presiunea prădătorismului asupra lor este mult mai 

mică.  

Pentru a se putea orienta în întuneric, liliecii utilizează un sistem 

acustic particular, ecolocaţia. Ea constă în emisia de ultrasunete 

(sunete cu frecvenţe înalte) şi recepţionarea ecoului provenit de la 

obiectele aflate în faţa lor, informaţiile primite fiind apoi decodificate 

sub forma unor „imagini” sonore. În plus, ecolocaţia permite liliecilor 

să localizeze şi să captureze prada în zbor. 

Uimitoarea adaptare a liliecilor de a „vedea cu urechile” a 

constituit multă vreme un mister, oamenii considerând, chiar şi în 

zilele noastre, că liliecii sunt mesagerii nefaşti ai nopţii. Deoarece 

aceste animale nocturne sunt prea puţin cunoscute şi înţelese, 

considerăm istoricul descoperirii ecolocaţiei suficient de interesant 

spre a fi prezentat. Încă din secolul XVIII, preotul Lazzaro 

Spallanzani din Padova a demonstrat că liliecii nu folosesc vederea 

pentru a se orienta în întuneric, spre deosebire de alte animale de 

pradă, active noaptea. Pentru aceasta, el a închis într-o cameră 

bufniţe şi lilieci, constatând că bufniţele refuzau să zboare atunci 

când toate lumânările erau stinse şi încăperea rămânea complet 

întunecată, în timp ce liliecii continuau să zboare nestingheriţi în jurul 

său. Pentru a se lămuri ce anume determină o asemenea diferenţă 

de comportament, preotul a întins în cameră numeroase sfori, de 

care a agăţat clopoţei. Chiar şi după ce au fost orbiţi şi simţul 

mirosului le-a fost suprimat, liliecii nu au atins firele şi clopoţeii nu au 

sunat. În schimb, zborul lor a devenit nesigur când Spallanzani le-a 

introdus în urechi mici tuburi din alamă. După ce a astupat aceste 

tubuşoare cu smoală, a constatat că liliecii zburau bezmetic, lovindu-

se frecvent de sfori. Uimit, el nu a înţeles cum se pot orienta liliecii în 

întuneric notând în jurnalul său din 1794 următoarele: „…liliecii orbi 

sunt capabili să utilizeze urechile atunci când vânează insecte … 

această descoperire este incredibilă” (Neuweiller, 2000). 

Enigma a fost rezolvată abia peste 150 de ani, când biologul 

american Donald Griffin, vizitând laboratorul fizicianului G. W. Pierce 
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de la Harvard, a descoperit că microfonul de ultrasunete poate 

transforma pe neaşteptate liniştea liliecilor într-un zgomot infernal, ei 

emiţând sunete cu o frecvenţă de peste 20.000 Hz. Aproape în 

acelaşi timp, mai exact în 1943, profesorul olandez Sven Dijkgraf, 

care avea o capacitate auditivă exacerbată, a sesizat o componentă 

a ultrasunetelor emise de Myotis emarginatus. Intrigat, el a acoperit 

gura liliacului cu o botniţă, constatând că, în atare situaţie, animalul 

devine dezorientat (Neuweiller, 2000). Aceste experimente 

suplimentare au furnizat răspunsul la dilema lui Spallanzani: liliecii 

emit pe gură sunete de înaltă frecvenţă şi percep mediul înconjurător 

prin recepţionarea ecoului produs de obstacole. 

Pe lângă ultrasunete, liliecii folosesc şi sunete de frecvenţă 

joasă, care se înscriu în spectrul audibil uman şi care au rol 

predominant în comunicarea socială, atât în adăpost cât şi la 

vânătoare. Sunt importante şi în recunoaşterea dintre mamă şi pui, 

în chemarea femelelor de către masculi în sezonul de împerechere, 

sau în apărarea teritoriului. 

Ca toate mamiferele superioare, liliecii nasc pui vii. În uter, 

embrionul se dezvoltă ferit de intemperiile mediului extern, la o 

temperatură optimă şi protejat de sistemul imun al mamei împotriva 

infecţiilor. După naştere, puii sunt hrăniţi cu lapte până în momentul 

în care devin capabili să zboare şi învaţă să-şi captureze singuri 

hrana. Gestaţia şi mai ales lactaţia, sunt procese care necesită mari 

cantităţi de energie, motiv pentru care ciclul reproductiv este 

sincronizat cu alternanţa anotimpurilor. Puii se nasc în sezonul cald, 

când şi hrana este abundentă. Întrucât acest sezon este prea scurt 

pentru a permite desfăşurarea tuturor etapelor, de la procrearea 

descendenţilor şi până la pregătirea lor pentru prima hibernare, liliecii 

din regiunile temperate îşi pot prelungi sau întrerupe ciclul 

reproductiv în diferite stadii. La speciile europene, spermatogeneza 

şi împerecherea se realizează pe tot parcursul toamnei şi uneori 

chiar şi iarna, în scurtele treziri naturale. Restul proceselor sunt 

decalate, astfel încât ovulaţia, fecundaţia, gestaţia, naşterea şi 

creşterea puilor se realizează în sezonul cald. O excepţie de la 
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această regulă o reprezintă Miniopterus schreibersii, la care ovulaţia 

şi fecundaţia au loc toamna, însă dezvoltarea embrionului este 

stopată după primele diviziuni. Astfel, gestaţia este inactivată pe tot 

parcursul hibernării, ea fiind reluată abia în primăvara următoare, 

când liliecii ies din hibernare, iar condiţiile climatice permit aportul 

energetic. 

Chiropterele prezintă o foarte mare diversitate de specii şi sunt 

răspândite în întreaga lume, îndeplinind astfel o funcţie ecologică 

esenţială. Speciile nectarivore din regiunile tropicale contribuie la 

polenizarea numeroaselor plante ale căror flori se deschid noaptea. 

În zona neotropicală, liliecii care se hrănesc cu fructe favorizează 

dispersia şi creşterea ratei de germinaţie a seminţelor defecate, 

contribuind astfel la extinderea şi regenerarea pădurilor (Humphrey 

& Bonaccorso, 1979). Majoritatea chiropterelor sunt însă 

consumatoare de insecte nocturne, fiind o importantă verigă în lanţul 

trofic. Alături de rolul ecologic, formele insectivore îndeplinesc şi un 

rol economic, o bună parte din insectele consumate de ei fiind 

dăunătoare agriculturii, pădurilor sau sănătăţii oamenilor. În plus, 

excrementele liliecilor, denumite guano, constituie un excelent 

fertilizant pentru agricultură. Astfel, protejarea coloniilor de lilieci 

aduce importante beneficii omului, contribuind la revenirea lumii 

moderne spre o agricultură tradiţională şi o viaţă sănătoasă.  
 
 
 

1.2. Evoluţia chiropterelor 
 

Originea liliecilor este foarte îndepărtată, cea mai veche fosilă 

completă cunoscută, Icaronycteris index, provenind din Eocenul 

timpuriu, cu cca. 55 milioane de ani în urmă. Găsită în sedimentele 

Green River din Wyoming (SUA), ea prezenta un schelet similar 

liliecilor actuali, iar configuraţia aparatului auditiv sugerează că 

specia dispunea deja de ecolocaţie. În şisturile de la Messel 

(Germania) au fost identificate sute de fosile datând aprox. din 

aceeaşi perioadă şi care aparţineau mai multor specii de 
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microchiroptere. Datorită unei excelente conservări, care a menţinut 

adesea şi părţile moi ale corpului, a fost posibilă reconstituirea aripii 

şi a membranei caudale. Mai mult, în stomacul acestor lilieci au fost 

găsite chiar şi resturi de insecte încă identificabile (Macdonald, 

2004).  

Pentru megachiroptere, cea mai veche fosilă,  Archaeopteropus 

transiens, a fost găsită în Italia şi are o vechime de cca. 35 milioane 

de ani, datând din Oligocen. Recent, astfel de fosile au fost 

descoperite şi în Thailanda. 

Pe baza acestor vestigii, s-a presupus că liliecii derivă din 

organisme eutheriene primitive, din care s-au desprins încă din 

Cretacicul târziu (cu cca. 75 milioane de ani în urmă), ajungând ca în 

Eocen ei să reprezinte deja cele mai specializate eutheriene de 

aceiaşi vârstă (Habersetzer et al., 1992). Prin urmare, au avut la 

dispoziţie suficient timp pentru a ocupa o mare varietate de nişe 

ecologice, extinzându-şi habitatele şi diversificându-şi dieta. 

În ceea ce priveşte evoluţia zborului şi a ecolocaţiei, există trei 

ipoteze principale. Prima consideră că zborul şi localizarea hranei cu 

ajutorul ecolocaţiei sunt strâns asociate, evoluând simultan. Această 

legătură explică de ce mulţi lilieci emit în timpul zborului de 

vânătoare un singur sunet la fiecare bătaie a aripii. A doua ipoteză 

sugerează că zborul a evoluat înaintea ecolocaţiei, în timp ce a treia 

presupune că ecolocaţia a precedat zborul (Macdonald, 2004). În 

varianta cea mai plauzibilă, ecolocaţia a avut ca funcţie iniţială 

orientarea şi abia ulterior a fost implicată în detectarea prăzii. 
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1.3. Clasificarea chiropterelor 

Astăzi se cunosc în întreaga lume aproximativ 1.100 de specii 

de chiroptere (Kunz & Lumsden, 2003), grupate în 18 familii şi 202 

de genuri (Willig et al., 2003). Din punct de vedere sistematic, liliecii 

sunt clasificaţi după cum urmează: 
 

Clasa MAMMALIA 

Ordinul CHIROPTERA 

  Subordinul MEGACHIROPTERA 

  Subordinul MICROCHIROPTERA 

Subordinul Megachiroptera este reprezentat de peste 165 de 

specii, majoritatea frugivore. Principalele lor caractere sunt prezenţa 

a două gheare pe fiecare membru anterior şi ochii mari, care servesc 

la orientarea crepusculară. Ca o excepţie, ecolocaţia este specifică 

doar genului Rousettus, ale cărui specii sunt singurele 

megachiroptere troglofile (în greacă, troglos = peşteră, phylos = 

iubitor). Greutatea acestor animale variază între 15 şi 1.500 g, iar 

anvergura aripilor poate ajunge până la 2 m. Dintre cele mai mari 

megachiroptere, amintim vulpile zburătoare Acerodon jubatus şi 

Pteropus vampyrus. 

Subordinul Microchiroptera prezintă o mare diversitate de specii 

(peste 900), majoritatea fiind insectivore. La microchiroptere, 

greutatea corpului variază  între 1,5 g şi 230 g. Cel mai mic 

reprezentant este liliacul-bondar, Craseonycteris thonglongyai, din 

Birmania, care cântăreşte doar 2g, are o lungime a corpului de 29-33 

mm şi o anvergură a aripilor de 15cm. 

Peste 80% dintre chiroptere sunt specii exclusiv tropicale. În 

zonele temperate, familia Vespertilionidae are cei mai mulţi 

reprezentanţi: 48 de genuri, cu 410 specii (Dietz et al., 2007). În ţara 

noastră se întâlnesc 31 de specii de microchiroptere (Tab. 1.2), 

grupate în 3 familii: Rhinolophidae (foto 2.1), Vespertilionidae (foto 

2.2) şi Miniopteridae (foto 2.3). 
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Tabelul 1.2. Speciile de lilieci din România 

The bat species in Romania 

Specia Denumirea populară 

Familia Rhinolophidae 

Rhinolophus blasii Peters, 1866 Rinoloful lui Blasius1,3, Liliacul cu 
potcoavă al lui Blasius2, Liliacul lui 
Blasius4 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rinoloful sudic1, Liliacul mediteranean 
cu potcoavă2, Rinoloful mediteranean3, 
Liliacul mediteranean cu nas potcoavă4 

Rhinolophus ferrumequinum 
Schreber, 1774 

Liliacul mare cu potcoavă1,2, Rinoloful 
mare cu potcoavă3, Liliacul mare cu nas 
potcoavă4 

Rhinolophus hipposideros 
Bechstein, 1800 

Liliacul mic cu potcoavă1,2, Rinoloful mic 
cu potcoavă3, Liliacul mic cu nas 
potcoavă4 

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 Rinoloful lui Mehelyus1, Liliacul cu 
potcoavă al lui Mehely2, Rinoloful 
românesc, Rinoloful lui Mehely3, Liliacul 
românesc sau liliacul lui Mehely 4 

Familia Vespertilionidae 

Barbastella barbastellus Schreber, 
1774 

Liliacul cu urechi late1, Liliacul cârn2,3,4, 
Liliacul cu botul larg3 Liliacul cu botul lat4 

Eptesicus serotinus Schreber, 1774 Liliacul cu aripi late1,2,3,4 

Eptesicus nilssonii Keyserling & 
Blasius, 1839 

Liliacul lui Nilsson1,3, Liliacul nordic2,3,4 

Myotis alcathoe, von Helversen & 
Heller, 2001 

Liliacul mustăcios Alcathoe 

Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 Liliacul cu urechi mari1,2,4, Liliacul lui 
Bechstein3,4 

Myotis oxygnathus Tomes, 1857 Liliacul comun mic1, Liliacul mic cu urechi 
de şoarece4 , Liliacul mic cu urechi 
ascuţite4 

Myotis brandtii Eversmann, 1845 Liliacul lui Brandt1,2,3 Liliacul mare 
mustăcios4 

Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 Liliacul cu picioare lungi1,2,3,4, Liliacul lui 
Capaccini3, Liliacul cu degete lungi4 

Myotis dasycneme Boie, 1825 Liliacul de eleşteu1, Liliacul de iaz2,4, 
Liliacul cu picioare păroase, Liliacul de 
baltă3,4 
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Myotis daubentonii Kuhl, 1817 Liliacul de apă1,2,3,4, Liliacul lui 
Daubenton3,4 

Myotis emarginatus Geoffroy, 1806 Liliacul cu urechi crestate1, Liliacul 
cărămiziu2, Liliacul cu urechi scobite3, 
Liliacul cu urechi răscroite4, Liliacul cu 
spini4 

Myotis myotis Borkhausen, 1797 Liliacul comun mare1, Liliacul comun2, 
Liliacul mare cu urechi de şoarece3,4, 
Liliacul mare cu bot ascuţit,4 

Myotis mystacinus Kuhl, 1817 Liliacul cu mustăţi1,3, Liliacul 
mustăcios2,4 

Myotis nattereri Kuhl, 1817 Liliacul lui Natterer1,2,3, Liliacul cu aripile 
cu franjuri3, Liliacul cu franjuri4 

Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 Liliacul de seară mare1, Liliacul uriaş de 
amurg2, Nictalul cu aripile păroase3, 
Liliacul mare de amurg4 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 Liliacul de seară mic1, Liliacul mic de 
amurg2,3,4, Liliacul lui Leisler3 

Nyctalus noctula Schreber, 1774 Liliacul de seară roşcat1, Liliacul de 
amurg2, Liliacul mare de amurg sau 
Nictalul mare comun3 

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 Pipistrelul lui Kuhl1,3, Liliacul pitic al lui 
Kuhl2, Pipistrelul cu bandă alară albă3 

Pipistrellus nathusii Keyserling & 
Blasius, 1839 

Pipistrelul lui Nathusi1, Liliacul pitic al lui 
Nathusius2,4, Pipistrelul cu membrana 
alară aspră sau Pipistrelul lui 
Nathusius3, Liliacul cu piele aspră4 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 
1774 

Pipistrelul pitic1, Liliacul pitic2, Pipistrelul 
mic comun3 

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 Pipistrelul pitic 3, Liliacul pigmeu 

Pipistrellus (Hypsugo) savii 
Bonaparte, 1837 

Pipistrelul Savi1, Liliacul pitic al lui Savi2, 
Liliacul de munte3,4, Liliacul lui Savi3,4 

Plecotus auritus Linnaeus, 1758 Liliacul urecheat roşcat1,3, Liliacul 
urecheat brun2,4 

Plecotus austriacus Fischer, 1829 Liliacul urecheat cenuşiu1,2,4, Liliacul 
urecheat gri3 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 Liliacul bicolor1,2,3,4 

Familia Miniopteridae 

Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 Liliacul cu aripi lungi1,2,4, Liliacul cu 
aripi lungi şi înguste, Liliacul lui 
Schreibers3 

Surse: 1 = Valenciuc, 2002; 2 = Szanto, 2001 & APLR, 2003; 3 = Decu et al., 
2003, 4 = Botnariuc şi Tatole, 2005. 
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Numărul speciilor de lilieci din întreaga lume este în continuă 

creştere, datorită extinderii metodelor moderne de taxonomie 

genetică, dar şi a perfecţionării metodelor clasice, morfologice, 

ecologice, etologice etc. Conform documentelor EUROBATS, 

numărul speciilor de lilieci din Europa a crescut la 47, în ultimii ani 

fiind adăugate 8 specii noi (Hutson, 2003): Myotis alcathoe, von 

Helversen & Heller, 2001; Myotis aurascens, Kusjakin, 1935; Myotis 

hajastanicus, Argyropulo, 1939; Myotis nipalensis, Dobson, 1871; 

Pipistrellus pygmaeus, Leach, 1825; Plecotus macrobullaris 

Kuzyakin, 1965; Plecotus kolombatovici, Dulic, 1980; Plecotus 

sardus, Mucedda, Kiefer, Pidinchedda & Veith, 2002. 

De curând, a fost semnalată şi a 31 specie de liliac la noi din 

ţară, fiind vorba despre Myotis alcathoe, cel mai mic reprezentant al 

genului, care a fost identificat în Cheile Vârghişului (Csaba & Doczi, 

2007). Nu este exclus ca şi alte specii cum ar fi M. aurascens şi 

Plecotus macrobullaris să trăiască în România, dată fiind diversitatea 

criptică din cadrul speciilor gemene Myotis brandtii / Myotis 

mystacinus şi Plecotus auritus / Plecotus austriacus (Borda & Bucur, 

2004). Dar, pentru a confirma prezenţa lor pe teritoriul României, 

sunt necesare studii suplimentare, inclusiv genetice. 

 

About bats  
(Synopsis) 

Bats are presented as the only mammals capable of specialized 

flight, being shown the characters that include them in this animal 

category. We shortly present the main stages of their life cycle, being 

explained the necessity of species hibernation in the temperate 

regions. Also, we discuss the diet of bats all over the world and 

feeding specializations. Of all the less habitual features of bats we 

discuss the nocturnal way of life and echolocation. Also, we present 

a short history of the discovery by the priest Lazzaro Spallanzani 

from Padova of the enigmatic capacity of bats to “see with their ears” 
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(XVIII century) and the explanation of this phenomenon, 150 years 

later, by the American biologist Donald Griffin. 

Some of the theories trying to explain bats evolution are 

discussed, with the description of the oldest fossils, such as 

Icaronycteris index and Archaeopteropus transiens. In this sense the 

three theories are discussed: flight and ecolocation developed 

simultaneously (1), the flight preceeded the aquisition of 

echolocation (2) or the most plausible alternative that the initial 

function of echolocation was that of orientation, only subsequently 

being implied in the detection of prey. 

Taxonomically, bats are divided in Microchiroptera and 

Megachiroptera, for each of the group the main characteristics being 

mentioned. In the following, the European bat species are described, 

with the specification of the new described species, as evidenced in 

the frame of the cryptic diversity. All Romanian bat species are 

enumerated both with the scientific and popular names, as indicated 

in the main bibliographic sources.  
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2. Chiropterele şi mediul înconjurător 
 
Ca urmare a dobândirii capacităţii de zbor, chiropterele prezintă 

o serie de particularităţi anatomice, fiziologice şi comportamentale 

unice în lumea animală. Printre cele mai importante se numără 

metabolismul extrem de accentuat, care necesită mari rezerve 

lipidice şi un aport crescut de oxigen, incapacitatea de a-şi construi 

adăposturi, suspendarea cu capul în jos în poziţie de repaus şi 

ecolocaţia. Pe de altă parte, chiropterele au un ciclu biologic 

complex, cu perioade de vulnerabilitate maximă, ceea ce le conferă 

statutul de animale cu cerinţe speciale faţă de mediu. 

În cele ce urmează, vom aborda o serie de aspecte, parte din 

ele inedite, ale interacţiunilor dintre lilieci şi mediul înconjurător. 

 

 

2.1. Adăposturile 

 

Spre deosebire de areal, care reprezintă zona geografică în 

care este răspândită o specie, habitatul este spaţiul sau partea din 

biotop în care această specie trăieşte efectiv. In cadrul habitatelor se 

disting numeroase tipuri de adăposturi în care liliecii îşi petrec o 

mare parte din viaţa lor şi care pentru a proteja aceste plăpânde 

animale trebuie să întrunească o serie de condiţii.  

 

2.1.1. Tipuri de adăposturi 

Principalele adăposturi folosite de liliecii sunt cele subterane, 

silvestre şi antropice. 

a. Adăposturile subterane pot fi naturale (peşterile, nişele sau 

fisurile din diferite tipuri de roci etc.) sau artificiale (tuneluri, mine 

părăsite, gropi, puţuri etc.). Dintre acestea, adăposturile preferate de 

liliecii din regiunile temperate sunt peşterile, deoarece ele le oferă 

condiţii microclimatice practic constante. Cele mai favorabile din 

acest punct de vedere sunt cavităţile ascendente cu o singură intrare 
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sau sălile în care tavanul formează o cupolă, deoarece în astfel de 

spaţii există întotdeauna o atmosferă umedă şi caldă, cautată în 

special de coloniile de maternitate. De asemenea, peşterile active 

care au o umiditate ridicată reprezintă adăposturi ideale pentru 

marile colonii de hibernare. 

Majoritatea liliecilor din România sunt troglofili, adăpostindu-se 

doar temporar în peşteri. Excepţie fac Nyctalus lasiopterus, N. 

leislerii, Pipistrellus (Hypsugo) savii şi P. pygmaeus, care, conform 

datelor disponibile, nu au fost întâlnite până acum în nici una din 

peşterile cunoscute. 

b. Adăposturile silvestre. Speciile silvicole de lilieci îşi găsesc 

adăpost atât în scorburi, cât şi în fisurile din trunchi sau chiar în 

spaţiile înguste de sub scoarţă. În general, sunt preferate scorburile 

plasate la înălţimi de peste 3 m şi cu intrare foarte strâmtă, deoarece 

acestea sunt mai puţin accesibile prădătorilor. 

Datorită în primul rând specializării lor alimentare, unii lilieci 

manifestă preferinţe pentru anumite specii de arbori. Astfel, 

scorburile din sălcii şi plopi sunt căutate cu predilecţie de Myotis 

daubentonii şi M. bechsteinii, în timp ce scorburile din fagi şi stejari 

sunt ocupate în special de Nyctalus noctula. 

Deşi multe specii de lilieci frecventează aceste adăposturi în 

anumite faze ale ciclului lor biologic, cu precădere în perioada de 

hrănire sau în cea de împerechere, doar foarte puţine sunt capabile 

să hiberneze în scorburi. Dintre acestea, speciile genului Nyctalus 

sunt cel mai adesea găsite hibernând în scorburile copacilor bătrâni, 

unde se strâng în număr suficient de mare pentru a forma grupuri 

compacte, care le asigură avantajul unei termoreglări colective. 

Există şi alţi lilieci, precum Barbastella barbastellus, Myotis 

mystacinus, M. brandtii, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. 

dasycneme, M. capacinii, M. nattereri, Pipistrellus pipistrellus, P. 

pygmaeus, P. nathusii, P. (Hypsugo) savii, Plecotus auritus, Pl. 

austriacus, Eptesicus serotinus, E. nilsonii etc.,  care pot fi văzuţi 

sporadic în adăposturi silvestre. 
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c. Adăposturile antropice. Unii lilieci sunt antropofili, 

manifestând preferinţă pentru construcţiile umane. De regulă, aceştia 

sunt întâlniţi în poduri, mansarde, turnuri de biserică, beciuri, case 

părăsite, ruine, sub podurile de peste ape etc. Ei se adăpostesc în 

locuri ascunse, ca diversele fante şi crăpături de la nivelul 

acoperişului sau dintre îmbinarea cornişelor, în nişele dintre ţigle, în 

unghiurile formate de grinzile podului, sub panourile de lemn, 

lambriuri, precum şi în spaţiile interstiţiale ale zidăriei sau în cele 

formate la îmbinările dintre grinzi şi perete. Îi putem găsi, însă, şi în 

cele mai neaşteptate locuri, precum cutia jaluzelelor şi chiar în 

hornurile caselor, aşa cum o atestă şi arsurile de pe urechile unor 

indivizi. Micuţele animale sălăşluiesc alături de noi mai ales în 

sezonul cald, când femelele se adună în colonii de naştere şi de 

creştere a puilor.  

In funcţie de dimesiune şi de particularităţile fiziologice 

caracteristice familiei, liliecii manifestă preferinţe în alegerea locurilor 

de odihnă şi în adoptarea poziţiei de acroşaj. Astfel, o parte preferă 

spaţiile deschise, unde formează colonii compacte, ca de ex. 

Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis myotis, M. 

oxygnathus, M bechsteinii ş. a. Alţii, precum Pipistrellus spp, 

Nyctalus noctula, Barbastella barbastellus etc.,  se cuibăresc în 

spaţiile înguste de genul fisurilor, venind în contact direct cu 

substratul. Sunt şi specii ce pot adopta ambele strategii, cum ar fi 

Myotis brandtii, M. mystacinus, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus, 

P. austriacus. Indiferent de strategia adoptată, prezenţa lor este 

trădată de guano sau de scurgerile negricioase de pe pereţi, 

datorate dejecţiilor. In ceea ce priveşte poziţia de acroşaj există 

diferenţe majore, de exemplu între Rhinolophiidae şi 

Vespertilionidae, primele atârnând întotdeauna liber, fiind agăţate 

doar cu ajutorul ghearelor de la membrele posterioare, având corpul 

mai mult sau mai puţin învelit în aripi, ceea ce conferă indivizilor 

aspectul de picătură. In schimb, vespertilionidele utilizează pentru 

acroşaj şi gheara degetului I de la membrele superioare. 



 

 32 

Pe măsura diminuării progresive a numărului de adăposturi 

naturale, prin degradarea peşterilor ca urmare a vizitării lor intensive 

şi prin tăierea abuzivă a pădurilor, liliecii sunt din ce în ce mai expuşi 

presiunii antropice. 

 

2.1.2. Adăposturi permanente şi adăposturi sezoniere 

De regulă, chiropterele au un adăpost de bază, câteva 

adăposturi tranzitorii sau de pasaj, situate pe traseul de migrare 

înspre sau dinspre locurile de iernare, şi mai multe adăposturi 

ocazionale. Adăpostul de bază poate fi permanent sau sezonier, în 

cel de al doilea caz el fiind utilizat doar într-o anumită fază a ciclului 

biologic.  

a. Adăposturile permanente sunt cele care întrunesc condiţiile 

ecologice corespunzătoare astfel încât sunt ocupate pe întreg 

parcursul anului. De regulă, ele sunt reprezentate de peşteri, care 

pot fi totodată şi adăposturi sezoniere pentru alte specii. De 

exemplu, în Peştera Măgurici (foto 2.4.), o colonie de sute de indivizi 

de Myotis myotis şi M. oxygnathus este prezentă atât iarna, cât şi 

vara, pe când Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum 

şi R. hipposideros sunt prezenţi doar sezonier (Borda et al., 2004). In 

schimb, în Peştera Liliecilor de la Mânăstirea Bistriţa, la mijlocul 

secolului trecut, Miniopterus schreibersii era locuitor permanent al 

peşterii, în timp ce Rhinolophus ferrumequinum era locatar de iarnă, 

iar Myotis myotis era prezent doar vara.  

b. Adăposturile sezoniere sunt utilizate numai vara, toamna 

sau iarna, în funcţie de particularităţile biologice ale fiecărei specii. 

Adăposturile de vară sunt ocupate de colonii alcătuite din 

femele gestante. Astfel de colonii se formează în general în peşteri 

sau în podurile clădirilor publice, unde animalele sunt mai puţin 

deranjate. 

Adăposturile de toamnă reprezintă fie cartiere generale pentru 

asocierea unui mare număr de lilieci, fie adăposturi teritoriale pentru 

masculii aflaţi în perioada de împerechere. În cartierele generale se 

adună numeroşi indivizi din populaţii distincte, astfel fiind facilitat 
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fluxul genic. Miniopterus schreibersii este specia care formează 

frecvent colonii mari, adăpostul favorit fiind şi de această dată cel 

subteran. La alţi taxoni, mai ales la cei silvicoli, fiecare mascul ocupă 

unul sau mai multe adăposturi, în care va încerca să atragă cât mai 

multe femele pentru împerechere. Pe de altă parte, adăposturile de 

toamnă sunt folosite în pasajul spre locurile de hibernare. 

În adăposturile de iarnă, liliecii se adună în număr mare pentru 

hibernare, adăpostul care oferă cele mai bune condiţii rămânând tot 

peştera. De cele mai multe ori, aici hibernează lilieci din mai multe 

specii. Renumite atât pentru numărul mare de specii cât şi pentru 

mărimea coloniilor pe care le adăpostesc sunt peşterile Huda lui 

Papară (foto 2.5.), Şura Mare şi Meziad (foto 2.6). 

Dintre acestea, Huda lui Papară merită să fie prezentată pe 

larg, întrucât inventarierile recente arată că ea este cea mai mare 

staţiune de hibernare din Europa. Populaţiile de lilieci au constituit 

subiectul mai multor studii conduse de Conf. Dr. Ioan Coroiu, de la 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (Bârjac şi Guşteriţan, 

1999). O inventariere amănunţită a fost efectuată în iarna 2002-

2003, în cadrul unui proiect de conservare finanţat de British Petrol şi 

Department of Food and Rural Affairs din Marea Britanie (Nagy et 

al., 2003). Numărul liliecilor care au hibernat în iarna respectivă a 

fost estimat la 56.000 de indivizi din zece specii (Nagy et al., 2003). 

In februarie 2005 în Huda lui Papară au fost inventariaţi peste 74.000 

de lilieci, numărul maxim fiind înregistrat de Miniopterus schreibersii 

cu peste 35.000 de indivizi, urmat îndeaproape de Pipistrellus cu 

peste 31.000 (Coroiu, com. pers.).  

Până de curând, recordul european era deţinut de fortificaţiile 

subterane de la Nietoperek (Polonia), unde numărul maxim de lilieci, 

stabilit în luna februarie 2003, a fost de 29.493. Speciile identificate 

în Huda lui Papară sunt prioritare în programul EUROBATS, 

conservarea lor necesitând desemnarea unor areale speciale de 

protecţie. Conform statutului IUCN, două dintre aceste specii, 

Rhinolophus hipposideros şi Barbastella barbastellus sunt 

vulnerabile. Alte patru, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, M. 
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oxygnathus şi Rhinolophus ferrumequinum, reprezentate în această 

peşteră prin populaţii mari şi care au şi capacitate de migraţie, au 

importanţă internaţională. 

c. Adăposturile ocazionale sunt situate în preajma locurilor de 

vânătoare, liliecii putând frecventa într-o singură noapte mai multe 

astfel de refugii, în care poposesc pentru a-şi consuma prada 

capturată. 

 

2.1.3. Cerinţele ecologice în adăposturi 

Adăposturile sunt alese în funcţie de condiţiile geografice şi 

climatice, dar şi de prezenţa în apropiere a terenurilor de vânătoare. 

Aceste refugii trebuie să îndeplinească câteva cerinţe foarte stricte, 

şi anume: 

 să prezinte o temperatură constantă în timpul iernii; 

 să prezinte o umiditate relativă crescută; 

 să fie întunecoase; 

 să fie liniştite şi sigure. 

Dintre aceste criterii, factorii microclimatici sunt cei mai 

importanţi. Dacă în cazul adăposturilor de reproducere liliecii nu sunt 

foarte selectivi în privinţa condiţiilor termice, ei suportând temperaturi 

de până la 38-40C (Valenciuc & Valenciuc, 1973), cerinţele lor faţă 

de adăposturile de hibernare sunt foarte stricte. De regulă, 

temperatura trebuie să fie de 2-8C pentru speciile care hibernează 

în peşteri şi în jurul valorii de 0C pentru cele care se adăpostesc în 

scorburi (Ransome, 1990). Cum cerinţele termice de hibernare diferă 

în funcţie de specie, locul de hibernare este selectat cu stricteţe. 

Astfel, Barbastella barbastellus suportă temperaturi mai reduse, 

cuprinse între –2 şi +4C, pe când pentru speciile din genul Myotis 

valorile optime sunt de 2-6C, pentru Miniopterus schreibersii de 5-

9C, iar pentru speciile de Rhinolophus de 7-10C. 

Umiditatea relativă este, de asemenea, extrem de importantă. 

Valorile optime sunt cele apropiate de saturaţie (100%), situaţie în 

care deshidratarea intensă datorată pierderilor de apă prin suprafaţa 

mare a patagiului este evitată (foto 2.7). 
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Datorită modului de viaţă nocturn, liliecii sunt animale fotofobe, 

pentru care lumina constituie un factor perturbator. Pentru acest 

motiv, ei aleg întotdeauna adăposturi întunecoase. 

Ca şi în timpul hibernării, liliecii intră ziua într-o stare de 

somnolenţă, în care metabolismul este încetinit prin coborârea 

temperaturii corporale. Prin urmare, capacitatea lor de reacţie este 

mult diminuată, ceea ce face ca ei să fie expuşi prădătorilor în mult 

mai mare măsură. De aceea, adăposturile trebuie să fie sigure, 

lipsite de orice deranjare provocată atât de duşmanii lor naturali, cât 

şi de om. 

 

2.1.4. Rolul microclimatului în selecţia adăpostului 

Aşa cum am precizat anterior, cavităţile subterane şi în special 

peşterile reprezintă principalul adăpost al liliecilor din regiunile 

temperate. Deşi numărul peşterilor cunoscute în România este 

considerabil – 6.800 inventariate în 1981 (Goran, 1982) şi peste 

12.000 în momentul de faţă –, doar puţine dintre acestea sunt locuite 

de lilieci. 

În urma unui studiu climatologic efectuat în două peşteri cu 

caracteristici morfologice şi hidrologice distincte, s-a putut evidenţia 

rolul pe care factorii de mediu îl au în selecţia de către unele specii 

de lilieci a adăposturilor subterane (Borda & Racoviţă, 2003). 

Cercetările au fost întreprinse în Peştera Măgurici (Fig. 2.1) şi 

Peştera din Ciungi (Fig. 2.2), ambele situate în Podişul Someşan. 

Prima este frecventată de lilieci pe tot parcursul anului, în ea 

găsindu-şi adăpost populaţii din specii diferite. Astfel, Myotis myotis 

şi M. oxygnathus  formează în peştera Măgurici colonii de hibernare 

şi de maternitate, în timp ce Miniopterus schreibersii se adună în 

număr mare, în special toamna. Spre deosebire de acest adăpost 

locuit permanent de lilieci, în cea de-a doua peşteră au fost întâlniţi 

doar sporadic exemplare solitare. 
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Figura 2.1. Planul Peşterii Măgurici (topografie: Institutul de Speologie „E. 

Racoviţă  şi Clubul Speologic Montana Baia Mare, 2002-2003).  

Plan view of Măgurici Cave (survey by the „E. Racoviţă” Institute of 

Speleology and the Montana Baia Mare Caving Club, 2002-2003) 
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Figura 2.2. Planul Peşterii Ciungi (topografie: Cluburile Montana, Cepromin; 

cartografie G. Rajka, Institutul de Speologie „E. Racoviţă”, 1980 - 2002). 

Plan view of Ciungi Cave (survey by the „E. Racoviţă” Institute of 
Speleology, Cepromin Caving Club and the Montana Baia Mare Caving 

Club, 1980 - 2003) 
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Rezultatele studiului au indicat că, pentru Myotis myotis şi M. 

oxygnathus, factorii implicaţi în selecţia adăpostului sunt 

caracteristicile morfologice ale peşterii şi regimul de ventilaţie (Tab. 

2.1). 
 

Tabelul 2.1. Caracteristicile morfologice şi regimul de ventilaţie în Peştera 
Măgurici şi în Peştera din Ciungi. 

The morphological and ventilation characteristics of Măgurici and Ciungi 
Caves 

Caracteristici Peştera Măgurici Peştera din Ciungi 

Morfologie 

 

Gol subteran fosil, cu galerii 

înalte; sistem labirintic datorat 

blocurilor de calcar prăbuşite; 

tavan sinuos, cu numeroase 

nişe (foto 2.8). 

Galerie străbătută de un 

curs de apă; 2 deschideri, 

dintre care una colmatată; 

tavan plan orizontal neted. 

Denivelare 39 m (-35 m, +4 m) 22,3 m (-6,5 m, +15,8 m) 

Ventilaţie 

Predominant bidirecţională, 

asociată cu o ventilaţie 

unidirecţională; uniformitate 

termo-higrometrică. 

Bidirecţională în zona 

vestibulară, unidirecţională 

în profunzime; influenţe 

termo-higrometrice externe. 

 

Alţi factori cheie în selecţia adăpostului de hibernare sunt 

temperatura şi umiditatea. Acest fapt a putut fi evidenţiat pe baza 

măsurătorilor termo-higrometrice efectuate lunar în cursul iernii (Tab. 

2.2). S-a constat că speciile gemene Myotis myotis / M. oxygnathus 

şi-au instalat colonia de hibernare în zona cuprinsă între staţiile 7 şi 

8 din Peştera Măgurici. Aici temperatura s-a păstrat între limitele 

optime ale acestor specii (2,1 - 4,8 C), iar amplitudinea termică, 

respectiv diferenţa între valorile extreme la locul respectiv, nu a 

depăşit 5,8 C. În această situaţie, umiditatea a  îndeplinit un rol 

secundar, valorile sale fiind suficient de mari în toată peştera (89,9-

92,5%), astfel încât să nu se pună problema deshidratării liliecilor. 

In al doilea adăpost subteran luat în studiu, Peştera Ciungi, deşi 

este activ şi are o umiditate relativă ridicată, condiţiile climatice nu 

permit hibernarea liliecilor. Acest fapt se datorează temperaturii din 
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zona de stabilitate termică a peşterii, unde valorile optime necesare 

hibernării acestor specii sunt depăşite (tabelul 2.2). 

 

Tabelul 2.2. Temperatura medie (tmed), amplitudinea termică (∆t), umiditatea 

relativă medie (URmed) şi amplitudinea higrometrică (∆UR) înregistrate iarna 

în Peştera Măgurici şi în Peştera din Ciungi (din Borda & Racoviţă, 2003, 
adaptat) 

The average air temperature (tmed), thermal amplitude (∆t), relative humidity 

(URmed), and hygrometric amplitude (∆UR) registered during winter in 

Măgurici and Ciungi Cave (from Borda & Racoviţă, 2003 modified) 

Staţii 
Peştera Măgurici Peştera Ciungi 

tmed ∆t URmed ∆UR tmed ∆t URmed ∆UR 

Ext. -2,0 8,4 86,3 12,7 1,9 14,8 82,1 22,8 

1 -0,9 8,8 93,7 6,2 3,3 13,2 91,5 20,3 

2 -0,6 8,0 97,9 3,4 5,5 7,2 98,7 2,6 

3 -0,1 7,2 96,8 6,6 6,2 5,0 98,7 2,6 

4 0,2 7,2 97,0 5,8 7,2 3,8 100,0 0,0 

5 1,5 7,2 94,1 5,9 7,9 3,0 100,0 0,0 

6 2,1 7,0 92,1 8,1 7,8 2,8 100,0 0,4 

7 2,9 5,8 92,5 5,0 7,6 3,2 100,0 0,4 

8 4,1 4,8 89,9 20,0 8,0 2,8 99,4 0,6 

9 8,5 5,4 85,6 11,8 9,0 3,2 100,0 2,3 

10 9,6 2,6 90,0 19,1 9,3 2,0 100,0 0,0 

11 10,2 1,4 94,5 14,1 9,7 1,4 100,0 0,0 

12 11,0 0,4 99,3 2,1 9,8 1,6 100,0 0,0 

13 11,1 0,3 99,6 1,1 10,0 1,4 100,0 0,0 

14 11,7 0,4 98,5 2,2 10,0 1,4 100,0 0,0 

Notă: valorile înregistrate în zona populată de lilieci sunt marcate cu caractere aldine.  

Note: the values registered at the bat site are marked in bold. 

După cum este binecunoscut, fiecare specie de lilieci prezintă o 

temperatură de hibernare, optimă fiziologic, la care consumul de 

energie este minim. Prin urmare, temperatura din adăpostul de 

hibernare trebuie să se menţină constantă, în jurul acelei valori. De 
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asemenea, deosebit de important este ca variaţiile mici, înregistrate 

pe parcursul iernii, să poată fi compensate prin existenţa unor nişe în 

apropierea locului iniţial de acroşare, care să păstreze temperatura 

necesară menţinerii metabolismului minimal al liliecilor. Atunci când 

temperatura devine inadecvată, liliecii se vor putea muta dintr-un loc 

în altul, în cadrul aceluiaşi hibernacul. 

În ceea ce priveşte selecţia adăpostului de către coloniile de 

naştere, s-a constatat că factorii climatici nu sunt într-atât de 

restrictivi ca în hibernare, ponderea în acest caz revenind 

caracteristicilor morfologice ale peşterii, regimului de ventilaţie (Tab. 

2.1), dar mai ales siguranţei şi liniştii conferite coloniei. Prin urmare, 

colonia de naştere de Myotis myotis / M. oxygnathus s-a instalat în 

acea peşteră, care prin sistemul labirintic şi structura tavanului 

conferă un spaţiu neperturbat şi astfel o protecţie crescută femelelor 

gestante şi nou-născuţilor. Acumulările masive de guano indică 

faptul că peştera Măgurici este un adăpost constant, folosit de multă 

vreme, în perioada estivală, de către chiroptere. 

 

2.1.5. Poluarea biologică în adăposturi 

Întâlnită peste tot în natură, poluarea biologică constă în 

prezenţa în sol, apă şi aer a unor microorganisme patogene 

aparţinând celor mai variate grupe taxonomice: virusuri, micoplasme, 

rickettsii, actinomicete, bacterii, ciuperci microscopice etc. 

În aer, astfel de microorganisme se pot găsi libere, ca de 

exemplu sporii de ciuperci sau aerosolii formaţi din proteine virale, 

aşa cum este cazul virusului febrei aftoase (Primault, 1974). Însă, cel 

mai adesea, ele sunt legate de diverse particule, dispersate în 

atmosferă sub trei forme: picături de secreţie, nuclee de condensare 

şi praf bacterian (Mănescu et al., 1996). Acesta din urmă este 

constituit din particulele de praf pe care aderă microorganisme 

patogene pentru om sau animale. 

Într-o atmosferă umedă, cum este cea din peşteri, particulele 

microbiene se pot acoperi cu o peliculă fină de apă care, mărindu-le 

masa, determină sedimentarea lor mai rapid decât într-o atmosferă 
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uscată. Valoarea limită a umidităţii relative peste care aerosolii 

microbieni încep să se sedimenteze este de 70% (Drăghici, 1982). 

Durata de supravieţuire în aer a microbilor este foarte variată, fiind 

dependentă atât de caracteristicile fiecărei specii, cât şi de diverşi 

factori fizici, precum temperatura, umiditatea, radiaţiile ultraviolete 

ş.a. Cei mai rezistenţi din acest punct de vedere sunt sporii de 

actinomicete şi de miceţi (Decun, 1997). 

Afecţiunile care se transmit pe calea aerului reprezintă circa 

20% din bolile infecţioase, însă în zona temperată se află pe primul 

loc ca frecvenţă (Mănescu et al., 1996). De aceea, examenul 

microbiologic al aerului prezintă o mare importanţă igienico-sanitară, 

oferind un indiciu preţios asupra potenţialelor infecţii respiratorii, 

digestive sau cutanate (Teuşdea, 2002). Evaluarea nivelului de 

poluare biologică a aerului dintr-un adăpost se face prin stabilirea, pe 

medii de cultură specifice, a numărului de germeni viabili şi 

multiplicabili, respectiv a celui de unităţi formatoare de colonii, 

raportat la 1 m3 de aer. Rezultatele astfel obţinute nu sunt însă decât 

estimative, pentru că doar o parte dintre microorganisme pot fi 

cultivate pe medii inerte (stafilococii, streptococii, bacteriile Gram-

negative, miceţii), pe când celelalte ori nu se dezvoltă pe astfel de 

medii (virusurile şi rickettsiile), ori sunt prea mici pentru se preta unei 

aprecieri cantitative (micoplasmele). 

În adăposturile animalelor, numărul de germeni este mult mai 

mare decât în mediul exterior. În cazul liliecilor, încărcătura 

microbiologică a aerului se datorează atât prezenţei unui număr 

mare de indivizi, uneori de ordinul miilor sau zecilor de mii, cât şi 

particularităţilor factorilor atmosferici. Deşi nu există norme igienice 

unanim acceptate pe plan internaţional, se consideră că în 

adăposturile animalelor nu trebuie să existe mai mult de 25.000 de 

germeni mezofili (care se dezvoltă la 37C) aerobi la un metru cub 

de aer (Onegov et al. 1977). În încăperi, se recomandă ca numărul 

acestor germeni să fie şi mai redus, iar streptococii hemolitici să nu 

depăşească 1-2% din numărul total de germeni (Mănescu et al., 

1996). 
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În urma unui studiu efectuat în Peştera Măgurici, am constatat 

că aeromicroflora este strâns legată de prezenţa coloniilor de lilieci şi 

de dinamica lor sezonieră (Borda et al. 2003). Astfel, cel mai mare 

număr de germeni mezofili a fost înregistrat vara, în imediata 

vecinătate a coloniei de naştere şi de creştere a puilor (Tab. 2.3).  

 
Tabelul 2.3. Valorile aeromicroflorei în zona coloniei de vară (Staţia I, pe 

harta peşterii) şi a coloniei de toamnă (Staţia II, pe harta peşterii) din Peştera 
Măgurici (din Borda et al., 2004) 

The airborne microorganisms în the nursery (Station I on the cave map) and 
the mating places (Station II on the cave map) in Măgurici Cave (from Borda 

et al., 2004). 

Sezonul Staţia 
NTG 

(ufc/m3) 

G – 

(ufc/m3) 

Sp 

(ufc/m3) 

Sf 

(ufc/m3) 

Miceţi 

(ufc/m3) 

Primăvara 
I   890    0    0  524 1084 

II   210    0  52  157   576 

 
Vara 

I 11317 209 104 1152 3929 

II  1833  52    0 1152 1152 

 
Toamna 

I   628  52    0  104 1834 

II   314    0    0    52   524 

 
Iarna 

I   996    0    0  943 1205 

II   262    0    0  157 1676 

Notă: abrevierile utilizate sunt: NTG = număr total de germeni, G – = 

bacterii Gram-negative, Sp = streptococi, Sf = stafilococi, ufc/m3 = unităţi 
formatoare de colonii / m3 aer.  

Note: NTG = total count of aerobic germs; G – = Gram-negative 
bacteria, Sp = streptococci, Sf = staphylococci, ufc/m3 = colony forming units 
/ m3 of air. 

În mod evident, încărcătura cu microorganisme a aerului se 

datorează coloniei de vară, instalată în etajul superior al peşterii, de 

unde excrementele liliecilor se preling pe pereţi şi formează pe 

planşeul nivelului inferior un depozit de guano proaspăt (foto 2.9), 
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care în atmosfera umedă a peşterii constituie un mediu propice 

pentru dezvoltarea microbilor. 

În absenţa chiropterelor, atmosfera subterană este mult mai 

curată decât cea de la exterior, deoarece peşterile reprezintă un 

mediu extrem, practic neafectat de poluarea biologică (Karakoca et 

al., 1995). Analize microbiologice efectuate în Peştera Urşilor de la 

Chişcău şi în Peştera Vântului, unde nu există colonii de lilieci, au 

condus la valori considerabil mai mici decât cele obţinute în Peştera 

Măgurici: 56-1.205 ufc/m3 pentru numărul total de germeni, 52-681 

ufc/m3 pentru streptococi, 0-157 ufc/m3 pentru stafilococi, 0-52 

ufc/m3 pentru bacteriile Gram-negative şi 0-3.065 ufc/m3 pentru 

miceţi (Borda & Borda, 2004). 

Aeromicroflora din peşteri provine din mediul extern, de unde 

microorganismele sunt aduse de curenţii de aer, animale sau oameni 

(Manolache, 2001). În acest proces de transport, liliecii deţin unul din 

rolurile cele mai importante, ilustrat şi de faptul că, în Peştera 

Măgurici, s-a constatat o distribuţie spaţială a microorganismelor 

(Tab. 2.3), numărul lor scăzând dinspre intrare (staţia I) spre zona 

profundă a peşterii (staţia II). Trebuie remarcat, de asemenea, că 

diferenţa s-a menţinut şi în cursul toamnei, când colonia de 

împerechere a speciei Miniopterus schreibersii se formează aproape 

de punctul terminal al peşterii (Borda et al., 2004). 

Numărul total de germeni din adăposturile animalelor indică o 

dominanţă a microflorei mezofile, de origine animală, şi într-o 

proporţie mai puţin redusă a celei psihrofile (care se dezvolta la 

temperaturi scazute), de altă origine. Persistenţa în peşteră a 

acestor microorganisme implică o sursă continuă de contaminare, 

prezenţa liliecilor având un rol evident în vehicularea aeromicroflorei. 

Streptococii hemolitici reprezintă un indicator de contaminare a 

aerului cu floră nazofaringiană, bucală sau eliminată prin dejecţii. 

Stafilococii provin în principal din descuamări tegumentare, secreţii 

ale căilor respiratorii şi dejecţii. Având o rezistenţă crescută, ei se 

găsesc frecvent în mediu, la fel ca şi miceţii, ai căror spori pot exista 

vreme îndelungată în atmosferă şi se pot răspândi la distanţă mare. 
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Gradul de contaminare a aerului este mai scăzut în peşterile în 

care diferenţa de temperatură faţă de atmosfera externă generează 

o ventilaţie cvasipermanentă. Acest fapt poate explica de ce liliecii 

preferă astfel de cavităţi mai ales în perioadele lor active, de hrănire 

intensă şi eliminare a dejecţiilor.  

 

Roosts (Synopsis) 

This chapter presents at large the relationships established 

between bats and their surrounding environment and begins by 

presenting the main types of roosts used by bats: natural and 

unnatural subterranean roosts, forestry roosts and human roosts. 

They have a main permanent or seasonal roost, some transitory or 

passage roosts, situated on the migration route toward or from 

hibernation sites, and several occasional roosts. The selection of a 

roost is made based on geographic and microclimatic conditions, as 

well as the nearby occurrence of hunting areas. These roosts have 

to fulfil very strict requirements, such as constant temperature during 

winter, high humidity, darkness and absence of any perturbations.  

A study concerning the role of microclimate for the selection of 

the roosts by bats was carried out by the authors in two neighbouring 

caves: Măgurici and Ciungi Cave. The results of our research 

indicated that, for hibernation of Myotis myotis and M. oxygnathus 

colonies, the factors implicated in the selection of the roost are: the 

morphological characteristics of the cave, the ventilation regime, 

temperature and humidity. This result could be evidenced based on 

the seasonal dynamics of bats and thermo-hygrometric 

measurements undertaken monthly. In what the selection of the 

roost by maternal colonies concerns, we concluded that climatic 

factors are not as restrictive as in hibernation, more important being 

the morphological characteristics of the cave, the ventilation regime, 

but mostly the undisturbed space offered by the labyrinth system of 

the cave. 

 Another aspect discussed in the previous chapter refers to the 

biological pollution in roosts, mainly due to microorganisms. In the 
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case of caves, the microbiological load of the air is influenced by the 

presence of a big number of bats and the particularities of 

atmospheric factors, being known that in a saturated atmosphere the 

microbial particles have a more rapid sedimentation, because of the 

increased mass. Following the researches undertaken in Măgurici 

Cave, we concluded that airborne micro-organisms are in strong 

connection with the presence of bat colonies and their seasonal 

dynamics, the highest number of mesophilic germs being recorded in 

summer, in the neighbourhood of the nursery colony of Myotis 

myotis/M. oxygnathus species, while in autumn near the mating 

colony of Miniopterus schreibersii. Besides, a spatial distribution of 

microroganisms was detected in Măgurici Cave, their number 

decreasing from the entrance toward the profound zone of the cave, 

suggesting that air movements and bats play an important role in the 

transportation process. Also, we found that the degree of 

contamination of the air is lower in caves were temperature 

differences from the outside atmosphere generates a quasi-

permanent ventilation. 
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2.2. Ecolocaţia, zonele de vânătoare şi dieta 

 

2.2.1. Ecolocaţia 

Ultrasunetele emise de lilieci au o frecvenţă foarte mare, de 

20.000-120.000 Hz. Ca termen de comparaţie, amintim că omul 

percepe sunete cu o frecvenţă cuprinsă între 20 şi 20.000 Hz. 

În accepţiunea ei etimologică, noţiunea de ecolocaţie nu 

acoperă în totalitate sistemul acustic al liliecilor, deoarece alături de 

localizarea sursei ecoului, ei mai percep şi mărimea, forma şi textura 

acesteia. Prin urmare, mai corect ar fi să vorbim despre o 

„ecopercepţie”. 

Caracteristică în primul rând microchiropterelor, această 

modalitate particulară de orientare a determinat o regresie destul de 

accentuată a simţului vizual, care se manifestă nu numai pe plan 

funcţional, ci şi morfologic. Dintre macrochiroptere, doar vulpile 

zburătoare din genul Rousettus, de altfel singurele troglofile din 

cadrul acestui subordin, au posibilitatea unei duble orientări, prin 

ecolocaţie în întuneric şi prin vedere în crepuscul. 

Aparatul de ecolocaţie se compune dintr-un emiţător şi un 

receptor. La microchiroptere, emiţătorul este laringele. Ultrasunetele 

sunt generate de trecerea prin glotă a unui curent puternic de aer, 

frecvenţa lor fiind egală cu cea a deschiderilor acestui orificiu. În 

timpul deglutiţiei, emisia de ultrasunete este întreruptă. Laringele 

este dotat cu musculatură specifică şi cu saci laringieni care 

funcţionează ca modulatori de sunete. Receptorul este reprezentat 

de urechi şi de sistemele nervoase asociate (cerebel, nucleii auditivi 

ai trunchiului cerebral, cortexul auditiv). 

În sistemul de orientare al microchiropterelor se diferenţiază 

două tipuri de bază: vespertilionid şi rhinolophid. 

La tipul vespertilionid, emisia ultrasunetelor se face pe gură, 

care va fi deschisă permanent în timpul zborului. Deoarece 

pavilioanele urechilor sunt imobile, animalele trebuie să-şi rotească 

tot capul pentru a avea o recepţie corectă a ecoului. Un rol esenţial 

în captarea acestuia îl are tragusul, un pliu caracteristic al urechii 
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care conduce ultrasunetele direct spre celulele nervoase specializate 

din urechea internă. Frecvenţa de emisie este de 20.000-70.000 Hz. 

La tipul rhinolophid, emisia ultrasunetelor se realizează prin 

nări. Ca urmare, vibraţiile sonore formează iniţial două fascicule, pe 

care o serie de apendici nazali foliacei le condensează apoi într-unul 

singur, mai puternic. Pavilioanele urechilor, lipsite de tragus, prezintă 

însă o mare mobilitate, putând fi orientate independent unul de 

celălalt. Frecvenţa de emisie la acest tip este de 80.000-100.000 Hz. 

Megachiropterele din genul Rousettus generează ultrasunetele 

cu ajutorul limbii, care produce un dublu click extrem de scurt, de 

numai câteva milisecunde. Spectrul de frecvenţă este mult mai larg, 

cuprins între 15.000 şi 150.000 Hz. Modalitatea atât de diferită prin 

care megachiropterele generează semnalele de ecolocaţie 

reprezintă unul din argumentele cele mai solide în sprijinul ipotezei 

unei evoluţii diferite a celor două subordine. 

Ultrasunetele emise de microchiroptere sunt caracteristice 

fiecărei specii, diferenţele fiind date de frecvenţă, lungimea de undă 

şi de amplitudine. Chiar şi în cadrul aceleiaşi specii, ele variază în 

funcţie de rolul lor, de condiţiile în care se desfăşoară zborul şi de 

faza în care se află liliacul în procesul de capturare a prăzii.  

În pofida unei mari diversităţi, ultrasunetele emise de lilieci pot fi 

grupate în două mari categorii (Fig. 2.3). Prima include sunete cu 

frecvenţa modulată şi cu o durată de 1 până la 5 ms, care pornesc 

de la o frecvenţă înaltă şi coboară abrupt la o frecvenţă scăzută, 

uneori terminându-se cu o frecvenţă perceptibilă şi de om (de ordinul 

a 20.000 Hz). A doua categorie este reprezentată de sunetele cu 

frecvenţă constantă, care au o notă pură înaltă şi o durată mai mare, 

de 20-50 ms, excepţional şi de 192 ms (Schnitzler, 1987). 

Unele specii de lilieci utilizează sunete cu frecvenţă modulată 

pură, care variază prin lungimea pulsaţiei şi gama de frecvenţe 

utilizată în diferite circumstanţe de zbor. Dintre aceste specii amintim 

pe Myotis myotis, M. oxygnathus, M. nattereri, M. bechsteinii, M. 

daubentonii, Vespertilio murinus, Plecotus etc.  
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Figura 2.3. Model al ultrasunetelor cu frecvenţă modulată (FM), frecvenţa 

constantă (FC) şi cu frecvenţă cvasimodulată (fqm-FM; FQM-fm)                  
(după Ransome, 1990, modificat). 

A model of frequency-modulated (FM), constant frequency (FC), and 
frequency-cvasimodulated ultrasounds (from Ransome, 1990, modified) 

La alte specii, sonograma include o parte aplatizată cu 

frecvenţă constantă (FC), dar aproape întotdeauna cuprinde şi una 

cu frecvenţă modulată (FM), de obicei la începutul şi la sfârşitul 

sunetului. În timpul zborului de hrănire, aceste părţi pot fi extinse 

atunci când rata de repetiţie a pulsaţiei creşte (Jones & Rainer, 

1989). De aceea, este mult mai corect ca aceşti lilieci să fie integraţi 

în grupa celor care emit ultrasunete de tip FC/FM sau chiar 

FM/FC/FM (Ransome, 1990).  

Si dintre speciile care utilizează frecvenţe modulate, multe 

utilizează cel puţin câteva porţiuni cu frecvenţă constantă atunci 

când ajung la o distanţă de câţiva metri de ţinta lor.  

Ultrasunetele în care predomină frecvenţa constantă sunt 

caracteristice speciilor din familia Rhinolophidae, care se hrănesc cel 
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mai adesea în spaţii închise, precum pădurile compacte, unde 

detectarea prăzii este dificilă. Aceşti lilieci sunt renumiţi pentru 

manevrabilitatea lor deosebită şi zborul lent, putând culege prada 

chiar de pe sol sau de pe frunze. 

Lungimea de undă a ultrasunetelor se scurtează în zborul de 

hrănire odată cu apropierea de pradă, ceea ce are ca rezultat 

reducerea intervalului dintre două ecouri şi, implicit, creşterea 

eficienţei sistemului de ecolocaţie (Fig. 2.4). 

 
Figura 2.4. Modificări ale sonogramei prin apropierea liliacului de ţintă în 
cursul zborului de vânătoare (după Ransome, 1990, modificat). 

Sonogram pattern changes on aproach by bats to a target during the 
hunting flight (from Ransome, 1990, modified). 
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 Aşa cum s-a mai menţionat, secvenţele de sonogramă cu 

frecvenţă modulată apar atât la Rhinolophidae, cât şi la 

Vespertilionidae. Ele sunt esenţiale pentru capturarea unei prăzi care 

se deplasează rapid în spaţii mici, permiţând evitarea, în ultimul 

moment, a unui obiect aflat în mişcare. Pulsaţiile pot fi modificate de 

către fiecare liliac în funcţie de necesităţi, dar în faza de apropiere de 

pradă, frecvenţa lor tinde să devină tot mai mare, fiind caracteristică 

fiecărei specii. Intensitatea sunetelor sau amplitudinea pulsaţiilor 

variază în raport cu faza în care a ajuns vânătoarea. Ea este maximă 

în timpul căutării prăzii şi se reduce treptat pe măsură ce insecta se 

află mai aproape, sau dispare din raza de acţiune a liliacului. Există 

deosebiri considerabile între caracteristicile ultrasunetelor pe care 

diferitele specii le emit în faza de căutare, ele putând fi captate în 

teren cu ajutorul detectoarelor de ultrasunete. Identificarea speciilor 

prin această metodă este însă dificilă. In plus, distanţa dintre 

observator şi liliac este necunoscută şi variabilă, animalul aflându-se 

într-o continuă mişcare (Ransome, 1990). 

Performanţele sonarului sunt cu adevărat remarcabile, 

permiţând liliecilor să depisteze fire foarte subţiri, cu un diametru de 

0,2 mm, sau chiar de 0,05-0,08 mm în cazul speciilor din familia 

Rhinolophidae. De aceea, liliecii cu potcoavă se prind mult mai rar în 

plasa de captură decât vespertilionizii. Aceştia din urmă au o rază de 

acţiune a sonarului de circa 20 m şi pot detecta insectele de la o 

distanţă de 8 m, pe când rinolofii trebuie să se apropie până la 2 m 

de pradă pentru a o detecta (Schober şi Grimmberger, 1997). 

Spre deosebire de percepţia vizuală, ecolocaţia prezintă şi 

câteva dezavantaje (Neuweiler, 2000), dintre care cele mai 

importante sunt: 

- costul energetic ridicat. De exemplu, un liliac cu potcoavă care 

vânează de la apusul şi până la răsăritul soarelui (cca 11 ore), 

interval în care emite aproximativ 400.000 de ultrasunete cu un 

consum energetic de 6  10–6 J/m2  pentru fiecare semnal, va cheltui 

în total echivalentul a 2,4 J/m2. 
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- eficienţa redusă, datorită discontinuităţii fluxului de informaţii, 

întrucât ecolocaţia furnizează o serie de imagini stroboscopice ale 

împrejurimilor. Prin urmare, în intervalul dintre două semnale 

acustice, respectiv dintre două ecouri, liliacul este lipsit de informaţii. 

În exemplul anterior, acest timp este de 6,5 ore, adică jumătate din 

durata activităţii nocturne. La majoritatea speciilor, procentul este 

însă mai mic, de doar 4-20%. 

- limitarea câmpului acustic. Acesta este mult mai restrâns 

decât câmpul vizual al mamiferelor, fiind concentrat pe direcţia de 

zbor. Pentru a avea informaţii asupra împrejurimilor, liliacul trebuie 

să emită ultrasunete multiple, succesive, în direcţii diferite. 

- limitarea distanţei de detecţie. Dat fiind faptul că semnalele 

sunt atenuate în aer, mai ales în condiţii de temperatură şi umiditate 

ridicate sau pentru sunetele înalte, această distanţă este foarte mică, 

în mod obişnuit de cel mult 20 m. 

- rezoluţia. Deoarece rezoluţia este maximă la frecvenţe înalte, 

în timp ce raza de acţiune este mai lungă la frecvenţe reduse, liliacul 

trebuie să facă un compromis între cei doi parametri, alegând o 

frecvenţă medie. 

Unele insecte care ar putea servi drept hrană pentru lilieci şi-au 

dezvoltat mecanisme prin care evită ecodetecţia. Numeroşi fluturi au 

posibilitatea de a recepţiona ultrasunetele emise de lilieci, 

reacţionând prin manevre variate. Unii  zboară în zig-zag, alţii îşi 

strâng brusc aripile şi se lasă să cadă pe sol sau, dacă se află pe 

frunze, rămân nemişcaţi până când atacatorul se îndepărtează. 

Fluturii din familia Actiidae se apără prin gustul lor neplăcut. Există 

specii de fluturi, în special noctuidele, capabile să emită la rândul lor 

ultrasunete care, interferând cu cele ale liliecilor, îl dezorientează 

complet (Fullard, 1984). Molia-tigru (Cycnia tenera), de exemplu, 

produce ultrasunete foarte asemănătoare ca frecvenţă şi volum cu 

cele ale liliacului Eptesicus, bruindu-i sistemul de ecolocaţie (Fullard 

et al., 1979). 

Roeder (1967) a arătat că aceste modalităţi de apărare au un 

rol semnificativ în reducerea mortalităţii insectelor. În general, 
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speciile care au o durată de viaţă scurtă nu pot auzi ultrasunetele şi 

nici nu au dezvoltate alte mecanisme defensive. 

 

2.2.2. Strategia şi zonele de vânătoare 

Caracteristicile şi performanţele sistemul de ecolocaţie, precum 

şi stilul de zbor diferă de la o specie la alta, în funcţie de 

particularităţile zonei în care vânează. Ca urmare, în acelaşi areal 

pot convieţui mai multe specii de lilieci, deoarece ocupă nişe 

ecologice diferite. În plus, în sezoanele în care hrana este deficitară, 

numeroase specii pot adopta strategii variate de vânătoare şi pot 

utiliza alte zone decât cele obişnuite. Şi datorită eficienţei reduse a 

ecolocaţiei, liliecii au zone preferate de vânătoare, pe care le cunosc 

cu precizie şi care corespund strategiei lor de vânătoare (Fig. 2.5). 

Se cunosc câteva strategii de bază, adaptate principalelor 

terenuri de vânătoare şi caracteristicilor sistemului de ecolocaţie. 

Hrănirea în spaţii închise. Unii lilieci, cum sunt speciile de 

Plecotus, zboară în păduri, pe sub coronamentul arborilor, hrănindu-

se cu artropode de pe sol, precum gândaci, păianjeni sau miriapode. 

La fel procedează şi Myotis myotis, care emite semnale obişnuite, cu 

frecvenţă modulată, atunci când vânează insectele de pe sol. Dacă 

insecta este localizată pe trunchiul unui copac, el încetează să mai 

emită semnale şi zboară de-a lungul trunchiului, pe care îl scanează 

cu mustăţile lui sensibile până când atinge prada (Neuweiler, 1989). 

Hrănirea în imediata apropiere a vegetaţiei. Speciile care 

vânează în apropierea solului sau a vegetaţiei şi-au dezvoltat 

strategii aparte pentru ca, din multitudinea ecourilor recepţionate, să 

le poată distinge pe cele care provin de la insecte. Liliacul cu 

potcoavă, de exemplu, preferă să vâneze în vegetaţia densă. În 

primele două ore după asfinţit, el zboară în jurul tufişurilor şi 

copacilor. Restul nopţii şi-l petrece în aşteptarea prăzii, atârnat de o 

ramură şi rotindu-şi continuu corpul pentru a sonda împrejurimile, iar 

de îndată ce şi-a localizat prada, îşi ia zborul, o capturează şi revine 

cu ea în acelaşi loc (Neuweiler et al., 1987). 
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Figura 2.5. Zonele tipice de vânătoare şi frecvenţa ultrasunetelor emise în 
zborul de vânătoare de diferite specii de lilieci (după Neuweiler, 2000, 

modificat) 

Typical foraging habitats and the frequency of hunting ultrasound 
signals for different bat species (from Neuweiler, 2000, modified) 
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Hrănirea în zone deschise. În această categorie intră liliecii care 

vânează la mare înălţime, deasupra copacilor, sau la înălţimi medii, 

de cca. 2 m, deasupra vegetaţiei ierboase. Ei utilizează semnale 

relativ lungi (6-60 ms), de tipul frecvenţei constante. Imediat ce 

liliacul reperează prada şi porneşte în urmărirea ei, ultrasunetele 

devin scurte (1-5 ms), de tipul frecvenţei modulate. În astfel de zone 

vânează preferenţial Nyctalus noctula şi Miniopterus schreibersii 

(Neuweiler, 1990). 

Hrănirea deasupra zonelor acvatice. Acestea sunt reprezentate 

de suprafeţele mari de apă curgătoare sau stagnantă, de canale, 

mlaştini sau suprafeţele umede acoperite de trestie sau de alte 

plante higrofile. Lor li se adaugă unele zone antropice, precum 

porturile şi canalele navigabile puternic luminate. Liliecii care 

vânează deasupra apei îşi împart spaţiul pe sectoare de înălţimi 

diferite. Astfel, Myotis daubentonii şi M. capaccinii se hrănesc în 

imediata apropiere a apei, la 10-50 cm deasupra suprafeţelor liniştite 

(Britton et al., 1997). Myotis dasycneme vânează la înălţimi mai mari, 

de 5-10 m, precum şi în vegetaţia înconjurătoare, uneori până la 

câteva sute de metri de mal (Limpens et al., 1999). În aceste zone 

pot vâna şi alţi lilieci, care nu sunt strict legaţi de apă, ca Pipistrellus 

pipistrellus sau Nyctalus noctula. P. pipistrellus preferă suprafeţele 

de apă acoperite cu vegetaţie, în timp ce N. noctula se hrăneşte mai 

curând în spaţii deschise, zburând la mare înălţime (Bartonička, 

2002). 

Zonele antropice reprezintă un mediu care atrage numeroase 

insecte şi în care se întâlnesc multe dintre habitatele de bază. 

Câteva specii de lilieci, precum Nyctalus noctula, Myotis mystacinus, 

Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus ş.a. s-au adaptat foarte 

bine la aceste zone, vânând şi adăpostindu-se în astfel de locuri. 

Forma şi mărimea aripilor îndeplinesc un rol esenţial pentru 

strategia şi viteza de zbor (Baagøe, 1987). Raportat la mărimea 

corpului şi a suprafeţei aripii, există două feluri în care aripile liliecilor 

pot varia. În cazul speciilor care vânează în spaţii deschise, aripile 

sunt lungi, înguste şi ascuţite. Această formă permite un zbor rapid, 
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însă deficitar în ceea ce priveşte manevrabilitatea. Vârful ascuţit al 

aripilor poate mări eficienţa aerodinamică şi reducerea costurilor de 

zbor, ceea ce permite efectuarea migraţiilor. Nyctalus noctula şi 

Miniopterus schreibersii sunt printre cei mai rapizi lilieci insectivori. 

 În schimb aripile scurte, late şi rotunjite la vârf permit un zbor 

mai puţin rapid, însă cu o mare manevrabilitate, liliecii respectivi fiind 

capabili de a efectua cu uşurinţă rotiri şi întoarceri rapide (Norberg şi 

Rayner, 1987). Aceste însuşiri le sunt utile la vânarea în spaţii 

închise şi în desişuri, speciile de Plecotus, Rhinolophus şi altele cu o 

formă a aripilor asemănătoare, precum Barbastella barbastellus, 

Myotis nattereri, fiind tipice pentru această categorie de lilieci. 

 

2.2.3. Dieta liliecilor insectivori 

Cea mai simplă modalitate prin care se pot obţine informaţii 

asupra spectrului trofic al liliecilor o constituie analiza guano-ului. 

Deoarece digestia nu afectează părţile chitinoase ale artropodelor şi 

datorită pasajului rapid al hranei prin tubul digestiv al liliecilor 

insectivori, în fecale se pot regăsi, alături de părţile chitinoase chiar 

şi fragmente mai puţin sclerificate, aparţinând muştelor şi afidelor 

(Shiel et al. 1997). În ceea ce priveşte acurateţea determinărilor 

cantitative, opiniile sunt împărţite. Anumiţi autori le-au considerat 

precise (Kunz & Whitaker, 1983; Dickmann & Huang, 1988), dar un 

studiu mai recent efectuat la Eptesicus serotinus arată că datele sunt 

destul de incerte (Robinson & Stebbings, 1993). Cu toate acestea, 

analiza guano-ului rămâne principala metodă de investigare a dietei, 

pentru că toate speciile europene sunt astăzi strict protejate, iar 

examinarea conţinutului stomacal, care presupune sacrificarea 

animalului, nu mai este permisă. Într-o oarecare măsură, spectrul 

trofic mai poate fi stabilit şi prin analiza fragmentelor chitinoase, 

precum aripile fluturilor de noapte, rămase la locul de hrănire al unor 

lilieci. 

După cum am văzut anterior, liliecii îşi selectează prada în 

funcţie de strategia de vânătoare pe care o aplică. De exemplu, la 

speciile gemene Myotis myotis / M. oxygnathus, activitatea de hrănire 



 

 56 

se poate desfăşura în zone foarte diferite, atât în păduri şi în locuri 

cu vegetaţie densă, cât şi în zonele cultivate din preajma aşezărilor 

umane. În urma analizei fragmentelor de artropode din guano-ul 

provenit de la colonia de maternitate a unei populaţii de Myotis 

myotis / M. oxygnathus din Peştera Măgurici, s-a constatat că dieta 

acestora se compune predominant din lepidoptere (52.63%) şi 

coleoptere aparţinând familiilor Carabidae şi Scarabeidae (39.46%), 

şi într-o mai mică măsură din diptere (2.63%) neuroptere (2, 63%) şi 

sifonaptere (2,63%) (Fig. 2.6).  

Siphonaptera

Neuroptera

Diptera

Scarabeidae

Lepidoptera 

Carabidae

 
Figura 2.6. Spectrul trofic al unei colonii de maternitate de Myotis myotis / M. 

oxygnathus din Peştera Măgurici (din Tudoroniu & Borda, 2003). 

Prey insects in the diet of a Myotis myotis / M. oxygnathus nursery in 
Măgurici Cave (fromTudoroniu & Borda, 2003). 

 

Peştera este situată în vecinătatea unor localităţi rurale şi a unor 

terenuri agricole, ceea ce face ca spectrul trofic al acestei populaţii 

să fie foarte diversificat. În probele de guano analizate au prevalat 

fragmentele de aripi, picioare, antene şi gheare. 

Myotis myotis şi M. oxygnathus coexistă în acelaşi areal datorită 

unei specializări ridicate a dietei, prin exploatarea unor resurse 

trofice diferite (Arlettaz, 1994). Myotis myotis capturează mai ales 

insectele de pe sol (Rudolph, 1989; Audet, 1990), în timp ce Myotis 

oxygnathus îşi culege hrana de pe vegetaţie. Numeroase studii 

efectuate în diferite părţi ale Europei au indicat că speciile de 
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Carabidae reprezintă cea mai importantă hrană pentru Myotis 

myotis, dar că variază procentual de la 36% în Alpii Elveţiei până la 

65% în Portugalia (Gebhard & Hirschi, 1985; Audet, 1990; Arlettaz et 

al., 1993). În schimb, în Maroc, Sardinia şi Corsica, în dieta aceleiaşi 

specii au dominat alte grupe de artropode, printre care familiile 

Grillidae (greierii) şi Staphylinidae (gândacii cu aripi scurte) şi ordinul 

Araneae (păianjenii) (Arlettaz, 1994). Aceste diferenţe se datorează 

climatului şi tipurilor de vegetaţie, specifice fiecărei regiuni 

geografice (Thiele, 1977; Rudolph, 1989). 

Miniopterus schreibersii este o specie care preferă spaţiile 

deschise, fiind avantajat de aripile lungi şi zborul rapid, nevând însă 

o manevrabilitate deosebită. În urma analizei probelor de guano 

provenit de la colonia de împerechere din Peştera Măgurici, s-a 

stabilit că dieta acestei populaţii se compune din următoarele grupe 

de artropode: lepidoptere (62,26%), coleoptere carabide (15,09%) şi 

scarabeide (7,54%), heteroptere corixide (7,54%), araneide (5,66%) 

şi diptere (1,78%) (fig. 2.7).  

Carabidae

DipteraAraneida

Heteroptera

Scarabeidae

Lepidoptera

 

 
Figura 2.7. Spectrul trofic al unei colonii de împerechere de Miniopterus 

schreibersii din Peştera Măgurici (după Tudoroniu & Borda, 2003). 

Prey insects in the diet of a mating colony of Miniopterus schreibersii in 
Măgurici Cave (after Tudoroniu şi Borda, 2003). 
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În ceea ce priveşte familia Rhinolophidae, studiile extensive 

efectuate în Marea Britanie au arătat că liliacul mare cu potcoavă 

(Rhinolophus ferrumequinum) preferă gândacii, în special scarabeii, 

fluturii, muştele, ţânţarii, tricopterele şi viespile ihneumonide. Atunci 

când vremea o permite, aceşti lilieci vânează chiar şi în sezonul 

rece, din octombrie până în decembrie şi din februarie până în aprilie 

(Ransome & Hutson, 1999). 

Dieta speciilor care vânează deasupra apelor este mai puţin 

cunoscută. În urma unor cercetări întreprinse în Olanda, s-a stabilit 

că, la specia Myotis dasycneme hrana este reprezentată în proporţie 

de 68% de diptere mici, majoritatea din familia Chironomidae, 

urmate de pupe de chironomide (8%), coleoptere (11%) şi tricoptere 

(1,5%). Existenţa în fecale a pupelor sugerează că liliecii vânează 

chironomidele în momentul în care adulţii ies la suprafaţa apei 

(Limpens et al., 1999). În nordul Germaniei, dieta acestei specii a 

fost următoarea: Chironomidae 70%, Trichoptera 27%, Lepidoptera 

3% şi Diptera (Culicidae) 0,15% (Limpens et al., 1999).  

În ecosistemele naturale, diversitatea insectelor este mult mai 

mare decât în cele antropice, astfel încât şi activitatea liliecilor este 

mai crescută. Potrivit unui studiu efectuat în Marea Britanie, 

activitatea liliecilor a fost cu 61% mai mare, iar hrănirea lor cu 81% 

mai intensă în fermele ecologice decât în cele convenţionale în care 

se utilizau agro- chimicale (Wickramasinghe et al., 2004). 

Wickramasinghe şi colaboratorii săi (2004) au arătat că în dieta liliecilor se 

regăsesc cele mai importante grupe de insecte (Tab. 2.4). 

In ceea ce priveşte preferinţele de hrană, alături de diferenţele 

datorate adaptării speciilor la diferite nişe ecologice, în unele cazuri 

există şi diferenţe intraspecifice. Una dintre cele mai evidente este 

cea legată de vârstă şi de perioada din ciclul biologic. Juvenilii 

consumă preponderent larve şi insecte cu corpul moale, precum 

ţânţarii, iar femelele de Rhinolophus ferrumequinum preferă în 

perioada de lactaţie diverse specii de fluturi, în special Noctua 

pronuba (Valenciuc, 1971 a; Ransome & Hutson, 1999). 
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Tabelul 2.4. Principalele insecte din dieta unor lilieci din Marea Britanie 
(după Wickramasinghe et al., 2004, modificat) 

Key insects the diet of bats in Great Britain (from Wickramasinghe et 
al., 2004, modified) 

Lilieci Coleoptera Diptera Lepidoptera Trichoptera 

Barbastella 
barbastellus 

- - Arctiidae - 

Eptesicus 
serotinus 

Carabidae 
Scarabeidae 

 

- - - 

Myotis 
bechsteinii 

- 

Tipulidae 
Culicidae 

Anisopodidae 
 

Noctuidae - 

Myotis 
brandtii 

- 

Tipulidae 
Anisopodidae 
Chironomidae 

 

- - 

Myotis 
daubentonii 

- 
Tipulidae 

Chironomidae 
- 

Limnephilidae 
Brachycentridae 

Molannidae 
Beraeidae 

Myotis 
mystacinus 

- 

Tipulidae 
Anisopodidae 
Psychodidae 

 

- - 

Myotis 
nattereri 

- 

Tipulidae 
Sciaridae 

Chironomidae 
Dolichopoidae 

 

- - 

Nyctalus 
leisleri 

Scarabeidae 

Tipulidae 
Culicidae 
Sciaridae 

Chironomidae 
Dolichopoidae 

Ceratopogonidae 
 
 

Pyralidae 
Noctuidae 

Geometridae 
- 

Pipistrellus 
pipistrellus 

- 

Tipulidae 
Chironomidae 

Ceratopogonidae 
Psychodidae 

 

- 

Limnephilidae 
Brachycentridae 

Molannidae 
Beraeidae 

Pipistrellus 
pygmaeus 

- 

Tipulidae 
Chironomidae 

Ceratopogonidae 
Psychodidae 

 

- 
Brachycentridae 

Molannidae 
Beraeidae 

Plecotus 
auritus 

- 
Tipulidae 

 

Noctuidae 
Geometridae 

 

- 

Plecotus 
austriacus 

- 
Tipulidae 

Anisopodidae 
Chironomidae 

Pyralidae 
Arctiidae 

Noctuidae 
Geometridae 

- 
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2.2.4. Dentiţia, digestia şi energetica dietei 

Chiropterele prezintă un maxilar scurt şi un număr relativ mic de 

dinţi comparativ cu alte mamifere. La speciile insectivore lipseşte 

primul incisiv şi primul premolar, atât cel superior, cât şi cel inferior, 

numărul maxim de dinţi fiind de 38 (Fig. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8. Formula dentară la chiroptere: I = incisivi, C = canini, P = 

premolari, M = molari, ►= reducere numerică a dentiţiei. 

Dentition in the Chiroptera = incisors, C = canines, P = premolars, M = 
molars,    ►= reduction in the number of teeth 

Premolarii şi molarii sunt plasaţi în partea posterioară a 

maxilarului, chiar sub muşchii masticatori, ceea ce măreşte forţa 

muşcăturii (Thenius, 1989). Pe suprafaţa dinţilor există striaţii 

ascuţite, creste şi margini tăioase, care se suprapun perfect între 

cele două şiruri de dinţi şi care permit fărâmiţarea exoscheletului 

chitinos al insectelor. Segmentele cele mai dure ale acestuia sunt fie 

tăiate în părţi mici, fie eliminate din gură, astfel încât un adăpost 
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3 1 4 3  

3 1 4 3 
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  2 1 3 2►  
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Vespertilionidae = 38 

I C P M 
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Familia Rhinolophidae 
Genul Rhinolophus = 30 

I C P M 

2 1 3 3 

3 1 3 3 

I C P M 

2 1 1 3 

3 1 2 3 

I C P M 

2 1 2 3 

3 1 2 3 

Genul Myotis    Genul Eptesicus      Genul Barbastella       Genul Miniopterus 
      = 38                      Genul Vespertilio         Genul Nyctalus            Genul Plecotus  

           = 32                           = 34                      Genul Pipistrellus  
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frecventat doar în perioada de hrănire poate fi recunoscut adesea 

după numeroasele resturi chitinoase împrăştiate sub el. 

Liliecii au un apetit extrem de mare, deoarece ciclul lor de viaţă 

cuprinde atât faze în care necesarul energetic este crescut, cât şi 

lunga perioadă de hibernare, în care sunt lipsiţi complet de hrană. Ei 

sunt vânători deosebit de eficienţi, un exemplu edificator în acest 

sens fiind Eptesicus nilssonii, care poate prinde până la 20 de 

insecte într-un minut. În medie, liliecii pot vâna în fiecare noapte o 

cantitate de insecte echivalentă cu un sfert până la o treime din 

greutatea corpului lor. 

Tractul intestinal al microchiropterelor insectivore este destul de 

scurt, în general nedepăşind de patru ori lungimea corpului. În 

consecinţă şi digestia este rapidă, ea realizându-se într-un timp 

minim de 35 de minute la indivizii activi şi de până la 170 de minute 

la cei intraţi în letargia diurnă. Cele mai mari consumuri energetice 

apar în faza de gestaţie şi de alăptare. Astfel, o femelă gestantă de 

Myotis are nevoie într-o zi de 5,5 g insecte (61% din greutatea sa 

corporală), iar una care alăptează, de 6,7 g (85% din greutatea sa) 

pentru a nu recurge la rezervele energetice stocate sub formă de 

grăsime (Kurta et al., 1989). 

În medie, corpul unei insecte conţine 70% apă, 17,8% proteine, 

4,5% grăsime, 2,2% glucide şi 3,8% exoschelet chitinos nedigerabil, 

un gram din această hrană furnizând 6 KJ energie (Neuweiler, 

2000). Din măsurarea consumului energetic zilnic, prin determinarea 

CO2 format în urma oxidărilor celulare, a rezultat că 95% din energia 

furnizată în urma digestiei este utilizată, iar cca. 15% din proteine 

sunt pierdute prin uree. 
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Echolocation, hunting habitats and diet 
(Synopsis) 

Echolocation, characteristic for Microchiroptera, determined an 

accentuated regression of the visual sense. In the orientation system 

of Microchiroptera two distinct types differentiated: the vespertilionid 

and the rhinolophid type. These types are described in this chapter, 

along with a third type specific for the Megachiroptera of the 

Roussetus genus. Also, we discussed the constant (CF) and the 

modulated frequencies (MF) of the sonograms, characteristic for the 

ultrasounds, and their role, the advantages and disadvantages of 

echolocation versus the visual perception, as well as some 

mechanisms by which insects can avoid echodetection. 

The authors describe some hunting strategies, adapted to the 

main hunting fields and the characteristics of the echolocation 

system. Along with these we mentioned the anatomical 

characteristics of the wings that influence the speed and flight 

abilities, with examples for different Microchiroptera species. 

Information on the diet of insectivorous bats can be obtained by 

the analysis of arthropod fragments from the guano pellets. 

Analysing the arthropod fragments of the guano originating from 

Myotis myotis / M. oxygnathus and Miniopterus schreibersii from 

Măgurici Cave, we could establish the diet of these bats in the 

condition of their feeding in the vicinity of rural localities and on 

agricultural fields. Along with establishing the bats diet, the authors 

present the differences due to species adaptation to different 

ecological niches, the intensity of bats activity in ecological farms 

compared with the conventional ones - where agrochemical 

substances were utilised - as well as intra-specific differences, such 

as those due to age, gestation or lactation. 

Besides all these aspects, some characteristics concerning the 

dentition of insectivorous bats, the digestion and the energetic of 

their diet are discussed, showing the insect needs, the contribution 

and energetic consumption. 
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2.3. Hibernarea 

 

În regiunile temperate, liliecii insectivori depind de un tip de 

hrană efemer, care dispare pe parcursul iernii. În aceste condiţii, 

liliecii au două alternative: să migreze într-un loc în care există hrană 

sau să hiberneze. Datorită distanţelor enorme pe care le-ar avea de 

străbătut până în zonele calde, liliecii din regiunea palearctică 

(Europa şi Asia), în special cei europeni, sunt constrânşi să 

hiberneze. Pentru a putea supravieţui un timp îndelungat în absenţa 

insectelor, ei se alimentează intensiv în sezoanele calde, în special 

toamna, făcându-şi un stoc considerabil de energie în depozite de 

grăsime. 

 

2.3.1. Pregătirea pentru hibernare 

Liliecii se pregătesc din timp pentru hibernare, hrănindu-se 

intens până la sosirea iernii. Apoi, pe măsură ce temperatura scade 

şi hrana se reduce, ei intră în letargie tot mai des şi pentru perioade 

din ce în ce mai lungi. De aceea, este greu de precizat momentul în 

care hibernarea începe efectiv (Krzanowski, 1961). Puii din anul în 

curs, care sunt încă în creştere, intră în hibernare mai târziu decât 

adulţii (Ransome, 1968, 1990). De asemenea, masculii rămân mai 

mult timp activi spre sfârşitul toamnei, când disponibilitatea hranei 

scade considerabil, motiv pentru care ei îşi încep hibernarea cu o 

greutate mai mică decât cea a femelelor (Ransome, 1971). 

În perioada premergătoare hibernării, depozitele adipoase ajung 

să reprezinte, de regulă, până la 20-40% din greutatea corpului. Un 

liliac cu o greutate de 9 g poate stoca până la 0,2 g de grăsime într-o 

singură noapte, suplimentându-şi astfel rezervele cu 2 g în 11 zile 

(Ewing et al.,1970). 

În intervalele calde din cursul iernii, unii lilieci îşi întrerup 

hibernarea pentru a se hrăni. În acest mod îşi pot spori rezervele de 

grăsime Rhinolophus ferrumequinum (Ransome, 1990) şi Nyctalus 

noctula (obs. pers.), dar sunt menţionate şi alte specii care se 
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hrănesc pe parcursul iernilor blânde, vânând insectele revenite la 

viaţă (Avery, 1985; Brigham, 1996). 

 

2.3.2. Aspecte ale fiziologiei hibernării 

Hibernarea reprezintă un fenomen complex, determinat atât de 

factori exogeni, precum scurtarea zilelor, frigul şi dispariţia hranei, 

cât şi de factori endogeni, de natură endocrină şi nervoasă. În cazul 

liliecilor, se consideră că factorul cel mai important este temperatura 

ambiantă (Altringham, 2001). Prin urmare, liliecii hibernanţi au 

devenit animale heteroterme, ei având capacitatea de a-şi regla activ 

temperatura corpului, coborând-o cât de mult le permite energetica 

funcţiilor vitale. Schimbările în temperatura corpului se realizează 

sub controlul animalului, heterotermia fiind astfel un proces facultativ 

şi nu unul obligatoriu (Audet & Fenton, 1988). Scăderea temperaturii 

corpului este un proces progresiv, care nu fluctuează cu temperatura 

ambiantă, ca la animalele poikiloterme, ci este menţinut la un nivel 

constant şi redus, compatibil cu supravieţuirea. De aceea, se 

apreciază că speciile de Rhinolophidae şi Vespertilionidae sunt 

facultativ heteroterme. 

În starea de hibernare, toate funcţiile vitale sunt diminuate la 

minimum. Animalele devin total imobile, digestia este suprimată, 

temperatura corpului este coborâtă la nivelul celei ambiante, ritmul 

respirator şi frecvenţa cardiacă sunt considerabil reduse. În plus, se 

instalează o vasoconstricţie periferică, iar în cazuri extreme, fluxul de 

sânge este direcţionat exclusiv spre organele vitale pentru o 

perioadă mai lungă, timp în care liliecii pot suferi degerături la nivelul 

urechilor, sau al patagiului. 

În urma cercetărilor efectuate asupra modificărilor fiziologice şi 

a inervaţiei inimii la Myotis daubentonii şi Eptesicus serotinus, 

Pauziene et al. (2000) au constatat că ritmul cardiac, care ajunge în 

timpul zborului la 700 contracţii/min, se reduce în stare de hibernare 

până la 10 contracţii/min. Respiraţia devine superficială şi 

neregulată, astfel încât între două inspiraţii pot trece chiar 60-90 de 

minute (Altringham, 2001). Ca urmare, rata consumului de oxigen la 
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un liliac în hibernare, cu o temperatură corporală de 2ºC, poate fi de 

140 de ori mai mică decât la un individ activ (Thomas et al., 1990). O 

mare parte din hematii sunt depozitate în splină, singurele organe în 

care fluxul sanguin se menţine la un nivel mai ridicat fiind inima şi 

creierul. 

Pentru menţinerea funcţiilor vitale, Myotis lucifugus consumă în 

astfel de condiţii 4 mg de grăsime pe zi, dintr-un total de cca. 2,5 g, 

ceea ce, teoretic, ar fi suficient pentru o hibernare neîntreruptă timp 

de 2 ani. În realitate, orice modificare a temperaturii ambiante sau 

orice trezire implică o creştere considerabilă a metabolismului, 

consumând rapid rezervele de grăsime. La această specie, cea mai 

lungă perioadă de hibernare obţinută în condiţii de laborator a fost de 

140 de zile (Menaker, 1964). 

Pentru liliecii din ţara noastră, studii privind fiziologia hibernării 

au fost realizate de către Pora et al. (1955). Aceştia au constatat că 

cea mai mare greutate corporală a liliecilor din specia Nyctalus 

noctula este atinsă la începutul hibernării, în luna octombrie, când 

masculii ajung în medie la 36 g, iar femelele la 33 g. Ea scade apoi 

progresiv, cu cca. 31% pentru masculi şi 38% pentru femele, până în 

luna martie, când liliecii reîncep să se hrănească. Scăderea în 

greutate este rezultatul utilizării grăsimii din ţesutul adipos brun, 

situat sub tegument în regiunea omoplaţilor şi care se reduce pe 

parcursul iernii cu peste 75%. Depozite importante de grăsime se 

formează, de asemenea, în muşchi (11%) şi ficat (7%).  

Un fenomen interesant şi cu implicaţii majore în supravieţuirea 

liliecilor îl reprezintă faptul că aceştia continuă să scadă în greutate 

şi după ce au ieşit din hibernare, deoarece revenirea la viaţa activă 

consumă repede şi ultimele rezerve de grăsimi, iar în primele 

săptămâni de primăvară hrana nu este prea abundentă. Astfel, 

ţesuturile adipoase ale masculilor de Nyctalus noctula se reduc de la 

27% în octombrie, la 12% în martie şi 8% în aprilie, iar cele ale 

femelelor, de la 25%  la 8%, ajungând în aprilie la 4%. 

Utilizarea grăsimilor este tributară unui aport crescut de oxigen, 

ceea ce presupune şi un număr mai mare de eritrocite comparativ cu 
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celelalte mamifere. La Nyctalus noctula, el variază între 13.000.000 

şi 25.000.000/mm3 (Pora et al., 1955).  

Aceste schimbări profunde în metabolismul liliacului hibernant 

sunt însoţite de mecanisme homeostatice perfecţionate. La aceeaşi 

specie, cantitatea de Ca++ şi de K+, precum şi raportul dintre aceşti 

ioni cu acţiuni antagoniste se menţin constante atât în hibernare, cât 

şi în faza activă (Pora et al., 1960). 

 

2.3.3. Energetica trezirilor spontane şi provocate 

În cursul hibernării, liliecii se trezesc chiar dacă nu sunt 

deranjaţi, mai ales atunci când temperatura mediului ambiant se 

modifică faţă de optimul specific. Astfel de modificări pot fi de ambele 

sensuri, fie scăzând şi devenind potenţial vătămătoare, fie crescând 

peste optimul necesar, ceea ce presupune un consum mai accentuat 

al rezervelor energetice. În astfel de situaţii, liliecii sunt nevoiţi să-şi 

schimbe locul de acroşaj sau chiar să se mute într-un nou adăpost. 

Somnul mai poate fi întrerupt de necesitatea animalelor de a bea sau 

de a urina (Hays et al., 1992; Thomas & Cloutier, 1992), precum şi 

pentru a se împerechea sau a vâna în nopţile calde (Avery, 1985). 

Trezirile spontane reprezintă, aşadar, un mecanism de siguranţă, 

îndeosebi pentru speciile care hibernează în adăposturi expuse. 

Liliecii se trezesc şi atunci când sunt deranjaţi de lumină sau 

zgomot, de o atingere uşoară sau chiar de simpla prezenţă a omului 

(foto 2.10). Această reacţie provocată este lentă, ei strângându-şi 

uşor aripile, şi se produce cu întârziere faţă de momentul perturbării, 

din cauza metabolismului încetinit.  

Ritmul cardiac şi frecvenţa mişcărilor respiratorii cresc, 

determinând o mărire a fluxului de sânge direcţionat spre ţesutul 

adipos brun, bogat în celule specializate pentru producerea de 

căldură şi care conţin un număr neobişnuit de mare de mitocondrii, 

care sunt organitele ce controlează procesele de oxidare 

intracelulară. Sângele încălzeşte mai întâi muşchii, apoi şi restul 

corpului. În prima fază, liliacul începe să tremure, contracţiile 

musculare grăbind încălzirea organismului. Energia musculară este 
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folosită într-un procent de 30-40% pentru activitate mecanică, restul 

fiind cheltuit în termogeneză.  

Trezirea din hibernare şi provocarea zborului duce la creşterea 

de 70 de ori a bătăilor inimii şi cu peste 30C a temperaturii 

corporale, valori care sunt atinse, de regulă, după 10-30 de minute 

(Fig. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9. Modificările ritmului cardiac şi creşterea temperaturii corporale când 

Myotis myotis este trezit din hibernare (după Kulzer, 1967, modificat). 

The hearth frequency increases and the rise of body temperature, when 
Myotis myotis is awaked from the torpor (from Kulzer, 1967, modified). 
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În cursul unor studii realizate la Myotis lucifugus, liliac nord-

american care hibernează în aceleaşi condiţii ca şi speciile europene 

de Myotis, s-a stabilit consumul de calorii în cazul atât al trezirilor 

naturale (Tab. 2.5), cât al celor provocate (Tab. 2.6). S-a urmărit, de 

asemenea, alternanţa fazelor de somn şi de trezire.  
 

Tabelul 2.5. Ciclurile letargice în urma unor treziri naturale. RI = reîncălzire, 
RL = reintrare în starea letargică (după Thomas, 1995, modificat). 

Lethargic cycles following a natural arousal. RI = increases of the body 
temperature, RL = decreases of the body temperature (from Thomas, 1995, 

modified). 

Faza 
şi 

durata 

Primul ciclul letargic Al doilea ciclul letargic 

Trezire naturală 
5 ore 

Letargie 
15,1 zile 

Trezire naturală 
5 ore 

Letargie 
15,1 zile 

RI 
Activitate 
1,8 ore 

RL RI 
Activitate 
1,8 ore 

RL 

Consum 
energetic 

563 j 1733 j 378 j 
947 j 

563 j 1733 j 378 j 
947 j 

2674 j 2674 j 

3621 j 3621 j 

7242 j = 30.2 zile 

 
Tabelul 2.6. Ciclurile letargice în urma unei treziri provocate (după Thomas, 

1995, modificat). 

Lethargic cycles in artificial arousal (from Thomas, 1995, modified). 

Faza 
şi 

durata 

Primul ciclu letargic Al doilea ciclu letargic 

Trezire provocată 
13,3 ore 

Letargie 
4,9 zile 

Trezire naturală 
5 ore 

Letargie 
9,6 zile 

RI 
Activitate 

10,1 ore 
RL 

RI + Activitate + RL 

Consum 

energetic 

 

563 j 9724 j 378 j 
307 j 

10665 j 2674 j 602 j 

10972 j 3276 j 

14248 j = 14.5 zile 

 

Cercetările au fost efectuate în teren, observându-se durata 

trezirilor şi consumul energetic din timpul reîncălzirii, în perioada de 
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activitate şi după reintrarea în somnolenţă. Datele au fost obţinute 

prin calcularea consumului de oxigen (Thomas, 1995). 

Din analiza acestor date rezultă că, în cazul trezirilor naturale, 

există un prim ciclu letargic (trezire din hibernare – intrare în 

hibernare) de 15,3 zile, în care liliacul consumă 3,6 kj, după care 

succesiunea de stări se repetă identic. În cazul trezirilor provocate, 

consumul energetic se ridică, însă, la 14,2 kj, fiind extrem de mare în 

faza de activitate. Diferenţa de energie consumată în cazul unei 

treziri induse este, aşadar, de 10,6 kj, ceea ce echivalează cu 

desfăşurarea a trei cicluri letargice spontane.  

Prin urmare, o trezire indusă a liliecilor scurtează capacitatea lor 

de hibernare cu aproape 50 de zile, prin consumarea rapidă a 

rezervelor de grăsime şi emaciere. În condiţiile unei ierni prelungite, 

acest fapt poate însemna moartea animalelor (Tudoroniu & Borda, 

2003). 

 

2.3.4. Ecologia hibernării 

Temperatura corporală a liliecilor aflaţi în hibernare diferă în 

funcţie de specie, ea fiind controlată de sistemul neuroendocrin. 

Pentru speciile din regiunile temperate care hibernează în peşteri, 

temperatura optimă, la care consumul energetic devine minim, este 

de 2-8ºC. De aceea, liliecii aleg adăposturi cu un microclimat rece 

(Meyer, 1971). În ţara noastră, studii mai amănunţite au fost făcute 

pentru speciile gemene Myotis myotis/M. oxygnathus şi Rhinolophus 

ferrumequinum. Aceşti lilieci pot fi întâlniţi atât solitari sau în grupuri 

mici (foto 2.11), cât şi în colonii mai mari, compacte (foto 2.12). 

Acest comportament este dictat de variaţiile de temperatură şi de 

cerinţele ecologice ale speciei. În sectorul populat de chiroptere din 

Peştera de la Rarău (Moldova), temperatura a variat în timpul iernii 

între 2,0C şi 5,8C (Valenciuc, 1973). În peşterile din Oltenia şi 

Banat, Dumitrescu et al. (1963) au înregistrat o gamă mai largă de 

temperaturi, cuprinse între – 2 şi + 9C. Pentru colonia de lilieci din 

Peştera Măgurici, Pod. Someşan, media temperaturilor de hibernare 

este cuprinsă între 2,9 şi 4,1C (Borda et al., 2004). Toate aceste 
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valori sunt similare celor înregistrate pentru speciile respective în 

diferite adăposturi de hibernare din sud-vestul Germaniei, care au 

variat între – 2,5 şi + 9C (Nagel & Nagel, 1991). 

Pentru liliecii arboricoli, temperatura optimă de hibernare este 

mai mică, coborând adesea sub 0C. 

Speciile de origine mediteraneană şi sub-mediteraneană, 

precum Miniopterus schreibersii şi reprezentanţii familiei 

Rhinolophidae, preferă să hiberneze în peşterile calde. 

Temperaturile corporale înregistrate în timpul hibernării variază la 

aceste specii între 7 şi 10C (Barbu, 1958; Pandurska, 1993), sau 

între 8 şi 11C (Dumitrescu et al., 1967). Din acest motiv, 

Rhinolophus mehelyi are o distribuţie restrânsă în ţara noastră, fiind 

semnalat doar în Dobrogea. Un studiu privind climatul din Peştera 

Liliecilor de la Gura Dobrogei, efectuat în luna ianuarie, arată că, în 

zona coloniilor de Rhinolophus mehelyi, R. ferrumequinum şi 

Miniopterus schreibersii, temperatura este de 11-12C (Valenciuc & 

Valenciuc, 1973). 

Unii lilieci, printre care Myotis emarginatus, M. bechsteinii, 

Plecotus auritus, P. austriacus şi Barbastella barbastellus, preferă să 

hiberneze singuri sau în grupuri mici. Alte specii, precum Pipistrellus 

pipistrellus, Myotis myotis, M. oxygnathus sau Nyctalus noctula, 

formează adesea colonii mari, în care temperatura este menţinută la 

o valoare mai crescută decât în cazul liliecilor solitari (Beer & 

Richards, 1956). Nu este surprinzător să existe şi colonii mixte, 

compuse din două sau mai multe specii. Astfel, Myotis myotis se 

asociază adesea cu M. oxygnathus, iar uneori şi cu Rhinolophus 

ferrumequinum şi Miniopterus schreibersii (foto 2.13). De regulă, în 

peşterile calde sau în iernile blânde, liliecii formează colonii mai mici 

decât în peşterile reci (Hall, 1962) sau în iernile friguroase (Hooper & 

Hooper, 1956). 

Multe specii hibernează în locuri deschise, de exemplu liliecii cu 

potcoavă, care îşi învelesc corpul în patagiu şi atârnă liberi 

agăţându-se de diverse substrate doar cu ghearele de la picioare 

(foto 2.14). Specii precum Myotis myotis, M. oxygnathus, M. 



 

 71 

daubentonii, Miniopterus schreibersii etc. aleg tot spaţii deschise, dar 

preferă contactul cu substratul (foto 2.15). Adesea, liliecii caută nişe 

sau adâncituri în pereţi, în care se fixează cu uşurinţă. În schimb, 

Myotis nattereri, M. bechsteinii ş.a. pătrund în crăpături, iar speciile 

genului Pipistrellus şi uneori şi Nyctalus preferă fisurile foarte 

înguste, intrând în contact intim cu substratul (foto 2.16). Plecotus 

auritus şi Barbastella barbastellus nu hibernează decât excepţional 

în zonele profunde ale peşterilor, ei petrecându-şi o mare parte din 

iarnă aproape de intrare sau chiar în adăposturi mai puţin protejate 

împotriva frigului, cum sunt copacii sau clădirile. 

 

2.3.5. Letargia diurnă 

Letargia diurnă (sau somnolenţa) este o stare caracteristică 

perioadei de activitate a chiropterelor, în care temperatura lor 

corporală coboară ziua sub valoarea din timpul nopţii. Acest proces 

adaptativ le permite ca, în perioadele de repaus, să-şi conserve 

energia atât de necesară în momentele critice ale ciclului biologic. 

Astfel, letargia diurnă estivală şi hibernarea sunt două stări pe care 

liliecii le folosesc în momente diferite din an, dar în cadrul aceleiaşi 

strategii generale de supravieţuire. 

Ransome (1990) consideră că principala diferenţă dintre somnul 

diurn din perioada de vară şi cel din cursul hibernării constă în 

controlul proceselor de trezire. La liliecii insectivori, hibernarea 

include mai multe cicluri letargice, întrerupte la intervale rare şi 

regulate atunci când condiţiile de mediu sunt constante. Dar dacă 

vremea se încălzeşte şi insectele încep să zboare unii lilieci se 

trezesc, rămânând activi ore întregi pentru a vâna şi a-şi digera 

prada. Atunci când există astfel de insecte, ei vânează atât în amurg, 

cât şi înainte de răsăritul soarelui, sau chiar la lumina zilei. 

În ceea ce priveşte somnul diurn, acesta variază în funcţie de 

cantitatea de hrană disponibilă. Durata şi intensitatea lui tind să se 

reducă odată cu venirea verii, pe măsură ce insectele nocturne devin 

mai abundente. Toamna însă, când disponibilitatea de hrană începe 
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să se reducă, perioada de letargie se prelungeşte, acest fapt fiind în 

concordanţă cu strategia de păstrare a rezervelor de grăsime. 

Pentru liliecii heterotermi, Ransome (1990) defineşte patru 

modele de trecere de la letargie la starea de activitate, ce presupun:  

1) două treziri zilnice, la apusul şi la răsăritul soarelui, în 

sezonul cald;  

2) o singură trezire pe zi, doar la apusul soarelui, la începutul şi 

la sfârşitul sezonului cald;  

3) treziri regulate la intervale de 2 până la 68 de zile, în 

hibernare;  

4) treziri spontane, atunci când temperatura ambiantală iese din 

intervalul valoarilor optime. 

În concluzie, hibernarea, letargia diurnă şi trezirile spontane fac 

parte din strategia de supravieţuire adoptată în regiunile temperate, 

ele fiind sincronizate cu evoluţia temperaturii ambiante şi având ca 

rezultat conservarea energiei. 

 

Hibernation (Synopsis) 

In order to survive for a long period of time in the absence of 

insects, bats from temperate regions are constrained to hibernate. In 

the previous chapter the most important characteristics of this process 

are synthesised and the factors that induce hibernation are mentioned. 

Also, we present the way in which bats prepare themselves for 

hibernation, as well as what this presumes from the physiologic point of 

view. In this context are presented studies concerning their base 

functions, such as the cardio-vascular activity, breathing, the rate of 

oxygen consumption, utilization of fat and some improved homeostatic 

mechanisms that make hibernation possible. 

A very important aspect, with implications in conservation, is 

represented by the energetic of spontaneous awakenings, compared 

with the induced ones. So, in the case of bats awakening due to their 

disturbance the difference of used energy is equivalent with the 

development of three spontaneous lethargic cycles, fact that shortens 

the hibernation capacity, by the rapid consumption of fat deposits.  
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The ecological requirements during the hibernation period are 

different for each species, so we exemplified them for the most 

frequent bat species in our country, that hibernate in caves. Finally, the 

authors present the diurnal and the hibernal lethargy, showing the 

energetic consumption necessary for the transition from lethargy to 

activity state, in conditions of a spontaneous awakening compared with 

a provoked one. The provoked awakenings consume rapidly an 

important part of bat’s energetic reserves and reduce the hibernation 

period, in contrast with spontaneous awakenings that are synchronised 

with the evolution of the surrounding temperature and they are part of 

the survival strategy adopted by bats in temperate regions.  
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2.4. Reproducerea 
 

În zonele temperate ale globului, sezonul cald nu este suficient 

de lung pentru a permite desfăşurarea integrală a tuturor etapelor din 

procesul de reproducere, de la împerechere şi până la emanciparea 

puilor. De aceea, chiropterele nasc în momentul în care atât puii, cât 

şi femelele au şanse maxime de supravieţuire. Dacă vara este 

scurtă, puii se vor naşte mai devreme, pentru a avea suficient timp 

să crească şi să se hrănească intens, astfel încât la sosirea iernii să 

fie pregătiţi pentru hibernare. În astfel de condiţii, gestaţia, naşterea, 

lactaţia şi dezvoltarea puilor până la dobândirea capacităţii de zbor şi 

la însuşirea tehnicii de capturare a prăzii sunt etape care se succed 

extrem de rapid. 

 

2.4.1. Comportamentul reproductiv 

Împerecherea liliecilor este destul de puţin cunoscută. Se ştie, 

însă, că cele două sexe se comportă diferit. Femelele îşi conservă 

energia de care vor avea mare nevoie la ieşirea din hibernare, 

rămânând în letargie profundă în timpul zilei şi fiind active doar 

noaptea. În schimb, masculii sunt activi o perioadă mai mare de 

timp, în care îşi apără teritoriul, îşi caută partenerele şi se 

împerechează cu ele. 

În urma cercetărilor îndelungate pe care le-a efectuat la cinci 

specii cavernicole, îndeosebi la Myotis lucifugus, Fenton (1969) a 

diferenţiat două faze în comportamentul de reproducere. Prima fază 

se desfăşoară devreme, la sfârşit de iulie şi în august, iar pentru 

speciile europene spre sfarsitul lunii august şi septembrie. Marcată 

de instinctul gregar al liliecilor, ea constă în formarea unei colonii 

care include juvenili şi adulţi din ambele sexe, extrem de activi şi de 

gălăgioşi, dar între care nu au loc împerecheri. De aceea, autorul 

consideră că funcţia principală a acestei colonii rezidă în 

familiarizarea juvenililor cu potenţialele locuri de hibernare, chiar 

dacă admite că ea ar putea fi şi expresia unui comportament 

prenupţial. În cea de a doua fază, care se desfăşoară în septembrie 
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pentru M. lucifugus şi la care juvenilii participă într-o proporţie mai 

mică, au loc acuplări frecvente. În timpul iernii, aceiaşi indivizi 

alcătuiesc o colonie rezidentă de hibernare, în care ei continuă să se 

împerecheze. 

La Myotis myotis şi M. oxygnathus, Gaisler (1979) a descris un 

comportament diferit. În acest caz, fiecare mascul îşi stabileşte pe 

peretele peşterii un teritoriu cu o suprafaţă de aproximativ 1 m2, în 

care rămâne în aşteptarea femelelor. Imediat ce acestea sosesc, se 

formează haremurile, la care se mai pot adăuga ulterior şi alte 

femele. După ce o femelă aterizează la marginea teritoriului, se 

deplasează încet spre mascul, până când acesta o înfăşoară cu 

aripile. Adeseori, masculul face grimase faciale sau muşcă gâtul 

femelei, comportament care se poate manifesta şi atunci când 

femela părăseşte teritoriul. Un rol important în atragerea femelelor îl 

au secreţiile odorifere, produse de glandele faciale ale masculului, cu 

care impregnează întregul teritoriu. Semnificativ în acest sens este 

faptul că bolta peşterii, a cărei acustică este cu mult mai bună, este 

mai puţin folosită pentru atragerea partenerelor decât pereţii pe care 

masculul aşteaptă pasiv sosirea lor. 

La Myotis myotis şi M. oxygnathus, dar şi la alte specii din acest 

gen, femelele sunt atrase nu numai prin mecanismul olfactiv, ci şi 

prin chemări sonore (Horacek & Gaisler, 1986). Sunetele sunt emise 

în timpul zborurilor de curtare, în care perechile se ating, după care 

liliecii aterizează pe perete, unde masculul urmăreşte femela până 

când aceasta reintră în teritoriul său de împerechere. 

Comportamentul reproductiv al unei populaţii de Pipistrellus 

pipistrellus dintr-o plantaţie de pini a fost amănunţit studiat de către 

Lundberg şi Gerell (1986). Aceştia au montat în copaci peste 100 de 

căsuţe din lemn şi au marcat cu culori diferite trei masculi din 

interiorul zonei studiate şi alţi doi din afara ei. Urmărindu-le 

comportamentul în primele trei ore după apusul soarelui, autorii au 

remarcat că masculii din afara zonei ocupate de cei trei masculi 

dominanţi nu au pătruns niciodată pe teritoriul acestora. De 

asemenea, ei au constatat că, la începutul primăverii, căsuţele sunt 
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ocupate de ambele sexe, dar că femelele le părăsesc în mai pentru 

a intra în podurile din clădirile învecinate, unde formează colonii 

mari, de naştere şi creştere a puilor. În august, femelele adulte se 

reîntorc la căsuţe şi formează haremurile de împerechere. Femelele 

juvenile se pot alătura acestor grupuri, însă masculii juvenili sunt 

respinşi, trebuind să-şi caute teritorii proprii. În interiorul teritoriului 

său, masculul rezident ocupă mai multe căsuţe, pe care le 

impregnează cu secreţiile glandelor odorifere şi pe care le vizitează 

periodic. 

Masculii nu stau permanent în aceste teritorii. La începutul 

sezonului de împerechere, ei îşi petrec aici doar 5% din timp, pentru 

ca, spre sfârşitul lui august şi în septembrie, procentul să crească 

până la 60%. În această perioadă, masculii străini sunt îndepărtaţi 

prin semnale sonore scurte şi puternice, a căror frecvenţă variază 

între 18.000 şi 35.000 Hz. O altă modalitate de apărare a teritoriilor 

de împerechere constă în derutarea rivalilor prin frecventarea unor 

adăposturi false, reprezentate de scorburi sau fisuri din trunchiul 

arborilor, în jurul cărora masculii rezidenţi se rotesc sporadic. 

În perioada de împerechere, masculii de Pipistrellus pipistrellus 

execută, la o înălţime de 2 până la 6 m, zboruri eliptice cu o lungime 

de 100-200 m. În timpul acestui ritual de curtare, ei emit sunete 

scurte, compuse dintr-o secvenţă principală cu o frecvenţă de 15-28 

kHz şi una secundară, finală, în care frecvenţa creşte la 32-37 kHz. 

Potrivit observaţiilor efectuate de autorii citaţi, numărul femelelor pe 

care un mascul reuşeşte să le atragă variază între 0 şi 13, dar încă 

nu se ştie dacă, printr-un astfel de ritual, el nu se expune şi riscului 

de a fi atacat de prădători. 

O altă strategie de împerechere a fost descrisă la Rhinolophus 

ferrumequinum de Ransome (1990). La această specie, teritoriile de 

împerechere se compun din mai multe suprafeţe mici, risipite, în care 

masculii revin regulat, de la mijlocul verii până în noiembrie şi din 

nou primăvara, în aprilie şi mai. De cele mai multe ori, aceste teritorii 

sunt folosite ani la rând, iar în rarele cazuri în care intervin schimbări, 

noul teritoriu este păstrat şi el o perioadă îndelungată. În mod 
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obişnuit, un mascul atrage în teritoriul său mai multe femele, cu care 

se împerechează de două ori pe an, toamna şi primăvara.  

Strategia de împerechere a unei specii poate varia foarte mult, 

ea fiind adaptată condiţiilor meteorologice din fiecare an. Observaţiile 

lui Ransome (1990) arată că, după o vară caldă, în care femelele au 

născut devreme şi ambele sexe au acumulat cantităţi importante de 

grăsime, frecvenţa împerecherilor de la sfârşitul lunii octombrie este 

de 85%. Dacă puii s-au născut târziu şi depozitele de grăsime 

dobândite în cursul verii au fost reduse, frecvenţa împerecherilor 

este mică, sub 20%, crescând încet spre sfârşitul iernii, cu un maxim 

în luna februarie. 

Spre sfârşitul lunii septembrie şi în octombrie, activitatea de 

împerechere se reduce, iar liliecii încep să plece spre locurile de 

hibernare. Bernard (1985) afirmă că împerecherile pot continua până 

la sfârşitul hibernării, iar acuplări ocazionale pot avea loc chiar şi 

primăvara, când femelele se reîntorc în aceleaşi teritorii pe care 

masculii le-au ocupat în octombrie. 

 

2.4.2. Producţia şi stocarea spermei 

La numeroşi lilieci s-a arătat că mărimea testiculelor şi, implicit, 

intensitatea spermatogenezei prezintă o variaţie sezonieră 

(Heideman et al., 1992; O’Brien, 1993; Entwistle et al., 1998). La 

microchiropterele din regiunile temperate, producţia de spermă este 

maximă spre sfârşitul verii şi începutul toamnei. Deşi ea încetează în 

intervalul septembrie – noiembrie, masculii îşi pot păstra 

spermatozoizii viabili în tot cursul iernii. În consecinţă, liliecii se pot 

împerechea pe toată durata toamnei şi chiar şi iarna, în timpul 

scurtelor perioade de activitate care succed trezirilor spontane. 

Cu cât spermatogeneza este mai intensă, şansa ca cel puţin o 

parte din spermatozoizi să supravieţuiască până în momentul 

ovulaţiei este mai mare. Ca urmare, între masculi poate să apară o 

competiţie reproductivă, în care succesul este obţinut de indivizii 

capabili să producă o cantitate mare de spermă. La unii lilieci, 

femelele se pot reîmperechea destul de des. Cum fenomenul este 
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mai frecvent la speciile care formează colonii de împerechere mari, 

masculii acestora au testicule mai voluminoase în raport cu 

dimensiunile corpului (Hosken, 1997; 1998). Este deci posibil ca, în 

astfel de cazuri, selecţia sexuală să opereze şi prin producţia de 

spermă (Wilkinson & McCracken, 2003). 

După împerechere, sperma este stocată în tractul genital al 

femelei, unde este nutrită până când va avea loc ovulaţia. Acest 

proces este remarcabil prin faptul că, în mod normal, spermatozoizii 

ar trebui să fie distruşi de sistemul imunitar al femelei, dar 

mecanismul prin care este prevenită reacţia imună nu este este încă 

pe deplin cunoscut. În schimb, există mai multe date în ceea ce 

priveşte modul în care sperma stocată se poate conserva timp de 

mai multe luni (Andreuccetti, 1984). Având în vedere faptul că pereţii 

uterului şi ai trompelor uterine sunt căptuşiţi cu un epiteliu special, 

prevăzut cu microvili, în care se fixează numeroşi spermatozoizi, 

autorul consideră că ei îşi păstrează viabilitatea datorită glucozei pe 

care o absorb prin intermediul acestui ţesut. Fluidele uterine conţin şi 

ele mari cantităţi de glucoză şi de fructoză, care pot servi de 

asemenea la nutriţia spermatozoizilor, dovadă fiind numeroasele 

mitocondrii din citoplasma lor. În plus, presiunea înaltă a dioxidului 

de carbon dizolvat şi proteinele din lumenul uterului au rolul de a 

imobiliza spermatozoizii, scăzând la minimum cerinţele lor 

energetice. 

 

2.4.3. Ovulaţia şi gestaţia 

La microchiropterele din regiunile temperate, ovulaţia se 

declanşează cu o mare întârziere, de regulă primăvara devreme, 

astfel că ovulele nu sunt fertilizate imediat după acuplare, ci numai 

spre sfârşitul hibernării. Excepţie fac doar populaţiile de Miniopterus 

schreibersii din aceleaşi regiuni, la care ovulaţia se produce în 

perioada împerecherii, astfel că fertilizarea nu mai este decalată. Ea 

se realizează la nivelul trompelor uterine, însă dezvoltarea oului este 

stopată după primele diviziuni şi implantarea lui în uter este 

împiedicată până în primăvara următoare (Bernard, 1980). În 
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schimb, la populaţiile din regiunile tropicale, toate aceste procese se 

desfăşoară neîntrerupt, ceea ce denotă că întârzierea gestaţiei este 

o adaptare la condiţii climatice nefavorabile şi la absenţa hranei. 

Datorită acestor particularităţi, unii autori sunt de părere că genul 

Miniopterus trebuie separat de restul vespertilionidelor şi plasat în 

familia Miniopteridae, creată de Miller încă din 1907 (Mitchell-Jones 

et al., 1999). Opţiunea este susţinută şi de date recente ale filogeniei 

moleculare, conform cărora Miniopterus schreibersii se încadrează 

într-o linie evolutivă net divergentă (Hoofer & Van Den Bussche, 

2003).  

La începutul primăverii, liliecii treziţi spontan din somnul hibernal 

părăsesc eşalonat adăposturile de iarnă, femelele gestante fiind, în 

general, primele care se îndreptă spre adăposturile de vară. Găsirea 

unor locuri potrivite pentru dezvoltarea intrauterină a progeniturii este 

condiţionată în special de existenţa unei zone de vânătoare 

apropiate. În perioada gestaţiei şi a lactaţiei, femelele trebuie să se 

hrănească foarte bine, întrucât aceste procese sunt mari 

consumatoare de energie. Stabilind cantitatea de guano şi, implicit, 

consumul de hrană din mai şi până în august, Ransome (1978) a 

distins patru faze în comportamentul de hrănire. 

În prima fază, care începe imediat după instalarea în 

adăposturile de vară, liliecii se hrănesc intens, pentru a recupera 

pierderile în greutate din timpul hibernării. Deşi au fost înregistrate 

fluctuaţii dependente de condiţiile climatice, cantitatea de fecale 

uscate a depăşit de cele mai multe ori 0,65 g/zi/individ. 

În faza a doua, care durează din mai şi până în iunie, hrănirea 

se menţine la un nivel constant, cantitatea medie de fecale fiind de 

0,43 g/zi/individ. 

În faza a treia, care precede naşterea, consumul de hrană 

scade, valoriile medii fiind de numai 0,2 g fecale/zi/individ. Această 

diminuare s-ar putea datora creşterii accentuate a fetusului, care 

reduce capacitatea mamei de a vâna sau de a ingera o cantitate 

prea mare de hrană. 
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În faza a patra, înregistrată la scurt timp după naştere, femelele 

consumă din nou un mare număr de insecte, cantitatea de guano 

atingând acum 0,43-0,82 g/zi/individ. 

În ansamblu, timpul alocat hrănirii variază de la 2,5 la 5 ore pe 

noapte. În perioada de lactaţie, există chiar două perioade de 

hrănire, animalele ieşind la vânat atât la apusul, cât şi înainte de 

răsăritul soarelui; în cursul gestaţiei, însă, ele renunţă la cel de al 

doilea zbor de hrănire (Swift, 1980). 

Prin injectarea unei cantităţi cunoscute de apă marcată cu 

izotopi ai oxigenului şi hidrogenului, Speakman şi Racey (1987) au 

reuşit să evalueze energia pe care femelele de Plecotus auritus o 

consumă în condiţii naturale, în perioada gestaţiei avansate şi în cea 

de lactaţie timpurie. Rezultatele obţinute au arătat că ele sunt 

heterotermice în faza terminală a gestaţiei şi că aceste etape ale 

ciclului reproductiv sunt cele mai costisitoare din punct de vedere 

energetic. De aceea, în perioada timpurie a gestaţiei şi în cea de 

lactaţie, femelele intră ziua în stare de letargie. Această strategie 

este abandonată însă în ultimele stadii ale gestaţiei, timp în care 

consumul de energie îl depăşeşte pe cel al unui animal homeoterm 

(Neuweiller, 2000). 

Majoritatea liliecilor au capacitatea de a încetini sau grăbi 

procesul de gestaţie, în funcţie de condiţiile climatice şi de cantităţile 

de hrană disponibile. De regulă, durata gestaţiei este de 45-60 de 

zile, variind atât în funcţie de specie, cât şi de condiţiile de mediu din 

fiecare an. La o populaţiei de Pipistrellus pipistrellus din Scoţia, de 

exemplu, durata gestaţiei în doi ani succesivi a fost de 41 de zile, 

respectiv 51 de zile (Racey & Swift, 1981). 

La coloniile de Myotis myotis din ţara noastră, gestaţia durează 

între 50 şi 60 zile, în funcţie de temperatura ambiantă. Pentru a 

demonstra acestă relaţie, Valenciuc (1973) a însumat temperaturile 

medii zilnice înregistrate în cursul gestaţiei în doi ani consecutivi, 

obţinând valori foarte apropiate, pentru durate diferite ale gestaţiei. 

Astfel, în intervalul 1 aprilie – 21 mai 1968,  când naşterile erau 

încheiate, temperatura medie însumată a fost de 654,2C, pe când 
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în intervalul 1 aprilie – 6 iunie 1969, moment în care naşterile abia 

începeau, această temperatură a fost de 646,0C. 

 

2.4.4. Naşterea, alăptarea şi comunicarea mamă – pui 

Pentru a naşte şi a-şi creşte puii, femelele se retrag în locuri 

ferite, unde formează colonii de maternitate. Acestea au o 

importanţă semnificativă pentru lilieci, deoarece adesea ei străbat 

distanţe mari şi revin cu fidelitate în aceleaşi locuri, an de an. De 

exemplu, într-o colonie de naştere de Miniopterus schreibersii din 

India au fost semnalate exemplare sosite de pe o suprafaţă de 

15.000 de km2 (Neuweiler, 200). Caracteristicile coloniilor variază în 

funcţie de specie, iar masculii sunt de obicei excluşi, ei trăind în 

acest răstimp izolaţi sau în grupuri mici. 

Perioada naşterilor poate varia foarte mult. În urma observaţiilor 

efectuate timp de 26 de ani asupra unei populaţii de Rhinolophus 

ferrumequinum din Woodchester, Ransome (1973) a constatat că 

perioada s-a extins din 27 iunie şi până în 10 august. Pe de altă 

parte, ea este destul de stabilă în cadrul unei populaţii date, fiind 

dependentă însă şi de mărimea acesteia. La o colonie compusă din 

aproximativ 1.000 de indivizi de Myotis myotis, Valenciuc (1973) a 

observat că perioada naşterilor a durat între 10 şi 12 zile. 

Majoritatea chiropterelor dau naştere unui singur pui, dar unele 

specii de Vespertilionidae pot naşte doi sau chiar trei pui. Au fost 

semnalate, de asemenea, situaţii în care numărul puilor diferă la 

populaţii aparţinând aceleiaşi specii, aflate însă la distanţe 

geografice mari. În Anglia, Pipistrellus pipistrellus naşte un singur 

pui, rareori doi (Stebbings, 1968), în timp ce în Rusia, gemenii sunt 

mult mai frecvenţi, iar câteodată au fost observaţi şi tripleţi 

(Rahmatulina, 1972). În cazul naşterilor multiple, puii sunt mai mici, 

creşterea lor este mai înceată şi cerinţele energetice ale mamei în 

timpul lactaţiei sunt mai mari. Cum astfel de naşteri au loc mai 

devreme, perioada de alăptare este mai lungă, ceea ce face ca 

gemenii să aibă mai multe şanse de supravieţuire. Rata naşterilor 
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multiple depinde şi de vârsta mamelor, ea fiind mai mare la femelele 

vârstnice (Gaisler et al., 1979). 

Un comportament social cu totul aparte a fost consemnat la 

vulpea zburătoare Pteropus rodricensis din vestul Oceanului Indian, 

la care femelele tinere sunt asistate la naştere de cele mai 

experimentate (Kunz et al., 1994), aşa cum se întâmplă şi în cazul 

delfinilor. 

Imediat după naştere, puii sunt golaşi şi orbi, dar foarte mobili, 

agăţându-se bine cu dinţii şi ghearele de mamă. Ei sunt alăptaţi de 

cel puţin două ori pe zi, timp de 4-8 săptămâni. La speciile 

insectivore, laptele este foarte nutritiv. De asemenea, el conţine 

bacterii simbionte şi imunoglobuline care conferă nou-născuţilor 

imunitate la diverse boli. 

Perioadele în care nopţile sunt friguroase şi insectele lipsesc pot 

fi critice. De aceea, atât femelele, cât şi puii intră în stare de letargie 

până când condiţiile meteorologice revin la normal. 

În schimb, temperaturile ridicate nu par să reprezinte un 

inconvenient major pentru colonia de creştere a puilor. S-a constatat 

că atunci când temperatura din adăpost ajunge la 36-38C, 

chiropterele îşi schimbă doar locul în cadrul aceluiaşi adăpost, 

căutând un microclimat mai potrivit. Studiind comportamentul unei 

colonii de maternitate din podul unei şcoli, Valenciuc (1971) arată că 

liliecii se aşează cât mai departe de tabla încinsă a acoperişului, iar 

în zilele cele mai calde ei coboară spre podea şi se fixează cu partea 

ventrală lipită de pereţii reci de cărămidă. 

Speciile gregare îşi grupează puii în colectivităţi separate de 

cele ale adulţilor. Pentru a stabili dacă mamele îşi alăptează propriii 

pui în astfel de „creşe”, McCracken şi Gustin (1987) au investigat 

acest aspect într-o imensă colonie de naştere pe care Tadarida 

brasiliensis o formează în peştera Bracken (Texas). Cercetătorii au 

colectat 167 de perechi mamă-pui, la care s-a stabilit identitatea prin 

analiza ADN, constatând că puii au fost alăptaţi de mamele lor în 

160 de cazuri (95,8%). 
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Întrucât puii se deplasează aleator în interiorul „creşelor” în 

răstimpul în care femelele sunt plecate la vânătoare, acestea vor 

trebui să-i caute şi să-i identifice de fiecare dată când revin. De 

aceea, în cadrul coloniilor mari, care reunesc uneori indivizi din 

specii diferite, lucrurile se complică şi pot apare „hoţi” de lapte atât 

din rândul puilor, cât şi din cel al adulţilor. Ei se agaţă de mamelele 

femelei care îşi caută puiul şi până când aceasta reuşeşte să-i 

îndepărteze, îşi iau porţia de lapte. Astfel se explică şi observaţia lui 

Brosset (1962), care a găsit lapte în stomacul unui mascul adult de 

Miniopterus schreibersii. 

În procesul de recunoaştere sunt implicate mai multe simţuri, 

dintre care cel mai important este mirosul. Femelele îşi ung puii cu 

secreţia odoriferă a unor glande sebacee, care se găsesc mai ales 

pe bot şi pe bărbie, putându-i astfel recunoaşte cu mai multă 

uşurinţă. 

La chiropterele care formează colonii mai mici, recunoaşterea 

puilor este mai simplă, mamele găsindu-i pe baza semnalelor 

sonore. La unele specii, printre care se numără şi Rhinolophus 

ferrumequinum, puii scot sunete atât de puternice şi de ascuţite, 

încât pot fi auzite de om chiar şi din afara adăpostului. Ele prezintă, 

însă, diferenţe subtile, care sunt percepute numai de mamă şi prin 

care aceasta îşi identifică puiul. El este localizat în timpul zborurilor 

repetate pe care femelele le execută în jurul coloniei înainte de a 

ateriza. 

În perioada în care femelele se duc la vânătoare, puii sunt 

foarte activi, schimbându-şi continuu locul şi căzând destul de 

frecvent din locul de acroşaj. În astfel de situaţii, ei emit sunete de 

chemare, iar atunci când revin, mamele vor încerca să-i recupereze. 

Dacă tentativa eşuează, puiul căzut va muri în scurt timp, datorită 

hipotermiei, deshidratării şi inaniţiei. 
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2.4.5. Creşterea şi emanciparea puilor 

În primele zile după naştere, puii sunt total dependenţi de 

mame, nu numai în ceea ce priveşte hrănirea, ci şi pentru că sunt 

lipsiţi de păr, iar mecanismul lor fiziologic de termoreglare este 

incomplet dezvoltat. Ca urmare, liliecii recurg la termoreglarea 

colectivă prin „creşele” în care puii rămân cât timp mamele sunt 

plecate la vânătoare. 

Blana puilor creşte repede şi ochii se deschid la 1-2 săptămâni 

după naştere. La toate speciile de Vespertilionidae, dentiţia de lapte 

este prezentă încă de la naştere, fiind astfel conformată încât puii să 

se poată prinde în siguranţă de mamă în timpul zborurilor din, sau 

între adăposturi. Puii de Rhinolophidae se nasc mai dezvoltaţi, cu 

spatele deja acoperit de blană. Ei îşi pierd dentiţia de lapte în timpul 

dezvoltării intrauterine, dar se agaţă de mameloanele false pe care 

femelele le au în regiunea pelviană, plasându-se cu picioarele sub 

aripile acestora. În această poziţie, ei sunt transportaţi cu uşurinţă 

chiar în timpul zborurilor mai îndelungate. 

La naştere, puii liliecilor au o greutate mare, care atinge 22,3% 

din greutatea mamei, pe când, la alte mamifere de talie similară, 

această proporţie este de numai 7,8% (Kurta & Kunz, 1987). 

Membrele lor sunt însă inegal dezvoltate. Picioarele sunt aproape tot 

atât de lungi ca şi cele ale adulţilor, astfel încât puii se pot agăţa de 

substrat sau de corpul mamei încă din prima zi de viaţă. În schimb, 

aripile sunt mici, cu un schelet moale şi flexibil, incomplet calcifiat. 

Fiind puţin pigmentate dar puternic vascularizate, ele au o culoare 

roz-roşietică. Întrucât ulterior ritmul de creştere este foarte rapid 

(Tab. 2.8), dezvoltarea lor se încheie în doar câteva săptămâni 

(Hugues et al., 1989).  

Rata de creştere diferă în funcţie de specie, de temperatura din 

adăpost şi de cantitatea de hrană. Analizând datele din literatură, 

referitoare la dezvoltarea a 17 specii de lilieci hibernanţi, Tuttle şi 

Stevenson (1982) au obţinut o rată de creştere a antebraţului de 1,1 

mm/zi şi o medie de creştere a greutăţii corporale de 0,42 g/zi. La 

Rhinolophus ferrumequinum, Ransome (1990) a înregistrat o rată 
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medie de creştere a antebraţului de 1,4 mm/zi, remarcând totodată 

că aceste valori sunt mai mari la femele decât la masculi şi că ele 

variază de la un an la altul. 

Tabelul 2.8. Dezvoltarea aripii la juvenilii de Rhinolophus ferrumequinum 

(după Hugues et al., 1989, modificat). 

Wing development in Rhinolophus ferrumequinum juveniles                                 
(after Hugues et al., 1989, modified). 

Vârsta 
Suprafaţa aripii 
(% faţă de adult) 

Anvergura aripii 
(% faţă de adult) 

La naştere 

La 15 zile 

La 24 zile 

17,2 

61,7 

77,4 

44,4 

76,7 

98,0 

 

Puii ajung la dimensiunea părinţilor după aproximativ 40 de zile, 

dar pot să zboare mai repede, după numai 15 zile. La început ei sunt 

nesiguri, cele dintâi tentative fiind efectuate în interiorul adăpostului, 

însă după vreo alte 10 zile devin suficient de îndemânatici pentru a 

se avânta şi în afara lui. 

Ecolocaţia este un procedeu pe care puii îl învaţă de asemenea 

încetul cu încetul. Frecvenţa ultrasunetelor pe care le emit este mai 

întâi joasă, crescând până la valorile pe care le are la adulţi în 

decurs de cca. 19 zile din momentul naşterii. Cum primele lor 

încercări de a captura insectele sunt nereuşite, ei rămân mai mult 

timp dependenţi de mame. La Rhinolophus ferrumequinum, de 

exemplu, femelele încetează să-şi mai alăpteze puii după 45 de zile, 

când ei sunt deja capabili să se hrănească singuri, dar continuă să 

stea împreună cu ei până la 62 de zile (Ransome, 1990). 

Dezvoltarea liliecilor comportă şi alte aspecte anatomice şi 

fiziologice, cum sunt creşterea masei musculare, osificarea 

scheletului, perfecţionarea analizei ultrasunetelor întoarse de la o 

ţintă în mişcare etc. 

Emanciparea atât de rapidă a puilor se datorează faptului că ei 

trebuie să intre în hibernare cu rezervele de grăsime deja formate. 

Dacă vremea se răceşte în timpul dezvoltării lor, puii sunt primii care 
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rămân în adăpost, unde se comasează în colonii compacte pentru a 

reduce pierderile de căldură. Când vremea rea se prelungeşte, 

femelele pot intra şi ele în letargie, iar stresul la care sunt supuse 

este mai mare decât al puilor, deoarece ele trebuie să consume 

energie atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru cele ale puilor. De 

aceea, gradul de dezvoltare al puilor reflectă şi rezervele energetice 

ale mamei (Ransome, 1990). 

 În populaţiile de lilieci există întotdeauna femele care trec cu 

succes peste perioada de creştere a puilor, una din trăsăturile lor 

distinctive fiind mărimea considerabilă. Insă cele foarte bătrâne sau 

prea tinere nu ajung să-şi crească puii în perioada optimă şi ca 

urmare riscul de a muri împreună cu puii lor în primul sezon de 

hibernare este foarte mare. 

 

Reproduction (Synopsis) 
In temperate areas, the warm season is not long enough to allow 

the integral development of all the stages in the reproduction 

process, from breeding to young’s emancipation. This is the reason 

why bats from these regions have more characteristics that were 

presented starting with the breeding behaviour. Some breeding 

strategies of Myotis, Pipistrellus şi Rhinolophus were presented.  

The authors largely explained the processed of 

spermatogenesis, late ovulation and extended gestation. Also, the 

authors explained the capacity of bats to slow down or accelerate the 

gestation process, as well as the strategies of heterothermy 

utilization, depending on climatic conditions and available food 

quantities. Exemplifications have been made for populations of 

Pipistellus pipistrellus from Scotland and Myotis myotis from 

Romania were the relation between gestation duration and the 

surrounding temperature has been demonstrated. Authors detailed 

the feeding behaviour of pregnant females and the social behaviour 

of maternal colony setting up. 

The born of the young, breastfeeding and communication 

between mother and her young are common aspects for gregarious 
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species, were social behaviours are well expressed. Very important 

for the recognition of the young by their mother in big colonies is the 

odour secretion of sebaceous glands of the mother, as well as the 

dialog established by sonorous call signals. The physiologic 

mechanisms specific for young development and acquiring flight and 

echolocation abilities were also discussed in the previous chapter, of 

which we remind the most important, such as asymmetrical 

development of the members, improvement of thermo-regulation 

processed, improvement of ultrasound analysis, growth rate 

depending on climatic conditions etc. Also, the necessity of existing 

in bat populations of females with considerable energetic reserves 

was showed, in order to ensure the emancipation of the young in the 

optimal period so that the population to survive for a long period of 

time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 88 

2.5. Rolul chiropterelor în natură 
 
 

2.5.1. Strategia de supravieţuire 

Întrucât rata de supravieţuire a adulţilor şi fertilitatea lor 

fluctuează enorm de la un an la altul, mărimea populaţiilor de lilieci 

este extrem de variabilă. 

Chiropterele sunt animale cu o strategie de supravieţuire de tip 

K, derivată din următoarele particularităţi ale ciclului lor vital: 

– dezvoltarea ontogenetică lentă, datorită întârzierii perioadei de 

ovulaţie, sau gestaţiei mult prelungite (Racey, 1982); 

– numărul redus al descendenţilor şi talia mare pe care aceştia 

o au la naştere; 

– grija mamelor faţă de progeniturile lor; 

– longevitatea mare; 

– rata redusă a mortalităţii. 

În urma a numeroase observaţii, Tuttle (1975, 1976a) a 

constatat că, alături de temperatura ambiantă şi de densitatea 

insectelor, distanţa până la terenurile de vânătoare este esenţială 

pentru supravieţuirea puilor şi, implicit, pentru menţinerea populaţiei.  

Într-o oarecare măsură, distanţa dintre adăposturile de vară şi 

cele de hibernare poate influenţa şi ea mărimea unei populaţii, 

întrucât pierderile înregistrate sunt cu atât mai mari, cu cât ruta care 

trebuie parcursă este mai lungă şi mai dificilă. Or, liliecii au de 

străbătut uneori sute de kilometri şi trebuie să traverseze munţi înalţi. 

Pe de altă parte, reducerea rezervelor de grăsime afectează 

capacitatea de supravieţuire a indivizilor în timpul iernii (Tuttle, 

1976b). Tinând cont de aceste aspecte, Ransome (1990) a observat 

că media naşterilor este sincronizată în fiecare an cu factorii care 

acţionează în sens limitativ asupra mărimii populaţiilor de lilieci. 
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2.5.2. Mortalitatea şi longevitatea liliecilor 

Una dintre perioadele cele mai vulnerabile ale chiropterelor o 

reprezintă cea cuprinsă între naşterea şi emanciparea puilor. Din 

punct de vedere al mortalităţii, ea poate fi împărţită în trei faze: faza 

premergătoare zborului, faza de înţărcare şi faza premergătoare 

emancipării. 

În prima fază, mortalitatea este destul de redusă, Tuttle şi 

Stevenson (1982) găsind la cele 17 specii de lilieci hibernanţi pe 

care le-au studiat un procent de doar 1-3%. Studii similare efectuate 

de Ransome (1990) au dovedit că, la Rhinolophus ferrumequinum, 

mortalitatea a fost nulă în 20 din cei 26 de ani de cercetări. În anii cu 

condiţii climatice defavorabile, mortalitatea a fost de 1-2%, însă nu a 

depăşit 7% nici chiar în anii cei mai friguroşi, care au determinat 

declinul populaţiilor din Anglia. Această mortalitate extrem de mică 

se datorează, în primul rând, dezvoltării intrauterine avansate şi 

faptului că puii se nasc la sfârşitul verii, când temperatura este mai 

ridicată şi hrana mai abundentă. În schimb, la Vespertilionidae 

mortalitatea este mult mai mare în această fază. La populaţii de 

Pipistrellus pipistrellus din Anglia mortalitatea nou-născuţilor a fost în 

unii ani chiar de 100% (Stebbings, 1988). La aceste specii, naşterile 

au loc devreme, când zilele reci de la începutul verii limitează drastic 

cantitatea de hrană. În astfel de situaţii, femelele care alăptează îşi 

părăsesc puii după câteva zile de înfometare. Naşterile foarte târzii, 

de la sfârşit de iulie sau din august, duc şi ele la pierderi mari atât în 

rândul mamelor, cât şi al puilor. 

În faza înţărcării, când puii au început deja să zboare, 

mortalitatea devine uşor mai mare, în populaţiile de Rhinolophus 

ferrumequinum din Woodchester (Marea Britanie) ea fiind estimată la 

4%. 

În faza premergătoare emancipării, când puii încep să vâneze în 

afara adăpostului, mortalitatea lor este mult mai crescută (Tuttle & 

Stevenson, 1982). Intrucât cadavrele nu se regăsesc decât într-o 

foarte mică măsură, nu se poate stabili cu precizie dacă dispariţia 
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juvenililor se datorează în toate cazurile morţii lor, sau doar faptului 

că şi-au părăsit adăpostul.  

Înregistrând timp de cinci ani efectivul unei populaţii de 

Rhinolophus ferrumequinum, prin tehnica marcării şi recapturării, în 

perioada de naştere şi de pregătire pentru hibernare, Ransome 

(1990) a ajuns la rezultate care susţin aceste observaţii (Tab. 2.9).  

 
Tabelul 2.9. Variaţia numărului de juvenili dintr-o populaţie de  Rhinolophus 

ferrumequinum în perioada 1984-1988 (după Ransome, 1990). 

Variation in the number of juveniles from a population of                                 
Rhinolophus ferrumequinum between 1984-1988 (from  Ransome, 1990). 

Anul Naşteri 
După 15 

zile 

După 45 

zile 

După 55 

zile 

În 

adăpost 

După  

un an 

1984 46 42 41 34 25 23 

1985 46 46 38 31 24 10 

1986 31 31 22 17 2 0 

1987 27 27 22 19 13 8 

1988 21 19 19 15 11 7 

Total 171 165 142 116 75 48 

Supravieţuire 100% 96,5% 83,0% 67,8% 43,9% 28,1% 

 

Rezultatele arată că cea mai mare mortalitate în rândurile puilor 

apare în perioada de înţărcare şi la debutul zborului. Pentru 

intervalul de timp în care juvenilii devin teritoriali şi pornesc în 

căutarea adăposturilor de hibernare, datele devin incerte, deoarece 

s-ar putea ca scăderea numărului de indivizi să nu mai fie exclusiv o 

consecinţă a mortalităţii, ci şi una a dispersării lor spre alte 

adăposturi, neidentificate. 

Concluzionând, putem afirma că principalul duşman al liliecilor îl 

reprezintă climatul, o primăvară lungă şi rece putând provoca 

pierderi în efectivele populaţiilor de 70%, sau chiar mai mari. 

Ca mijloc de contracarare a acestei mortalităţi crescute şi de 

menţinere a stabilităţii populaţiilor, liliecii dispun de o longevitate 

excepţională pentru mamiferele de talie mică (Tab. 2.10). 
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Tabelul 2.10. Recorduri de longevitate ale liliecilor (după Barnard, 1995, 
modificat) 

Longevity records of bats (from Barnard, 1995, modified) 

Specia Vârsta maximă (ani) Sursa bibliografică 

Subordinul Megachiroptera 

Familia Pteropodidae 

Eidolon helvum 

Pteropus giganteus 

Rousettus leachi 

R. leschenaulti 

21,8 

17,2 

19,8 

14,0 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982  

Badwaik, 1992 

Subordinul Microchiroptera 

Familia Rhinolophidae 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

26,0 

18,0 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Familia Vespertilionidae 

Barbastella barbastellus 

Eptesicus fuscus 

Miniopterus schreibersii 

Myotis brandti 

M. dasycneme 

M. daubentoni 

M. emarginatus 

M. lucifugus 

M. myotis 

M. mystacinus 

M. nattereri 

Pipistrellus pipistrellus 

Plecotus auritus 

P. austriacus 

18,0 

20,0 

15,5 

13,0 

15,5 

18,0 

14,5 

31,0 

18,0 

13,5 

14,5 

11,0 

13,8 

12,0 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Davis, 1986 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Sommers et al., 1993 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 

Tuttle & Stevenson, 1982 
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2.5.3. Prădătorii liliecilor 

Dintre mamiferele care vânează lilieci amintim: jderul de piatră 

(Martes foina), vulpea (Vulpes vulpes), şobolanul (Rattus rattus, R. 

norvegicus), pisica (Felis catus), hermelina (Mustela erminea), 

ratonul (Procyon lotor), oposumul (Didelphis sp.) sau chiar alţi lilieci 

carnivori. La noi în ţară, cel mai frecvent consumator al liliecilor este 

jderul de piatră, un vizitator obişnuit al peşterilor (Valenciuc & Ion, 

1977, Romanowski & Lesinski, 1991). Urmele lăsate pe zăpadă la 

intrarea în peşteri şi resturile de liliac (oase, patagiu, blană) stau 

mărturie pentru astfel de atacuri. Cu toate acestea, proporţia liliecilor 

în dieta jderilor este destul de redusă şi apare doar ocazional 

(Romanowski & Lesinski, 1991). Vulpile au fost adesea întâlnite 

iarna, în peşteri din Podişul Someşan, unde au fost găsite, în 

apropierea intrării, şi resturi ale liliecilor, posibil rămase de la ospăţul 

lor. Şi şobolanii sau pisicile pot consuma liliecii ce se adăpostesc în 

podurile caselor. 

O situaţie specială a apărut în Noua Zeelandă, unde lilieci care 

se adăpostesc în pădure la nivelul solului, precum Mystacina 

tuberculata, au început să fie atacaţi de animalele introduse de către 

om: şobolani, pisici sau hermeline (Daniel, 1990). În zonele tropicale 

există chiar unele specii (Vampyrum spectrum, Chrotopterus auritus 

şi Phyllostomus hastatus) care sunt suspectate de faptul că atacă alţi 

lilieci mai mici (Valdivieso, 1964; Greenhall, 1968). 

Păsările răpitoare de zi (ordinul Falconiformes) şi de noapte 

(ordinul Strigiformes) reprezintă cei mai comuni prădători, în 

ingluviile lor regăsindu-se uneori resturi de lilieci (oase şi păr). Dintre 

răpitoarele de zi care atacă liliecii amintim şoimul rândunelelor (Falco 

subbuteo) şi şoimul călător (Falco peregrinus) (Fairon, 1978). Spre 

deosebire de alte păsări, aceşti răpitori vânează destul de puţin 

seara. Cu toate acestea în dieta şoimului rândunelelor se include şi 

Nyctalus noctula, care porneşte la vânătoare încă din amurg. 

Proporţia de lilieci consumaţi de răpitoarele de zi este mică, Linţia 

(1954) găsind în 111 stomacuri de şoim disecate doar 3 lilieci, toţi 
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aparţinând speciei menţionate mai sus (Giurginca & Vănoaica, 

2002). 

Dintre răpitoarele de noapte care se hrănesc cu lilieci, cele mai 

importante sunt huhurezul mic (Strix aluco), mai frecvent în zonele 

împădurite, şi striga (Tyto alba), găsită mai ales în zone cultivate, în 

hambare şi biserici. Într-un studiu efectuat asupra dietei huhurezului 

mic din Peştera Skocjan (sud-vestul Sloveniei), Lipej şi Gjerkes 

(1996) au constatat că resturile liliecilor din ingluvii nu au depăşit 3%. 

Un alt studiu, întreprins de data aceasta în Polonia, a dovedit că 

Myotis myotis reprezintă 10% din dieta huhurezului, acesta fiind 

preferat dintr-un total de 7 specii de lilieci (Kowalski & Lesinski, 

1991). În Germania, Uttendorfer (1952) a găsit, dintr-un total de 

43.600 de exemplare de mamifere consumate de huhurezul mic, 

doar 129 de lilieci din 11 specii. In Franţa, Bertrand (1998) a 

consemnat faptul că Miniopterus schreibersii şi Myotis oxygnathus 

sunt atacaţi de aceste păsări. La strigă, procentajul de lilieci mâncaţi 

este şi mai mic decât la huhurez, Uttendorfer (1952) citând 113 lilieci 

din cele 74.250 de mamifere analizate în dieta acestui prădător din 

Germania. În cursul unui alt studiu, efectuat de Glue (1974) în Anglia 

şi Irlanda, în stomacurile păsărilor răpitoare au fost identificate resturi 

de Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus şi 

Nyctalus noctula. Chiar şi în locurile în care liliecii sunt frecvenţi, ei 

reprezintă doar a mia parte din prada strigii (Bertrand, 1998).  

O situaţie absolut excepţională este remarcată de Contoli et al. 

(1978) în sud-estul Siciliei. Autorii au găsit în ingluviile de Tyto alba 

75 de lilieci: 43 Pipistrellus pipistrellus, 20 Pipistrellus kuhlii, 1 

Pipistrellus nathusii, 6 Pipistrellus spp. şi 5 Myotis myotis, dintr-un 

total de 655 exemplare de mamifere determinate. Explicaţia dată de 

autori pentru incidenţa mare a chiropterelor în dieta acestor păsări 

răpitoare constă în caracteristicilor arealului studiat, o zonă 

mlăştinoasă în care liliecii sunt deosebit de numeroşi. 

Coabitarea dintre chiroptere şi păsările răpitoare poate îmbrăca 

două forme: coabitare directă, în care liliecii şi păsările ocupă 

simultan acelaşi spaţiu dintr-un adăpost, şi coabitare indirectă, care 
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presupune prezenţa în acelaşi timp, în acelaşi adăpost, dar în spaţii 

delimitate în care contactul nemijlocit nu mai este posibil. 

În ambele tipuri de coabitare, relaţiile care se stabilesc între 

chiroptere şi păsări pot fi neutre când animalele nu se deranjează 

reciproc, sau negative când intervine prădătorismul. Un studiu amplu 

privind coabitarea dintre chiroptere şi Tyto alba a fost efectuat de 

Fairon et al. (1996). Ei au realizat o anchetă bibliografică care a 

inclus cazurile prezentate în 85 de articole (Tab. 2.11 A) şi au 

cercetat personal, între anii 1960 şi 1996, 1.497 de biserici (Tab. 

2.11 B). 
 

Tabelul 2.11. Coabitarea  dintre strigă (Tyto alba) şi chiroptere (după 
Fairon et al., 1996) 

Cohabitation between Tyto alba and bats (from Fairon et al., 1996) 

A. Rezultatele anchetei bibliografice 

A. Bibliographic investigation 

Coabitare Directă Indirectă Neclasificată Total  

Neutră 2 1 – 3 

Negativă 6 3 5 14 

Insuficient cunoscută – 8 7 15 

Total cazuri de coabitare 8 12 12 32 

Total biserici menţionate    4.477 

 

B. Rezultatele obţinute de autorii studiului 

B. Personal investigation 

Prezenţă 
1 aprilie – 31 
decembrie 

1 mai – 31 august 

Chiroptere 155 107 

Tyto alba 169 144 

Chiroptere + Tyto alba 17 11 

Total observaţii 784 581 

 

În urma acestei analize complexe, autorii citaţi au constatat că 

procesul de coabitare este extrem de rar, explicând rezultatele 
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obţinute printr-o excludere competitivă şi prin faptul că striga preferă 

alte adăposturi decât cele folosite de chiroptere. 

Şerpii reprezintă o altă categorie de prădători ai liliecilor, 

importantă îndeosebi în regiunile tropicale. Printre aceste reptile se 

numără şarpele nordic de pin (Pituophis melanoleucus) în Mexic, 

şarpele boa (Epicrates angulifer) în Cuba şi Boa constrictor în 

Panama. 

Duşmanii naturali ai liliecilor reprezentaţi de paraziţii interni sau 

externi vor fi discutaţi în subcapitolul 3.2.2. 

În pofida tuturor acestor exemple, prădătorismul nu reprezintă 

un factor de impact şi nici un mecanism de reglare a densităţii 

populaţiilor de lilieci. 

 

2.5.4. Rolul ecologic al liliecilor 

Faptul că liliecii sunt animale nocturne le conferă posibilitatea 

de a exploata nişe ecologice în care competiţia este mai puţin 

strânsă, ei fiind principalii consumatori nocturni care acţionează la 

diverse niveluri ale piramidei trofice. Ca urmare a numeroaselor 

specializări pentru hrană, mega- şi microchiropterele constituie verigi 

importante în numeroase lanţuri trofice. 

Peste 250 de specii, în principal din subordinul Megachiroptera, 

au un regim exclusiv vegetal. Ei au avut chiar o evoluţie paralelă cu 

a plantelor care le furnizează hrana, acestea dobândind o serie de 

adaptări prin care atrag liliecii. Numeroase plante se deschid după 

apusul soarelui, uneori o singură noapte sau doar o perioadă limitată 

de timp. Cele mai multe au culori şterse (alb, crem, gri), miros de 

mucegai, sunt mari şi produc cantităţi însemnate de polen şi nectar. 

De asemenea, ele au adeseori formă tubulară şi antere lungi, motiv 

pentru care liliecii nectarivori şi-au dezvoltat un bot alungit şi o limbă 

lungă, reuşind să pătrundă adânc în corola florilor. În plus, 

megachiropterele nectarivore au un miros ascuţit şi ochi mari, care le 

permit o bună orientare în amurg (Faegri & van den Pijl, 1972). Prin 

deplasarea de la o plantă la alta, liliecii nectarivori polenizează peste 

500 de specii din regiunile neotropicale (Vogel, 1969). 
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Alţi lilieci se hrănesc cu fructe care prezentă la rândul lor câteva 

caracteristici particulare. Ele sunt expuse excentric pe ramuri şi au 

un miros puternic. Deoarece coaja fructelor este tare, dentiţia 

liliecilor este puternică, astfel încât ei pot să culeagă fructele din zbor 

şi să le transporte până la adăpost unde le consuma. Rolul liliecilor 

frugivori este de a dispersa seminţele fructelor, contribuind în felul 

acesta la regenerarea pădurilor tropicale (Greenhall, 1965). Ei 

preferă fructele bine coapte, cu seminţe mature care, trecând prin 

tubul digestiv şi fiind eliminate odată cu fecalele, au o rată crescută 

de germinare (Humphrey & Bonaccorso, 1979). Un liliac frugivor 

poate răspândi până la 60.000 de seminţe pe noapte, ceea ce la o 

colonie de 400 de indivizi înseamnă 146.000.000 de seminţe anual 

(Flemming, 1988). 

Cele mai multe specii se hrănesc cu alte animale, în acest grup 

înscriindu-se liliecii insectivori, piscivori, carnivori şi vampiri. Dintre 

aceştia, cei insectivori reprezintă majoritatea covârşitoare, atingând 

84% din totalul liliecilor în regiunile palearctice şi 44% în regiunile 

neotropicale (Neuweiler, 2000). Liliecii piscivori constituie un grup 

aparte, în care sunt incluşi Myotis daubentonii din regiunile 

palearctice sau Noctilio leporinus din cele neoarctice. Ei îşi folosesc 

ghearele membrelor inferioare pentru a captura mai cu seamă 

artropode care trăiesc pe suprafaţa apei, dar şi peşti sau amfibieni 

de talie mică.  

Chiropterele insectivore sunt prădători naturali pentru adulţii sau 

larvele a numeroase grupe de artropode nocturne. Noapte de 

noapte, microchiropterele consumă o cantitate impresionantă de 

artropode, multe dintre ele dăunătoare, având astfel un rol esenţial în 

reglarea populaţiilor acestora. În plus, prezenţa liliecilor constituie un 

element de garanţie pentru sănătatea pădurilor şi a livezilor. 

Datorită cerinţelor stricte pe care liliecii le au faţă de condiţiile 

climatice şi de cantitatea şi calitatea resurselor trofice, ei pot fi 

consideraţi veritabili indicatori biologici pentru starea mediului 

înconjurător. 
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2.5.4. Importanţa acumulărilor de guano 

În mod indirect, prin intermediul eliminărilor de excremente, 

liliecii susţin numeroase comunităţi zoologice, microbiologice şi 

micologice. Datorită caracterului gregar al majorităţii liliecilor şi 

hrănirii intense în timpul sezonului cald, în adăposturile liliecilor se 

strâng în fiecare an cantităţi considerabile de guano. În această 

masă de excremente, care conţine încă importante rezerve 

energetice, diversitatea zoologică este extrem de mare, ea incluzând 

trei mari categorii de organisme: guanoxenele, care ajung în mod 

accidental pe guano, guanofilele, care preferă guano-ul, însă pot trăi 

şi în alte medii, şi guanobiontele, care trăiesc şi se dezvoltă numai 

pe guano.  

Guano-ul se află la originea unor biocenoze relativ autonome şi 

cu un timp limitat de existenţă (Decu et al., 2003). Fauna de guano 

este mult mai bogată în peşterile din regiunile tropicale decât în cele 

temperate. Această bogaţie de guanofile se explică prin faptul că în 

peşterile din regiunile tropicale excrementele provin de la specii cu o 

dietă foarte variată, care include fructe, nectar, sânge, insecte şi 

chiar alte animale, pe când în peşterile din regiunile temperate sursa 

de hrană o reprezintă exclusiv insectele(Tab. 2.12).  

Alături de rolul trofic pus în evidenţă de aceste asociaţii 

faunistice, acumulările de guano formate de-a lungul anilor sub 

coloniile liliecilor au şi o valoare informaţională. Ele pot furniza date 

privind vechimea lor, condiţiile climatice din perioadele respective, 

prezenţa diferiţilor poluanţi de natură fizică sau chimică etc. (Decu et 

al., 2003).  

La noi în ţară, studii mai ample asupra depozitelor de guano au 

fost efectuate în Peştera lui Adam din vecinătatea Băilor Herculane, 

unde stratul are o grosime de 2,5 m. Prin datarea cu 14C s-a stabilit 

că el are o vechime de cca. 8000 de ani, ceea ce corespunde 

perioadei climatice boreale (Carbonnel et al., 1996, 1999), ale cărei 

particularităţi climatice, menţinute şi în prezent prin emanaţii termale, 

au permis stabilirea unei specii termofile, Rhinolophus euryale (Decu 

et al., 2003). 
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Tabelul 2.12. Fauna unor biocenoze de guano din peşteri din România şi 
Cuba (după Decu et al., 2003, modificat) 

The fauna of guano biocenoses in caves from România and Cuba (from 
Decu et al., 2003, modified) 

Grupe taxonomice România Cuba 

Oligocheta + + 

Nematoda + + 

Gasteropoda + ++ 

Isopoda + ++ 

Diplopoda + ++ 

Chilopoda – Lithobiidae + – 

                 – Cryptopidae + ++ 

Amblypygi – + 

Schizomida – ++ 

Ricinulei – ++ 

Scorpiones – + 

Opiliones + + 

Araneae + ++ 

Pseudoscorpiones – + 

Acari: Oribatida + Gamasida ++ ++ 

Colembola ++ ++ 

Diplura – + 

Thysanura – ++ 

Dermaptera – ++ 

Hemiptera – ++ 

Dictyoptera – Blattaria – ++ 

Orthoptera – ++ 

Psocoptera + ++ 

Lepidoptera + ++ 

Diptera ++ ++ 

Hymenoptera: Terebrantia + Aculeata + ++ 

Coleoptera – Detritofage – – 

                   – Guanofage + ++ 

Zoofagi guanofili – Staphylinidae + – 

                               – Histeridae + ++ 
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Din analiza polenului înmagazinat în depozitele de guano din 

peşteri se pot desprinde date interesante cu privire la evoluţia 

vegetaţiei din regiunea respectivă (Fărcaş, 2003) şi, indirect, la 

comportamentul alimentar al liliecilor. 

Guano-ul este implicat şi în geneza unor minerale, în special 

prin fosfaţii pe care îi generează la contactul cu roca şi care 

reprezintă cea mai numeroasă grupă a mineralelor întâlnite în 

peşteri. În urma reacţiei dintre soluţiile bogate în radicalul –(PO4) şi 

componenţii minerali existenţi în calcar, dolomit, argilă, etc. sau în 

filoanele mineralizate care traversează unele peşteri, rezultă o serie 

de minerale fosfatice. La generarea acestora pot contribui şi 

procesele de autoaprindere ale depozitelor de guano sau filtrarea 

NH4
+ provenit din urină şi excremente, ceea ce determină 

precipitarea altor fosfaţi (Onac, 2004). 

În depozitele de guano precipită adeseori minerale din grupa 

nitraţilor şi sulfaţilor sau minerale de natură organică. Cele mai multe 

apar preponderent în zonele carstice din regiunile umede, calde şi 

temperate, acolo unde peşterile adăpostesc colonii uriaşe de lilieci. 

În ţara noastră în majoritatea peşterilor care adăpostesc osuare 

şi/sau acumulări proaspete sau fosile de guano există şi minerale 

fosfatice. În ultimii ani, au fost identificate mai multe minerale noi 

pentru România (francoanellit, monetit, collinsit etc.), dar şi pentru 

mediul speleic mondial (berlinit, churchit etc.), care provin în principal 

din peşterile Cioclovina, Măgurici, Meziad, Valea Rea şi Stracoş 

cunoscute şi prin depozitele mari de guano (Onac, 2003). 

Cunoscând particularităţile pe care le prezintă geneza 

mineralelor de neoformaţie, se pot obţine o serie de informaţii 

suplimentare cu caracter istoric, arheologic şi paleontologic. În 

funcţie de cantitatea de fosfat, se poate aprecia provenienţa guano-

ului, întrucât fecalele liliecilor insectivori sunt mai acide şi mai bogate 

în fosfaţi decât cele ale liliecilor frugivori (Shahack-Gross et al., 

2004).  

Între guano şi activităţile umane, deduse din resturile scheletice, 

obiectele şi cenuşa găsite în peşteri, există o relaţie complexă, 
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deoarece marile acumulări de guano au fost posibile doar în 

perioadele în care peşterile nu au fost locuite de oameni (Courty et 

al., 1989, Karkanas et al., 2000). În anumite condiţii, guano-ul 

învechit se usucă, contribuind la fosilizarea şi conservarea unor 

resturi scheletice sau a altor materiale de origine antropică împotriva 

unor procese chimice susceptibile de a le transforma ulterior. Acest 

fapt este posibil deoarece, de fiecare dată când mediul se schimbă, 

există tendinţa stabilirii unui echilibru chimic între materialele 

sedimentare (Taylor 1964). Astfel, se poate stabili succesiunea 

perioadelor preistorice în care oamenii au ocupat sau nu peşterile de 

importanţă arheologică. 

 

Role of bats on the environment (Synopsis) 

The size of bat populations is extremely variable because the 

survival rate of adults and the fertility present extreme fluctuations 

from one year to another, while the survival strategies are essential. 

Bats are animals with a “k” strategy, derived from the particularities 

of their life cycles, in which the survival is due to a reduced birth rate, 

which is compensated by a slow ontogenetic development – still, 

advanced in the moment of birth -, a high concern for the offspring 

and increased longevity. Besides, the average of births is 

synchronized with factors that act in a limitative way upon the 

population size, the main adversary of bats being the climatic 

conditions. 

The mortality is influenced, in the first place, by unfavourable 

climatic conditions, but also by the state of development of the 

offspring: the phase precursory to flight, the phase of weaning, the 

phase precursory to emancipation and the phase after the first 

hibernation. Results obtained by monitoring a colony of Rhinolophus 

ferrumequinum over a period of five years showed that the highest 

mortality is in the period of weaning and at the beginning of flight. 

The high mortality in bats is compensated by a longevity that is 

exceptional for small size mammals. 
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The authors enumerate bats predators, both from mammals and 

birds, some situations being exemplified. Of these, the most frequent 

bats predators in Romania are the marten, the fox, the -eagle owl, 

and, rarely, the falcon. Also, the problem of cohabitation between 

bats with the birds of prey is discussed. The cohabitation, that is very 

rare, presumes, as a rule, a plundering relationship and, rarely, a 

neutral relationship. Finally, it is shown that plundering is an 

occasional process and does not represent an adjustment 

mechanism of the density of bats populations. 

Another aspect discussed in this chapter is represented by the 

ecological role of bats, emphasized by their capacity to exploit 

numerous ecological niches, thus forming important links in many 

trophic chains. The role of nectarivorus and frugivorus bats was 

reviewed; they contribute to pollination, seed dispersal and 

regeneration of tropical forests. But, as the majority of bat species 

feed on other animals, especially arthropods, the insectivorous bats 

play an essential role in regulating the populations of nocturnal 

arthropods. Indirectly, by the accumulations of their excrements, bats 

sustain numerous zoological, microbial, mycotic that form a relatively 

autonomous community. The guano also presents an informational 

value, by providing many data concerning their age, climatic 

conditions, the evolution of vegetation, and the presence of different 

polluting substances. Besides, the guano is implied in the genesis of 

some cave minerals, through the phosphates it generates by the 

contact with the rock; in some circumstances it contributes to the 

fossilization and conservation of skeleton remains or other materials 

with archaeological importance. 
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2.6. ILUSTRAŢII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.1. Rhinolophidae – 

liliecii cu potcoavă 
(foto: D. Borda) 
 

Rhinolophidae – Horseshoe 
Bats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Foto 2.2. Vespertilionidae – liliecii 
cu nas de şoarece 
(foto: D. Borda) 
 

Vespertilionidae – Vesper Bats 
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Foto 2.3. Miniopteridae – liliacul cu aripi lungi 
(foto: A. Dragu) 

 

Miniopteridae – Long winged bat 
 

 

Foto 2.4. Intrare în peştera Măgurici (Platoul Someşan)  
 

(foto: C. Borda & D. Ispas) 
 

Entrance of Măgurici Cave (Someşan Plateau)  
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Foto 2.5. Intrare în Peştera 
Huda lui Papară 
(foto: D. Borda) 
 

Entrance of Huda lui 
Papară Cave  
 
 

 

 

Foto 2.6. Intrare în peştera Meziad 

(foto: D. Borda) 
 

Entrance of Meziad Cave  
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Foto 2.7. Liliac în hibernare, 
acoperit cu picături de 
condensare  
 (foto: C. Borda & D. Ispas) 
 

Hibernating bat, covered with 
dew drops  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.8. Colonie de Myotis 
myotis / M. blythii   instalată într-
un canal de tavan  
(foto: C. Borda & D. Ispas)  
 

Myotis myotis / M. blythii colony 
housing in a ceiling channels 
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Foto 2.9. Poluare biologică a peşterii prin acumulare de guano  
(foto: C. Borda & D. Ispas) 

 

Biological pollution of the cave by guano accumulation 
 

 

Foto 2.10. Lilieci treziţi din hibernare (foto: C. Borda & D. Ispas) 
 

Hibernating bats, artificially awaked 
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Foto 2.11. Myotis myotis / M. blythii în hibernare – grup mic 
(foto: D. Borda) 

 

Hibernating Myotis myotis / M. blythii – small groups  
 

 

Foto 2.12. Myotis myotis / M. blythii în hibernare – grup mare compact 
(foto: D. Borda) 

 

Hibernating Myotis myotis / M. blythii – compact groups  
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Foto 2.13. Colonie mixtă de hibernare – Myotis myotis / M. blythii, 
Miniopterius schreibersii şi Rhinolophus ferrumequinum (foto: C. Borda & D. 

Ispas) 
Myotis myotis / M. blythii, Miniopterius schreibersii and Rhinolophus 

ferrumequinum – mixed hibernating colony  

 

 
 

Foto 2.14. Rhinolophus ferrumequinum în hibernare – solitar (foto: D. Borda) 
 

Hibernating Rhinolophus ferrumequinum –single 
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 Foto 2.15. Miniopterus 
schreibersii  şi M. blythii în 
hibernare (foto: D. Borda) 
 

Hibernating Miniopterus 
schreibersii  & M. blythii  

 

 

Foto 2.16. Pipistrellus sp. – hibernând în spaţiul îngust dintre 2 cărămizi 
(foto: D. Borda) 

 

Hibernating Pipistrellus sp. – in the narrow space between 2 bricks 
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3.  Chiropterele şi omul 
 

 

Puţine animale nasc în oameni sentimente atât de contradictorii 

precum chiropterele. Învăluite în mister, ele sunt şi astăzi obiectul 

unor superstiţii, fiind adesea asociate cu spiritele rele ale nopţii. 

Pentru a înlătura prejudecăţile şi a înlesni o înţelegere mai corectă a 

modului în care omul poate interveni în viaţa liliecilor şi a efectelor 

acestei imixtiuni, câteodată benefice dar de cele mai multe ori 

dăunătoare, în cele ce urmează vor fi prezentate câteva aspecte mai 

importante ale relaţiilor dintre om şi chiroptere. 

 

 

3.1. Importanţa chiropterelor pentru om 

 

În afară de importanţa lor ecologică, chiropterele 

îndeplinesc şi alte roluri, cu efecte directe asupra omului. 

Întrucât presiunea antropică este din ce în ce mai mare, considerăm 

necesar să arătăm în ce măsură liliecii ne sunt utili şi care sunt 

principalele foloase pe care ni le aduc. 

 

3.1.1. Importanţa economică a chiropterelor 

Principalul aspect sub care liliecii se fac utili în viaţa noastră 

este cel economic. În funcţie de regimul lor de hrănire, ei intervin 

în diverse sectoare ale economiei unei ţări, cu beneficii care nu 

pot fi neglijate. 

Chiropterele insectivore contribuie în mare măsură la 

combaterea biologică a insectelor dăunătoare culturilor agricole 

(foto 3.1). De exemplu, Tadarida brasiliensis, specie care 

formează în S.U.A colonii de milioane de indivizi, ingerează în 

fiecare noapte o cantitate de insecte egală cu 50-70% din 

greutatea lor (Kunz et al., 1995), iar Myotis lucifugus poate 

consuma o cantitate echivalentă chiar cu greutatea sa (Kurta et 

al. 1989). 
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Există numeroase estimări ale beneficiilor pe care liliecii le 

aduc agriculturii. Astfel, McCracken (1996) a arătat că în Texas, 

unde Tadarida brasiliensis formează cele mai mari colonii de 

maternitate, cu un efectiv de cel puţin 100.000.000 de indivizi, 

liliecii consumă peste 1.000 de tone de insecte în fiecare noapte 

de vară. Un alt calcul, în care s-a luat în considerare şi numărul 

de zile dintr-un an în care liliecii vânează, a condus la concluzia 

că o colonie de 50.000.000 de indivizi consumă în 120 de zile 

aproximativ 6.700 tone de insecte (Hill & Smith, 1984). Valenciuc 

(1982) apreciază că, dacă fiecare din cei aproximativ 450.000 de 

lilieci, câţi considera că trăiesc în România, ar captura în medie 10 g 

de insecte pe noapte şi ar vâna în decursul a 100 de nopţi, atunci ei 

ar consuma cca. 450.000 kg de insecte în fiecare an. 

Dintre dăunătorii distruşi de lilieci amintim gândacul de Colorado 

şi larvele sale, cărăbuşul de mai, precum şi numeroase omizi şi 

viermi care atacă plantele cultivate şi sălbatice.  

Cantităţile imense de guano acumulate în peşterile care 

adăpostesc mari colonii de lilieci au, de asemenea, o importanţă 

economică deosebită, acest produs natural fiind utilizat cu 

precădere pentru fertilizarea culturilor agricole. La începutul secolului 

XX, exploatarea depozitelor de guano a constituit în SUA o activitate 

extrem de intensă. De exemplu, din Peştera Carlsbad (New Mexico) 

s-au extras, numai în 1923, peste 100.000 tone de guano (Geluso et 

al., 1987). Ulterior, apariţia îngrăşămintelor de sinteză a determinat 

un declin în utilizarea guano-ului, dar în prezent, ca urmare a 

amplificării cererii de produse obţinute în condiţii naturale şi a 

tendinţei de revenire la o agricultură ecologică, proprietăţile 

fertilizanţilor naturali au început a fi reconsiderate.  

Guano este bogat în nutrienţi, surclasând orice alţi fertilizatori 

organici printr-o bună balanţă a nutrienţilor esenţiali (N-P-K), printr-o 

bogată floră microbiană şi un conţinut înalt de materie organică. 

Compoziţia sa chimică, fizică şi biologică variază în raport cu specia 

şi zona de hrănire a liliecilor, cu tipul de peşteră, vârsta depozitului 



 

 112 

etc. De aceea este dificil a se stabili valori cantitative precise pentru 

componentele sale, ele fiind variabile (tab. 3.1). 
 

Tabelul 3.1. Principalii constituenţi ai guano-ului intermediar, aflat în 
stadiul tranziţiei naturale din starea proaspătă în cea uscată sau fosilă 

(sursa: Malagón, 2004) 

The main constituents of intermediate  guano in the natural state of 
transition between fresh guano and old or fossil guano (source: Malagón, 

2004) 

Constituenţi Valori 

pH 4.3 – 5.5 

umiditate 40 – 30% 

Azot total (N) 1 - 6% 

Oxid fosforic (P2O5) 1.5 – 9% 

Oxid de potasiu (K2O) 0.7 – 1.2% 

Oxid de calciu (CaO) 3.6 – 12% 

Oxid de magneziu (MgO) 0.7 – 2% 

Fier (Fe) 0.7 – 1.5% 

Cupru (Cu) 0.2 – 0.5% 

Oxid de mangan (MnO) 0.4 – 0.7% 

Zinc (Zn) 0.4 – 0.65% 

Sodiu (Na) 0.45 – 0.5% 

Raport carbon/azot(C/N) 8 – 15 / 1 

Materie organică 30 – 65% 

Extract total humic 15 -25% 

Floră microbiană 30 - 45 x 107 ufc/g 

 

Proprietăţile naturale ale guano-ului nu derivă doar din 

compoziţia sa complexă, ci se datorează şi altor factori, cum sunt 

stabilitatea structurală ridicată şi producerea unui efect rezidual 

semnificativ în sol, precum şi beneficiilor aduse de miceţi, 

actinomicete şi bacterii.  

Guano are şi o acţiune fungicidă, flora sa microbiană concurând 

cu microbii patogeni. O altă proprietate deosebit de importantă este 
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efectul nematocid. Guano distruge nematodele aflate în primele 

stadii de dezvoltare, protejând astfel sistemul radicular al plantelor şi 

îmbunătăţind nutriţia şi producţia plantei.  

Există numeroase dovezi ale eficacitătii utilizării acestui 

îngrăşământ natural. Un succes notabil a fost obţinut în provincia 

Pinar del Río, Cuba, unde a fost utilizat pentru fertilizarea unei 

plantaţii de portocali. Producţia a crescut de la 300 de portocale / 

arbore, la 500 de portocale în primul an şi la 800 în anul următor. 

Intr-o altă situaţie, o aplicare abundentă a determinat mărirea 

fructelor, ceea ce dovedeşte că utilizarea sa trebuie făcută cu 

moderaţie. Intr-o plantaţie de bananieri din Cuba, unde solul era 

degradat şi infestat cu nematode, producţia s-a dublat după 

fertilizarea cu guano, care a îmbunătăţit solul şi condiţiile de cultură. 

Totodată indicele nematodelor a scăzut de la 4 la 2. Tot în Cuba, 

aplicarea de guano la culturile de porumb a determinat o creştere a 

densităţii plantelor cu 20%, a procentului de masă uscată cu 30% şi 

a înălţimii lor cu 40%. Utilizat la culturile de castraveţi s-a obţinut o 

sporire a producţiei cu  aprox. 40%, la roşii cu 42%, iar la ridichi 

beneficiile au fost de 45%. Utilizarea de guano la flori şi plante 

ornamentale a accelerat procesul de creştere, a dat plantelor o 

culoare mai intensă şi o strălucire naturală, sporind calitatea lor 

generală.  

Liliecii nectarivori aduc şi ei importante beneficii economice, 

prin polenizarea unui mare număr de plante, de la cactuşi şi 

până la pomii fructiferi din zonele tropicale. Astfel, de exemplu, 

în Asia de sud-est sunt obţinute anual peste 120 milioane de 

dolari din comercializarea fructelor durian produse de arborii 

polenizaţi de aceşti lilieci. Pe de altă parte, ei contribuie la 

revigorarea culturilor prin transportul polenului provenit de la 

formele sălbatice ale aceloraşi specii, asigurându -le astfel un 

fond genetic care le conferă vigoare şi rezistenţă.  

 În ceea ce priveşte deserviciile provocate omului prin 

consumul unor fructe cu valoare comercială, acestea au fost de 

regulă supraestimate. În plus, ele constituie consecinţa firească 



 

 114 

a faptului că habitatele naturale, drastic restrânse, au fost 

înlocuite cu diverse culturi de pomi fructiferi.  

Liliecii frugivori au, la rândul lor, un rol major în regenerarea 

şi extinderea pădurilor, prin dispersia seminţelor din fructele cu 

care se hrănesc. 

 

3.1.2. Rolul chiropterelor în sănătatea omului 

Principala modalitate prin care liliecii insectivori contribuie la 

îmbunătăţirea standardului de sănătatea al omului o constituie 

consumul unor insecte implicate în transmiterea bolilor infecţioase, 

îndeosebi muştele şi ţânţarii. Myotis daubentonii, de exemplu, poate 

captura peste 4.000 de ţânţari în decursul unui singur zbor de 

vânătoare, iar în urma unui studiu efectuat în Ontario (Canada) s-a 

constatat că ţânţarii reprezintă 85% din fecalele lui Myotis lucifugus 

(Fascione et al., 1991). 

O recentă descoperire medicală arată că o proteină rară, 

denumită activator plasminogen salivar şi care a fost identificată în 

saliva liliecilor vampiri din America Centrală şi de Sud, ar putea fi 

utilizată în tratamentul ischemiei acute. Cercetările experimentale 

întreprinse pe animale au stabilit că saliva provenită de la Desmodus 

rotundus acţionează mai repede, mai eficient şi un timp mai 

îndelungat decât anticoagulantele actuale. Se speră chiar ca această 

proteină să recupereze deficitul motor al pacienţilor care au suferit 

infarcte cerebrale, cu condiţia ca ea să fie administrată în primele trei 

ore de la declanşarea atacului (McKenzie, 2002). 

Pe de altă parte, liliecii insectivori participă indirect, prin 

distrugerea unui mare număr de dăunători, la diminuarea 

efectelor secundare pe care tratamentul cu pesticide a culturilor 

agricole le au asupra sănătăţii umane. 
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The role of bats for mankind (Synopsis) 

The main aspect by which bats are useful for our lives is the 

economic one. Thus, insectivorous bats undertake a natural control 

of agricultural pest insects; in the tendency to revert to an ecological 

agriculture, they could bring important economic advantages by the 

enormous quantities of guano accumulated in caves. In order to 

highlight the important benefits brought by insectivorous bats, 

authors have exemplified both the immense quantities of insects 

eaten by bats night after night, as well as the complex composition 

and fertilizing, fungicide and nematocide efficacy of guano.  

Nectarivorus and frugivorus bats also have important economic 

benefits, by pollinating many plants with economic value, by 

renovating the genetic fund and by regenerating and extending the 

forests.  

The role of bats in human health is emphasized by the 

consumption of insects implicated in transmitting of infectious 

diseases. Indirectly, bats also can contribute to diminishing the 

secondary effects of using pesticides in agriculture, not to forget their 

role in the discovery of the most efficient anticoagulant protein in the 

saliva of the vampire bat Desmodus rotundus. 
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3.2. Bolile liliecilor şi riscul contaminării umane 

 

La fel ca toate mamiferele, liliecii sunt afectaţi de numeroase 

boli, dar numai foarte puţine dintre acestea se pot transmite şi la om. 

Comportamentul lor gregar permite agenţilor patogeni să se 

răspândească cu uşurinţă în cadrul coloniilor, speciile cele mai 

expuse fiind cele care formează colonii mari, de sute de mii de 

indivizi. În astfel de condiţii, bolile contagioase se transmit în masă, 

generând adevărate epizootii (Borda & Borda, 2003). 

După cum este bine cunoscut, toate speciile de lilieci din 

România sunt insectivore, ceea ce exclude incidenţa bolilor specifice 

liliecilor cu alte regimuri alimentare. Dar, cum turismul atrage în 

prezent un public din ce în ce mai larg şi expediţiile speologice 

internaţionale au devenit mai numeroase, considerăm utilă 

prezentarea celor mai frecvente boli ale liliecilor din întreaga lume. 

În funcţie de agentul etiologic, bolile liliecilor se clasifică în trei 

mari categorii: infecţioase, parazitare şi micotice. 

 

 

3.2.1. Bolile infecţioase 

Bolile infecţioase se transmit de la un organism la altul prin 

intermediul microorganismelor patogene de tipul virusurilor, 

bacterilor şi rickettsiilor. 

a. Bolile virale 

În serul liliecilor au fost descoperiţi anticorpii specifici pentru 

cca. 35 de viroze (Răpuntean & Boldizsar, 2002), dintre care cele 

mai grave şi transmisibile la om sunt prezentate în Tab. 3.2. 
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Tabelul 3. 2. Boli virale ale liliecilor (după Bredt et al., 1998, modificat şi 

completat) 

Viral diseases of bats (after Bredt et al. 1998, modified and extended) 

Virusuri Viroze 

Lyssavirus 

(Fam. 

Rhabdoviridae) 

 

Rabia. Virusul afectează sistemul nervos central, cauzând 

alterări de comportament, paralizie şi moarte. Este 

caracteristică tuturor mamiferelor, fiind răspândită în 

întreaga lume. În România nu se cunosc cazuri de 

transmitere a rabiei de la lilieci la om. 

Flavivirus 

(Fam. 

Flaviviridae) 

 

Febra galbenă. Boala instalată brusc determină un facies 

caracteristic cu icter generalizat şi sindrom hemoragic. 

Vectorul principal este ţânţarul, însă virusul poate fi 

transmis şi prin saliva liliecilor hematofagi.  

Alfavirus (Fam. 

Togaviridae) 

Encefalomielita ecvină. Boală caracterizată prin febră şi 

suferinţa sistemul nervos central. Afectează în special 

caii şi oamenii. Liliecii vampiri infectaţi prin ingestia de 

sânge pot transmite boala şi altor gazde. 

Dengue-2 

(Grupul 

Arbovirusurilor) 

Febra hemoragică. Se manifestă prin febră şi dureri de 

cap şi mai rar prin simptome de encefalită sau 

meningoencefalită. A fost întâlnită în Peru la păsări, 

lilieci şi cai. Poate fi transmisă la om, evoluţia fiind 

benignă. 

 

Rabia (turbarea) este cea mai gravă boală infecţioasă, 

deoarece simptomele odată instalate duc inevitabil la moartea 

subiectului infectat. Agenţii etiologici sunt virusuri neurotropice din 

genul Lyssavirus. În lume există cel puţin şapte serotipuri diferite ale 

rabiei, diferenţiate prin genotipul viral:  

– Genotipul 1 (virusul rabic) este implicat în rabia canină, 

vulpină şi în cea transmisă de liliecii din America de Nord şi de Sud. 

Reprezintă forma tipică, cea mai importantă pentru oameni şi 

animale, datorită distribuţiei largi şi abundenţei sale. 

– Genotipul 2 (virusul Lagos, LBV = Lagos Bat Virus) a fost 

izolat la trei specii de lilieci frugivori din Nigeria (LBV-1), din 

Republica Centrafricană (LBV-2) şi din Guineea (LBV-3). Ulterior a 

fost identificat la pisica domestică (King şi Crick, 1988) şi la câine 
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(Mebatsion et al., 1992). Până acum nu a fost incriminat în nici o 

infecţie umană fatală. 

– Genotipul 3 (virusul Mokola) este larg răspândit,  în special pe 

continetul african, printre rozătoare, câini şi pisici. De asemenea, 

este implicat în patologia umană, dar nu a fost pus în evidenţă la 

lilieci. 

– Genotipul 4 (virusul Duvenhage, DUV) a fost izolat iniţial în 

Africa de Sud (DUV-1), la o persoană moartă de rabie în urma unei 

muşcături provocate de Miniopterus schreibersii (Meredith et al., 

1971). Următoarele tulpini au provenit de la o altă specie de  

Miniopterus din Africa de Sud (DUV-2) (Schneider et al., 1985) şi de 

la un individ de Nycteris thebaica din Zimbabwe (DUV-3) (Foggin, 

1988). 

– Genotipul 5, (virusul european al liliecilor, EBV-1= European 

Bat Virus) este vehiculat aproape exclusiv de liliacul Eptesicus 

serotinus. În Europa, majoritatea cazurilor de rabie transmisă prin 

lilieci se datorează acestui genotip (Kervin, 2001). Intr-unul dintre 

cele mai extensive studii, efectuat în Olanda în perioada 1987-1992, 

22.5% din exemplarele de Eptesicus serotinus testate şi 4,3% din 

Myotis dasycneme au fost pozitive pentru EBV-1. Alte 1639 

exemplare, aparţinând la 11 specii de lilieci au fost testate, însă 

rezultatele nu au indicat prezenţa virusului.  

– Genotipul 6 (subtipul 2 al virusului european al liliecilor, EBV-

2) este vehiculat în special de liliecii din genul Myotis. In prezent se 

crede că M. dasycneme este principalul reservor pentru EBV-2. 

– Genotipul 7 (virusul australian al liliecilor, ABV = Australian 

Bat Virus) a fost izolat de la vulpea zburătoare frugivoră Pteropus 

alecto (Fraser et al., 1996), fiind implicat în cel puţin un caz de deces 

uman (Allworth et al., 1996). Întrucât a fost evidenţiat şi în India, se 

consideră că este răspândit la megachiropterele din Asia şi zona 

Oceanului Pacific.  

Toate speciile de animale cu sânge cald, dar în special 

mamiferele sunt susceptibile de a se îmbolnăvi de turbare. Rolul cel 

mai important în transmiterea ei îl au vulpile, lupii, şacalii, pisicile, 
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câinii şi şobolanii. Liliecii pot transmite şi ei boala, şi aceasta cu atât 

mai uşor, cu cât trăiesc în colonii mari, în care se pot infecta toţi 

indivizii. În unele ţări din America Latină, un rol major in transmiterea 

bolii îl deţin liliecii hematofagi, mai ales Desmodus rotundus. Dat 

fiind faptul că sistemul nervos central nu le este afectat, ei nu mor, 

rămânând astfel o sursă permanentă de răspândire a virusului, pe 

care îl elimină odată cu secreţia glandelor salivare. Un studiu statistic 

întreprins în Brazilia, ţară în care trăiesc lilieci cu toate tipurile de 

specializări alimentare, arată că majoritatea indivizilor infectaţi cu 

virusul rabic aparţin speciilor insectivore (48,1%), urmate de cele 

frugivore (18,5%), nectarivore şi hematofage (11,1%), carnivore 

(7,4%) şi omnivore (3,7%) (Bredt et al. 1998). În Europa, în paralel 

cu rabia vulpină s-a înregistrat în decursul anilor o recrudescenţă a 

cazurilor de turbare la lilieci. Statistica pe care Porlier (1990) a 

efectuat-o în intervalul 1954-1989 a indicat 390 de lilieci infectaţi cu 

virusul rabiei, recordul fiind deţinut de Danemarca, cu 49% din 

cazurile de îmbolnăvire (Tab. 3.3). 
 
Tabelul 3.3. Incidenţa rabiei la liliecii din Europa (după Porlier, 1990, 

modificat) 

The incidence of rabies in Europe (from Porlier, 1990, modified) 

Anul Ţara Nr. cazuri 

1954-1984 

Yugoslavia, RFG, RDG, Polonia, Turcia, URSS 14 

Danemarca 10 

RFG 3 

Polonia 1 

1985 URSS 1 

1986-1989 

Danemarca 192 

Spania 6 

Franţa 2 

Belgia, Olanda, Luxemburg 151 

RDG 2 

RFG 36 
Cehoslovacia 1 
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Este posibil ca sporirea bruscă a numărului de lilieci infectaţi cu 

virusul rabic în perioada 1986-1989 să reprezinte nu un fenomen 

real, ci rezultatul implicit al intensificării studierii lor ca potenţiali 

purtători ai bolii (Schneider & Cox, 1994). În fapt, statisticile indică o 

reducere clară a incidenţei rabiei, după 1990 fiind înregistrate cel 

mult 40 cazuri anual. 

Peste 85% din cazurile de rabie consemnate în Europa în 

intervalul 1954-1992 au fost diagnosticate la Eptesicus serotinus, 

Brass, 1994). Majoritatea liliecilor bolnavi de rabie au fost observaţi 

în nordul continentului, de-a lungul coastei Mării Nordului. 

Virusul rabic se transmite aproape exclusiv prin muşcături, dar 

numai după ce faza de incubaţie a luat sfârşit şi el ajunge în glandele 

salivare. În consecinţă, riscul de contaminare apare cu cel mult 3-10 

zile înainte de manifestarea primelor simptome ale bolii sau 

concomitent cu acestea.  

În cazuri excepţionale, rabia se poate transmite şi indirect, prin 

aerosoli. O astfel de contaminare pe cale aeriană se produce 

îndeosebi în peşterile care adăpostesc mari colonii de lilieci şi a 

căror atmosferă, caldă şi umedă, este bogată în picăturile de salivă, 

provenite uneori de la milioane de indivizi (Fenton, 1992). 

Rabia este o encefalomielită acută, cu evoluţie rapidă şi 

deznodământ letal. Boala prezintă trei faze distincte: prodromică, 

excitativă şi paralitică. În prima fază, cu durata de 2-3 zile, virusul se 

propagă centripet, prin nervii periferici, de la nivelul plăgii spre 

sistemul nervos central, unde se multiplică. Perioada de incubaţie 

este variabilă, de regulă de 7-8 zile, însă în cazuri rare poate fi de 

câteva luni sau chiar ani. În faza de debut a bolii apar cefalee, 

indispoziţie şi alte fenomene neuropsihice. Din creier, virusul se 

dispersează apoi spre periferie, pe traiectul nervilor. Primele ţesuturi 

afectate sunt cele apropiate de centrii nervoşi: retina, corneea (cu 

apariţia fotofobiei), muşchii limbii şi glandele salivare (unde titrul 

anticorpilor este mai ridicat decât în salivă). Boala poate prezenta 

două forme: forma furioasă, cu agitaţie, hiperexcitabilitate la stimuli 
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externi, halucinaţii, hidrofobie şi crize spasmodice, şi forma 

paralitică, în care faza excitativă lipseşte, instalându-se somnolenţă, 

parestezii şi paralizii. Ultima formă apare mai ales la vulpi şi 

ierbivore. De regulă, moartea survine după 10 zile de la debutul bolii, 

prin insuficienţă circulatorie şi respiratorie. 

Deşi rabia umană este foarte rară în ţările dezvoltate, în S.U.A, 

în perioada 1980-1996, majoritatea cazurilor de turbare (16 dintr-un 

total de 22 de infectări) au fost asociate liliecilor, fiind datorate unor 

variante virale provenite de la liliecii insectivori Lasionycteris 

noctivagans şi Pipistrellus subflavus (Noah et al., 1998). Câteva 

dintre cele mai recente cazuri de îmbolnăvire umană au fost larg 

mediatizate în Statele Unite şi în Europa. Astfel, în martie 2002, un 

bărbat de 28 de ani, din California, a murit în urma encefalitei 

provocate de un virus asociat speciei Tadarida brasiliensis. Pacientul 

acuza dureri de cap, ameţeli, articulaţii dureroase, fotofobie, agitaţie, 

greaţă şi stări de vomă. În zilele următoare, starea lui s-a deteriorat 

progresiv, indicând o encefalopatie progresivă, cu febră, vorbire 

incoerentă, agitaţie şi salivaţie abundentă. După 10 zile de la 

internare, pacientul a intrat în comă, fiind trecut pe aparat respirator, 

iar după alte 4 zile a murit. Probele recoltate în a 12-a zi de la 

internare au fost pozitive pentru antigenul specific virusului rabic. 

Familia bărbatului mort a relatat că acesta a omorât, în urmă cu 21 

de zile, un liliac găsit în casă (CDC, 2002). 

In acelaşi an, în Scoţia a fost confirmat un alt caz mortal de 

rabie, la un bărbat de 56 de ani, care a fost muşcat de un Myotis 

daubentonii. Acesta a fost primul caz de rabie umană înregistrat în 

Marea Britanie din 1907 încoace. Prima semnalare de rabie la liliecii 

din Marea Britanie a avut loc abia în 1996, când un alt M. 

daubentonii a fost diagnosticat cu EBV. Inaintea acestui caz, în ciuda 

unui mare număr de exemplare examinate, nici un liliac nu a fost 

găsit infectat cu virusul rabic (King, 1991). În septembrie 2002, 

oficialităţile din nordul Angliei au anunţat că un liliac care a muşcat o 
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femeie a fost testat pozitiv pentru virusul rabiei. Din fericire femeia nu 

a dezvoltat semne de boală, deşi virusul potenţial mortal ar fi putut fi 

transmis pe această cale. 

In septembrie 2003, un alt bărbat din California acuza 

somnolenţă, dureri persistente de cap, dureri atipice în piept şi în 

braţul drept, cu slăbiciune şi pareze uşoare. Ulterior, durerea în braţ 

a devenit puternică, iradiind bilateral, în axila şi partea stângă a 

pieptului. Pacientul a povestit că a fost muşcat de un liliac de degetul 

arătător drept, cu 5 săptămâni în urmă. El şi-a curăţat rana imediat 

după ce a fost muşcat, însă nu s-a supus unei vaccinări profilactice 

post-expunere. Primele simptome au apărut după 3 săptămâni. 

Pacientul a fost vaccinat imediat şi tratat cu imunoglobuline, ribavirin 

şi alfa-interferon. A doua doză de vaccin i-a fost administrată după 3 

zile. Cu toate acestea, starea sa neurologică s-a înrăutăţit, devenind 

confuz, dezorientat şi febril, iar după 5 zile de la spitalizare a 

decedat. Analizele ulterioare au dovedit omologie virală de 100% cu 

varianta rabică asociată liliacului insectivor Lasionycteris 

noctivagans.  

In octombrie 2004, cazul unei fete de 15 ani din Wisconsin a 

impresionat lumea ştiinţifică. Deşi este al 6-lea caz în lume de 

recuperare după infecţia rabică, acesta este unic prin faptul că 

supravieţuirea a fost posibilă în absenţa oricărei vaccinări 

profilactice. Tânăra a fost muşcată de un liliac ridicat de pe jos dintr-

o biserică. Plaga sângerândă, de cca 5 mm lungime, a fost spălată 

imediat cu apă oxigenată, însă victima nu a solicitat atenţie medicală 

şi nici nu a fost vaccinată. După aproximativ o lună, fata acuza 

oboseală şi furnicături în mâna stângă. După alte câteva zile, 

pacienta manifestata vedere dublă, ameţeli, mers nesigur, stare de 

vomă, febră (38,3ºC), coordonare musculară redusă, dificultăţi de 

vorbire şi spasme musculare în braţul stâng, fiind puşi în evidenţă 

anticorpi rabici. Procedurile medicale au constat în tratament de 
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susţinere şi neuroprotectoare, care au inclus inducerea 

medicamentoasă a stării de comă şi ventilaţie mecanică. In această 

perioadă s-a înregistrat o creştere a imunoglobulinelor antirabice. In 

a 33-a zi de la manifestarea bolii pacienta a fost extubată şi 

transferată într-o secţie de recuperare. După cca. 2 luni era capabilă 

să meargă cu asistenţă, să se hrănească singură cu hrană solidă 

moale, să rezolve teste matematice şi să utilizeze semnale sonore, 

recâştigându-şi treptat abilităţile de vorbire (CDC, 2004).  

Până la acest caz, mortalitatea pacienţilor nevaccinaţi care au 

manifestat boala a fost de 100%, ceilalţi pacienţi recuperaţi fiind toţi 

vaccinaţi antirabic (CDC, 1977) sau primind profilaxie post-expunere. 

Dintre aceştia doar unul şi-a revenit fără sechele neurologice 

(Hattwick et al., 1972). In ciuda acestui caz de recuperare, încă nu a 

fost confirmată o terapie standard, iar cauzele care au dus la 

vindecare sunt încă necunoscute. 

 b. Bolile bacteriene 

Din totalitatea bacteriilor cunoscute, doar o mică parte sunt 

patogene, determinând îmbolnăviri prin multiplicare în celula gazdă 

sau prin producerea unor substanţe toxice (Perianu, 1996). Deşi mai 

puţin grave decât cele virale, bolile bacteriene sunt destul de 

numeroase (Tab. 3.4), afectând în special liliecii din zonele tropicale 

şi subtropicale. 
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Tabelul 3.4. Boli bacteriene ale liliecilor (după Bredt et al., 1998, modificat şi 

completat) 

Bacterial diseases in bats (from Bredt et al., 1998, modified and extended) 

Bacterii Bacterioze 

Brucella spp. 

 

Bruceloza. Provoacă avorturi, epididimite, artrite, bursite, abcese 

etc. Este o boală cosmopolită, dar afectează mai ales bovinele. 

Ciclul natural cuprinde două gazde, un vertebrat şi un artropod. 

Dintre vertebrate, cele mai importante sunt rozătoarele şi iepurele 

de câmp. Liliecii hematofagi se pot contamina prin sângele 

animalelor bolnave şi pot transmite boala la alte animale sau la 

om. 

Leptospira spp. 

 

Leptospiroza. Determină forme uşoare sau grave icterice, cu febră, 

hemoragii şi leziuni renale, hepatice etc. La lilieci, infecţia s-a 

observat în mod accidental. Afectează în special rozătoarele şi 

are extindere mare printre animalele domestice, acestea fiind 

principalul focar de infecţie pentru om. Leptospirele, se 

localizează de obicei în rinichi, de unde sunt eliminate prin urină, 

infectând apa. 

Borrelia 

recurrentis  

 

Febra recurentă. Se manifestă prin ulceraţii necrotice ale 

mucoaselor şi febră. Liliecii pot reprezenta un rezervor natural al 

acestei boli, transmise prin păduchi în zonele europene şi prin 

căpuşe în alte zone geografice. Se poate transmite la om, mai 

ales prin intermediul căpuşelor. 

Yersinia 

(=Pasteurella) 

 

Pesta bubonică. Simptomatologia este puţin caracteristică, 

animalele fiind găsite adesea moarte. La infecţia naturală sunt 

receptive numeroase specii de păsări şi mamifere, inclusiv omul. 

Germenii sunt eliminaţi prin fecale, contaminând apa, solul şi 

alimentele. La lilieci s-a descris doar infecţia experimentală, de 

laborator. 

Salmonella spp. Febra tifoidă. Boala poate fi generalizată (septicemie) sau localizată 

la nivelul tubului digestiv (toxiinfecţie alimentară). Este 

determinată de germeni Gram-negativi, cu structură complexă şi 

patogenitate ridicată pentru animale şi om. Se transmite prin 

intermediul subiectului infectat, dar agentul patogen se poate 

regăsi şi în mediul extern, pe sol, în apă şi alimente. 

Shigella spp. Dizenteria. Bacilii dizenterici produc endo- şi exotoxine puternice, 

care acţionează asupra tubului digestiv şi sistemului nervos. Se 

transmite prin materiile fecale, manifestându-se prin inflamaţie şi 

ulceraţii ale mucoasei intestinale. Este transmisibilă la om prin 

apă sau prin intermediul muştelor. 
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c. Rickettsiozele 

O altă categorie de boli infecţioase sunt cele produse de 

ricketsii (Tab. 3.5), microorganisme situate la graniţa dintre virusuri şi 

bacterii. Asemănătoare morfologic, structural şi chimic cu bacteriile, 

ele nu se pot multiplica decât în ţesuturile vii, la fel ca şi virusurile.  

La lilieci şi la alte mamifere, rikettsiile provoacă boli febrile, 

adesea uşor de recunoscut prin apariţia unor erupţii tegumentare 

caracteristice. Unele rickettsii sunt patogene şi pentru om (Dimache 

& Panaitescu, 1994). 
 

Tabelul 3.5. Boli rickettsiene ale liliecilor (după Bredt  et al., 1998, modificat 

şi completat) 

Rikettsial diseases in bats (from Bredt et al., 1998, modified and extended) 

 

Ricketsii Rickettsioze 

Rickettsia 
rickettsi 

 

Febra pătată din Munţii Stâncoşi. Afectează de regulă oamenii 

şi câinii, fiind cunoscută şi sub numele de „febra de căpuşe”. 
Experimental s-a dovedit că poate afecta liliecii frugivori şi 
insectivori, mai rar cei vampiri. Se transmite la om prin 
intermediul căpuşelor (genurile Dermacentor şi Amblyomma) 

sau al altor artropode. 

Coxiella 
burneti 

 

Febra Q. Este o boală contagioasă, rareori fatală. Evoluează 
de cele mai multe ori în formă latentă, însoţită de inapetenţă, 
depresii, rinite, keratite, avorturi, sterilitate. Formele grave se 
manifestă prin hipertermie, tahicardie, pleuropericardite, 
nefrite etc., cu evoluţii cronice. Se întâlneşte la păsări şi 
mamifere, liliecii putând constitui, la rândul lor, o sursă de 
infecţie. Este transmisibilă la om prin contactul cu dejecţiile 
animalelor contaminate. 

Bartonella 
spp. 

Bartoneloza. Este cunoscută din Munţii Anzi, de la specia de 
lilieci frugivori Carollia perspicillata. 
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3.2.2. Bolile micotice 

Sunt produse de ciuperci parazite care, odată ajunse în corpul 

gazdei, îşi exercită acţiunea vătămătoare în diferite moduri: mecanic, 

toxic şi necrotic. Transmiterea la om se face atât prin contact direct, 

cât şi prin inhalarea sporilor. 

În raport cu localizarea agentului patogen, bolile micotice pot fi 

interne sau profunde şi superficiale sau epidermice (Tab. 3.9). 
 

Tabelul 3.9. Boli micotice ale liliecilor (după Bredt et al., 1998, modificat şi 
completat) 

Fungal diseases in bats (after Bredt et al., 1998, modified and extended) 

Agentul 
etiologic 

Boala 

Histoplasma 
capsulatum 

 

 

Histoplasmoza. Boală cosmopolită cauzată de fungi. 
Contaminarea se realizează prin hifele şi sporii 
conţinuţi în materia organică din mediul umed 
frecventat de lilieci şi păsări. Este o boală destul de 
rară, dar care poate fi fatală oamenilor. 

Candida albicans Candidoza sau monilioza. Afecţiune comună, întâlnită la 
oameni şi animale. Ciuperca fost izolată din 
excrementele liliecilor frugivori (de ex. Pteropus). 

Candida 
chiropterorum 

A fost izolată la liliecii din Columbia. Experimentele 
indică o patogenitate certă pentru oameni. 

Candida 

 parapsilosis 

Identificată în ficatul liliecilor americani Leptonycteris 
sanborni. 

Paracoccidioides 
brasiliensis 

Blastomicoza sud-americană. Boală granulomatoasă a 
membranelor şi mucoaselor (tract gastrointestinal, 
pulmoni, noduli limfatici şi piele). Este frecventă în 
regiunile subtropicale ale Americii Latine. Din 
excrementele liliecilor au fost izolaţi spori viabili. 

Torulopsis 
glabrata 

Micoză comună oamenilor şi liliecilor. Fungii au fost 
izolaţi de pe piele, membrane şi mucoase. 

Histoplasmoza este o boală generalizată, cu evoluţie gravă, 

determinată de Histoplasma capsulatum, o ciupercă microscopică a 

cărei talie nu depăşeşte câţiva microni. Ea se transmite în principal 
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prin inhalarea sporilor, uneori chiar în timpul unei expuneri de numai 

câteva minute. Celelalte forme posibile de contaminare, precum cea 

cutanată, digestivă sau interumană, sunt neglijabile. Sporii se găsesc 

pe substraturi bogate în materie organică, în special în locuri umede 

şi neaerisite, cum sunt adăposturile păsărilor şi ale liliecilor, astfel 

încât boala se contactează cel mai frecvent în peşteri. Infectări 

importante se pot produce şi în marile adăposturi de păsări. 

Boala este endemică pentru America de Nord (în principal în 

sud-estul S.U.A), America Centrală şi nordul Americii de Sud. Există 

şi o formă de histoplasmoză africană, dar ea se datorează altei 

specii de ciuperci, Histoplasma duboisii, cantonată în Africa de Sud. 

Climatul ideal în care se dezvoltă histoplasmele se 

caracterizează prin temperaturi de 20-30C, o umiditate de peste 

50% şi o medie a precipitaţiilor anuale de 800-1.000 mm, ceea ce 

explică şi frecvenţa crescută a cazurilor în peşterile tropicale. 

Boala prezintă trei forme: 

Histoplasmoza primară. Se manifestă de la primul contact 

infectant şi este subdivizată la rândul său în: 

– forma latentă, asimptomatică, care este specifică pentru 60-

90% din cazuri. În zonele endemice, aproape toată populaţia poate fi 

infectată fără ca boala să se manifeste şi, ca urmare, afecţiunea este 

descoperită doar în mod fortuit, prin efectuarea unei radiografii 

pulmonare.  

– forma manifestă, benignă, care se instalează după o incubaţie 

de 3 până la 30 zile. Simptomele sunt în primul rând pulmonare, cu 

un tablou pseudo-gripal (febră, tuse, cefalee etc.), care poate dura 

câteva săptămâni. La organisme fragile, în cazul inhalării unei mari 

cantităţi de spori se poate ajunge la o formă de pneumonie, potenţial 

gravă. 

Histoplasmoza secundară sau forma diseminată. Se întâlneşte 

la persoanele imunodeficiente, la care sporii difuzează în întregul 

sistem reticulo-endotelial, putându-se localiza ulterior în numeroase 

organe. Se manifestă printr-o înrăutăţire a stării generale, cu febră 

ridicată, adenopatii generalizate, în special hepatice, neurologice, 
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pulmonare, cardiace, digestive etc. În absenţa unui tratament prompt 

şi adecvat, moartea este inerentă. 

Histoplasmoza terţiară. Survine în urma unor contaminări 

repetate şi priveşte în special aparatul pulmonar. 

Pentru tratamentul curativ al histoplasmozei există numeroase 

medicamente eficiente. Alegerea medicaţiei corespunzătoare se face 

în funcţie de tipul bolii, de toleranţă şi de alţi factori specifici fiecărui 

pacient. Câteva echipe de speologi au testat tratamente preventive, 

efectuate cu Nizoral şi Sporanox, însă eficacitatea acestora nu a fost 

încă evaluată (Deleron, 1996). 

 

3.2.3. Sindromul nasului alb 

Sindromul nasului alb (White Nose Syndrome-WNS) este o 

afecţiune extrem de gravă, descoperită recent în nord-estul Statelor 

Unite ale Americii, care cauzează moartea unui mare număr de 

lilieci. Prima semnalare a liliecilor cu nasul alb datează din februarie 

2006, când în peştera Howe (Albany, New York) au fost găsiţi şi 

fotografiaţi 18 lilieci morţi, care prezentau acest sindrom. In 

primăvara 2007, în peştera Hailes din acelaşi stat au fost observaţi 

mii de lilieci morţi, iar aproximativ jumătate din cei care au 

supravieţuit prezentau nasul alb. In 2008 a fost intensificată 

supravegherea adăposturilor din zonele afectate, observându-se o 

extindere a cazurilor la 400.000-500.000 de lilieci. In plus, faţă de 

perioada anterioară, în adăposturile monitorizate s-a constatat în 

ultimii doi ani o mortalitate de peste 90% şi un declin al efectivelor de 

lilieci cuprins între 75 - 100%. Ca urmare, dezvoltarea unei strategii 

de stopare a acestei mortalităţi devastatoare este vitală, iar studiul 

etiologiei, ecologiei şi al epidemiologiei WNS devin esenţiale. 

Din cele cunoscute până în prezent WNS este o boală care 

afectează liliecii aflaţi în hibernare. A fost denumită după prezenţa 

unor miceţi albi care se dezvoltă pe nas, urechi şi/sau pe membrana 

alară sau codală (foto 3.2). Infecţia fungică a fost pusă în evidenţă 

prin histologia efectuată la necropsia liliecilor proveniţi din mai multe 

regiuni afectate de WNS. S-a constatat ca hifele miceţilor înlocuiesc 
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foliculii de păr şi afectează glandele sebacee şi sudoripare, iar prin 

ruperea membranei bazale invadează ţesuturile învecinate. De 

asemenea, liliecii identificaţi cu infecţia fungică au prezentat rezerve 

reduse sau chiar nule de grăsime, care ar fi fost cruciale pentru  

succesul hibernării. Faptul este cu atât mai grav cu cât rezultatele au 

fost obţinute cu 1-2 luni înainte de ieşirea naturală a liliecilor din 

hibernare. 

Cercetări recente (Blehert et al., 2009) au arătat că izolatul 

fungic prelevat direct de pe nasul liliecilor afectaţi şi cultivat în 

condiţii de laborator a prezentat o creştere optimă între 5-10 0C, una 

marginală peste 15 0C şi o limită de la 20 0C. Aceste caracteristici 

psychrofilice ale fungilor implicaţi în WNS permite dezvoltarea lor în 

tot timpul anului şi menţinerea rezervorului infecţios în hibernacule, 

unde variaţia sezonieră a temperaturilor este cuprinsă între 2 şi 14 
0C. Analizele filogenetice au plasat fungii respectivi printre 

ascomicete, în ordinul Helotiales, alături de genul Geomyces, care 

sunt ciuperci saprofite, terestre, care se dezvoltă la temperaturi 

scăzute. Izolatul micotic de la lilieci, în contrast cu restul 

reprezentanţilor Geomyces, prezintă o singură conidie curbată, 

distinctă morfologic de arthroconidiile clavate caracteristice genului 

Geomyces.  

Studiile ecologice ale mortalităţii neobişnuite care afectează 

liliecii din nord-estul SUA a arătat că WNS apare în regiunile reci, la 

liliecii care hibernează în colonii mari în peşteri sau în mine. Din 

datele cunoscute până în prezent se pare că vulnerabilitatea liliecilor 

variază în funcţie de specie şi de adăpost. S-a constatat că 

animalele bolnave sunt comasate, în mod neobişnuit în apropierea 

intrării, uneori chiar în zona de semiobscuritate. In apropierea 

locurilor respective au fost observaţi lilieci zburând uneori şi în 

lumina zilei, chiar în condiţii de temperatură nefavorabile. Cercetări 

efectuate în 2007 în patru hibernacule din statul New York au arătat 

că numeroşi lilieci au ales să părăsească peştera cel mai târziu în 

februarie. Această emergenţă a liliecilor, cu aproape cu 2 luni mai 

devreme decât în mod obişnuit, a determinat moartea lor, în 
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împrejurimile peşterii, ca urmare a depleţiei ultimelor resurse 

energetice. O abundenţă a resturilor scheletice de lilieci în 

excrementele ratonilor şi al jderilor au indicat o vulnerabilitate 

crescută a liliecilor, care nu a fost observată în ultimii 30 ani.  

Boala se poate răspândi prin transmitere directă de la peşteră la 

peşteră prin intermediul liliecilor care se deplasează între locurile de 

împerechere şi cele de pre-hibernare sau hibernare. Liliecii purtători 

pot duce cu ei agentul patogen şi în coloniile de vară, de unde fungii 

pot fi dispersaţi apoi spre noi adăposturi de hibernare. Este posibil ca 

şi oamenii să contribuie la răspândirea bolii prin intermediul hainelor 

şi al echipamentelor. 

Incă nu se ştie cu precizie dacă infecţia fungică este cauza 

principală a epuizării energetice şi a morţii lor, sau este doar un 

simptom manifestat de liliecii slăbiţi din alte motive. De asemenea, 

nu se ştie care este motivul pentru care liliecii părăsesc în mod 

neobişnuit adăposturile de hibernare, dacă ei pleacă în căutarea altui 

adăpost mai potrivit, sau dacă ei vânează ceva în acest timp. Este 

însă evident că aria geografică, în care acţionează WNS, este în 

expansiune, în ultimii 2 anii fiind afectate noi state, precum 

Connecticut, Massachusetts, Vermont, Pennsylvania, New Jersey şi 

West Virginia.  

In prezent, peste 400 de specialişti, numeroşi manageri ai ariilor 

afectate şi alţi oficiali SUA din domeniul conservării vieţii sălbatice 

sunt în alertă maximă, deoarece se pare că această misterioasă 

afecţiune este una dintre cele mai serioase ameninţări pentru 

populaţiile de lilieci, din istoria omenirii. In continuare, cercetările 

sunt axate în stabilirea patologiei, a contaminanţilor virali, bacterieni 

şi fungici, studierea răspunsului imun, a ratei metabolice în hibernare 

şi a factorilor de mediu care favorizează şi întreţin sindromul.  
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3.2.4. Bolile parazitare 

Bolile datorate paraziţilor externi şi interni au o mare incidenţă, 

dar nu determină o mortalitate ridicată. Ele sunt provocate de 

protozoare, diverse grupe de viermi, acarieni (căpuşe) sau insecte 

(pureci, ploşniţe etc.). Paraziţii liliecilor sunt extrem de numeroşi şi 

deseori atât de strict specializaţi, încât nu pot supravieţui în absenţa 

gazdelor.  

Protozoarele. Protozoarele parazite trec de la o gazdă la alta 

fie direct, prin formele vegetative eliminate prin excreţii sau prin 

formele chistice răspândite în mediul înconjurător, fie indirect, prin 

intermediul unei gazde intermediare obligatorii (Didă, 1996). La fel ca 

şi bolile bacteriene, protozoozele se întâlnesc mai frecvent la liliecii 

din zonele umede tropicale şi subtropicale. Dintre acestea amintim 

malaria, tripanosomiaza si leishmanioza viscerală (Tab. 3.6). 

Tabel 3.6. Protozooze ale liliecilor (după Bredt et al., 1998, modificat şi 
completat) 

Bat protozoozis (from Bredt et al., 1998 modified and extended) 

Potozoare Protozooze 

Plasmodium 

spp. 

 

Malaria. Boală cu caracter epidemic, manifestată prin 

accese febrile intermitente, splenomegalie şi anemie 

secundară. Se transmite prin ţânţarul anofel. În prezent, 

boala este mai răspândită în zonele tropicale şi 

subtropicale. La lilieci a fost izolată doar la 4 specii din 

America de Sud. Se pare că nici unul dintre paraziţii de 

la lilieci nu produce malarie umană. 

Trypanosoma  

spp. 

Tripanosomiaza. Este determinată de protozoare flagelate 

care parazitează sângele şi alte ţesuturi. În America 

Centrală şi de Sud, 19 specii de tripanozome afectează 

52 de specii de lilieci hematofagi, care devin astfel 

vectori ai bolii.  

Leishmania 

donovani 

 

Leishmanioza viscerală. Se manifestă prin febră, anorexie, 

ulceraţii, pareze. Ciclul biologic al parazitului include 

două gazde: un vertebrat şi un ţânţar. Boala a fost 

întâlnită la megachiropterele din genul Pteropus, fiind 

transmisibilă la om. 
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Endoparaziţii. Datorită marii varietăţi a paraziţilor interni ai 

chiropterelor, în cele ce urmează ne vom referi doar la cei care au 

fost semnalaţi şi în ţara noastră. Dintre aceştia, cei mai frecvenţi sunt 

viermii plaţi din clasa Trematoda şi Cestoda şi viermii cilindrici din 

clasa Nematoda  (Tab. 3.7). 

Conform unui studiu pe care Dancău şi Căpuşe (1966) l-au 

efectuat asupra helmintofaunei chiropterelor din România, speciile 

de lilieci cele mai infestate sunt Pipistrellus pipistrellus (89% din 

exemplarele studiate), Miniopterus schreibersii (81%), Rhinolophus 

blasii (56%) şi Rhinolophus ferrumequinum (42%). În funcţie de 

gradul de infestare, Chiriac şi Barbu (1970) propun împărţirea 

liliecilor în trei grupe: specii frecvent parazitate (50-100%), puţin 

parazitate (10-50%) şi ocazional parazitate (0-10%). Pe baza 

rezultatelor proprii, aceşti autori au mai inclus în prima grupă pe 

Pipistrellus nathusii şi Nyctalus noctula, iar în cea de a treia pe 

Plecotus austriacus. 

Tabelul 3.7. Endoparaziţi ai liliecilor din România (după Borda & Borda, 
2003) 

Bat endoparasites in Romania (after Borda & Borda, 2003) 

Endoparaziţi Caracteristici 

Clasa Trematoda 

 

Viermi cu corpul turtit dorsoventral şi formă 
caracteristică de frunză. Sunt endoparaziţi în tubul 
digestiv al vertebratelor. Prezintă organe de fixare 
sub formă de ventuze sau de disc adeziv. Au un ciclu 
complicat, care include mai multe forme larvare şi 
schimb de gazde. La liliecii aparţinând atât familiei 
Rhinolophidae, cât şi Vespertilionidae au fost puse 

până acum în evidenţă cel puţin 18 specii. 

Clasa Cestoda 

 

Viermi perfect adaptaţi pentru viaţa parazitară. Prezintă 
un scolex cu organe de fixare. Ciclul reproductiv este 
complicat, necesitând mai multe gazde intermediare. 
La lilieci au fost menţionate două specii. 

Clasa Nematoda 

Viermi al căror corp este acoperit cu o cuticulă groasă. 
Parazitează în intestinul subţire. La lilieci au fost 
identificate minimum trei specii, dintre care cea mai 
comună este Strongylachanta glycirrhyza. 
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Ectoparaziţii. În afară de supărătoarele iritaţii pe care le 

produc, sunt importanţi îndeosebi prin funcţia lor epidemiologică, 

întrucât contribuie la diseminarea unor boli infecţioase dintre cele 

mai grave (Tab. 3.8). De exemplu, ploşniţele şi ţânţarii hematofagi 

sunt vectori ai malariei, leishmaniozei şi bartonelozei; muştele 

transmit dizenteria, iar căpuşele şi alţi acarieni vehiculează o serie 

de rickettsioze (Şuteu, 1996, Cosoroabă, 1994). 
 

Tabelul 3.8. Ectoparaziţi ai liliecilor (din Borda & Borda, 2003) 

Bat ectoparasites in Romania (from Borda & Borda, 2003) 

Ectoparaziţi Caracteristici 

Clasa Arachnida 
Ordinul Acari 

Fam. Ixodidae, 
Spiturnicidae, 

Dermanyssidae 

Căpuşele sunt acarieni hematofagi, cu corpul acoperit 
de scuturi dorsale şi ventrale. Au un tegument 
moale, extensibil, care le permite să se dilate în 
timpul hrănirii. Pot provoca dermatite. Ocazional, 
acarienii liliecilor parazitează şi omul, provocând de 
la simple iritaţii până la fenomene grave de ixodism, 
precum „paralizia de căpuşe”. 

Clasa Insecta 
Ordinul Diptera 

Fam. Nycteribiidae, 
Streblidae 

Muştele şi ţânţarii afectează animalele şi omul, fiind 
hematofage sau carnivore. Sunt vectori ai multor 
boli infecţioase. Parazitează majoritatea speciilor 
de lilieci. 

Ordinul Heteroptera 
Fam. Cimicidae 

Trei specii de ploşniţe invadează liliecii şi oamenii: 
specia cosmopolită Cimex lectularius, specia 
tropicală C. hemipterus şi specia est-americană 
Leptocimex boueti. Au rol în transmiterea unor boli 
infecţioase de la lilieci la oameni.  

Ordinul Aphaniptera 
Există specii de pureci care au o specificitate mare, 

fiind caracteristice doar anumitor lilieci, în timp ce 
altele pot parazita mai multe specii de vertebrate. 

 

Acarienii sunt cei mai numeroşi paraziţi ai liliecilor, uneori 

specializaţi numai pentru o singură gazdă. Dintre speciile identificate 

la liliecii din ţara noastră, mai frecventă este Ixodes vespertilionis, 

parazită pe Vespertilio murinus, Rhinolophus ferrumequinum, R. 

hipposideros, Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersii şi 



 

 134 

Plecotus auritus (Rădulescu & Lustun, 1964). Juvara (1967) a 

descris cinci specii din familia Spiturnicidae parazite la lilieci, şi altele 

cinci din familia Dermanyssidae. 

În ceea ce priveşte insectele parazite la lilieci, cel mai bine 

studiate în România sunt dipterele Nycteribiidae, dintre care s-au 

citat până acum nouă specii (Burghele-Bălăcescu, 1966). 

 

3.2.5. Modalităţi de prevenire a contaminării 

Aşa cum rezultă din tot ceea ce s-a prezentat anterior, între 

animale şi om există un circuit al agenţilor patogeni. Pentru 

întreruperea acestui ciclu şi distrugerea germenilor trebuie aplicate 

măsuri severe de igienă. De asemenea, o condiţie fizică bună şi o 

imunitate puternică a celor expuşi riscului favorizează evitarea 

formelor grave de îmbolnăvire. 

Contactarea unor boli transmise prin intermediul liliecilor se 

poate preveni dacă se evită: 

– pătrunderea în adăposturile liliecilor, în perioadele în care ei 

formează colonii; 

– deranjarea liliecilor în micile lor ascunzişuri, chiar dacă ele se 

află în mediul nostru familiar (podul caselor, bisericilor, şcolilor etc.); 

– orice contact direct cu liliecii, deoarece reflexul lor natural de 

apărare este de a muşca. 

Cea mai bună modalitate de prevenţie constă, aşadar, în 

respectarea statutului legal de protecţie a chiropterelor. În cazul în 

care o persoană a fost totuşi muşcată de un liliac se impune:  

– spălarea imediată a plăgii cu apă şi săpun şi tratarea ei cu 

soluţii dezinfectante; 

– identificarea liliacului; dacă se suspectează existenţa unui 

focar de rabie, este recomandată capturarea în siguranţă a 

animalului şi trimiterea lui la un laborator specializat, cum sunt, de 

exemplu, cele din cadrul facultăţilor de medicină veterinară; 

– consultarea rapidă a unui medic infecţionist în scopul aplicării 

unei profilaxii post-expunere. 
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În situaţia în care pasionaţii de călătorii sau speologii ajung în 

regiuni cu risc crescut de infectare sau infestare, se impune 

respectarea unor reguli suplimentare, precum: 

– informarea prealabilă asupra riscului de a contacta bolile 

specifice regiunilor pe care intenţionează să le exploreze şi luarea 

măsurilor profilactice; 

– purtarea unei măşti în peşterile cu risc crescut de incidenţă a 

ciupercii H. capsulatum, iar, dacă traseul o permite, ocolirea zonelor 

populate de lilieci şi a acumulărilor masive de guano; 

– evitarea bivuacurilor la nivelul solului; 

– spălarea şi schimbarea hainelor la ieşirea din peşteră.  

Ca urmare a apariţiei devastatorulu sindrom al nasului alb şi a 

mortalităţii în masă a liliecilor au fost elaborate o serie de 

recomandări privind procedurile de prevenţie a răspândirii bolii, 

precum şi protocoale de dezinfecţie menite să asigure protecţia 

liliecilor şi a întregii comunităţi cavernicole. Dintre acestea amintim 

câteva recomandări generale, menite să conştientizeze cititorii 

asupra risculul răspândirii acestei devastatoare boli 

a) Recomandări generale: 

– să nu atingeţi nici un liliac (viu sau mort); 

– în cazul în care observaţi o depunere albicioasă în zona 

nasului, urechilor sau pe patagiu fotografiaţi liliecii afectaţi; 

– evitaţi contactul cu alţi lilieci, părăsiţi peştera imediat şi nu mai 

vizitaţi nici o altă peşteră sau adăpost al liliecilor înaintea aplicării 

unei proceduri de dezinfecţie; 

– anunţaţi imediat oficialităţile de mediu din regiunea respectivă. 

In SUA instituţia implicată în rezolvarea acestor situaţii este U.S. 

Fish & Wildlife Service. 

b) Măsuri pentru prevenţia răspândirii sindromului nasului alb:  

– inaintea desfăşurării unei acţiuni în teren se impune 

verificarea rectualizărilor efectuate în pagina web oficială a WNS; 

– nici un echipament, inclusiv hainele de peşteră şi cele de 

exterior nu se vor folosi pentru intrări succesive în mai multe 

dăposturi ale liliecilor; 
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– imediat după părăsirea adăpostului contaminat echipamentele 

utilizate trebuie izolate în pungi de plastic sau containere etanşe si 

supuse procedurii de decontaminare; 

c) Protocolul de decontaminare aplicat în zonele afectate de 

sindromul nasului alb: 

– îndepărtarea oricărei materii organice prin clătire abundentă 

cu apă. Această măsură este necesară deoarece materia organică 

poate inactiva multe substanţe dezinfectante; 

– spalarea echipamentului cu apă cât mai fierbinte; 

– submersarea sau dezinfectarea echipamentului cu compuşi 

quternari de amoniu, soluţii antibacteriene, alcool, peroxizi etc; 

– uscarea completă a echipamentelor. 

Deşi liliecii sunt purtători potenţiali a numeroşi agenţi patogeni, 

abordarea unei atitudini preventive faţă de ei şi respectarea unor 

reguli elementare poate face neglijabil sau poate elimina în totalitate 

riscul de contaminare al oamenilor. 

 

 

Diseases in bats and risks for human 
contamination (Synopsis) 

 Bats, as all mammals, are affected by many diseases, their 

gregarious behaviour allowing the pathogenic agents to easily 

spread inside the colonies. A small part of them can be transmitted 

to man; this is the reason why the most important infectious, parasitic 

and fungal diseases are discussed in the previous chapter. 

Of the viral diseases, rabia is largely presented, being indicated 

the most important genotypes associated to bats, the way of disease 

transmission and the incidence in European bats. The symptoms 

and disease evolution were exemplified on few recent cases of 

human infection with the rabia virus transmitted by bats. 

Bacterial diseases and rickettsiosis are diseases less severe 

than the viral ones, affecting especially bats in tropical and 

subtropical zones. Of these, the authors presented a few more 
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important diseases where bats are the main infecting source for 

man. 

Of the fungal diseases associated with bats we largely 

presented hystoplasmosis and the bat white-nose syndrome. 

Hystoplasmosis is a generalized disease transmitted mainly by 

inhaling spores found on substrates rich in organic matter, in wet and 

non-airy places, such as caves populated by big bat colonies. The 

incidence and forms of the disease are presented.White Nose 

Syndrome-WNS) is an extremely serious illness, recently discovered 

in North-Eastern USA that causes unprecedented mortality in 

hibernating bats. Since 2006a mortality of over 90% was stated in 

affected areas, and a decline of bat populations from caves between 

75 and 100%. The disease was named after the presence of some 

white fungi on the nose, ears and/or tail or wing membranes. Recent 

researches established that the fungal infection is due to some 

psyhrophilic fungus, phylogenetically related to the genus Geomyces 

(order Helotiales). Besides, bats identified with this infection 

presented premature reduced or null fat reserves that would have 

been crucial for their survival after hibernation. At this moment many 

uncertainties exist concerning the elucidation of this extremely 

aggressive illness that can cause a rapid decline of bat populations. 

That is why many bat researchers continue their work for 

establishing the pathology, the viral, bacterial and fungal 

contaminants, the study of immune response, of metabolic rate in 

hibernation and of environmental factors that favour and supports the 

syndrome. 

 Even if they do not determine a high mortality, parasitic 

diseases have a high incidence in bats. We present the main 

protozoosis that affect bats most frequently in humid tropical and 

subtropical areas, as well as endo- and ectoparasites evidenced in 

indigenous bats. 

To minimize the risks for diseases transmission and to prevent 

the human contamination, few procedures that can be easy 

implemented were presented.  
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3.3. Aspecte ale conservării chiropterelor 

 

3.3.1. Declinul populaţiilor 

Problema conservării liliecilor a fost abordată mai întâi în 

America, la jumătatea secolului trecut (Mohr, 1953). În deceniile 

următoare, cercetători din Europa (Stebbings, 1971; Racey & 

Stebbings, 1972) şi Australia (Hamilton-Smith, 1974) au remarcat la 

rândul lor declinul populaţiilor de pe aceste continente. În urma 

primelor semnale au fost declanşate acţiuni de conservare, sprijinite 

de biologi profesionişti şi de numeroase organizaţii de voluntari. 

Începând din 1980, un grup de specialişti funcţionează în cadrul 

Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor 

Naturale (IUCN). Ei au misiunea de a alcătui planuri globale de 

acţiune pentru megachiroptere (Mickleburg et al., 1992) şi pentru 

microchiroptere (Hutson et al., 2001), elaborate în baza unor sinteze 

cu privire la starea de conservare a liliecilor. Aceste planuri constituie 

un ghid de implementare pentru acţiuni indispensabile protejării 

liliecilor. 

În scopul dezvoltării strategiilor de conservare, Racey şi 

Entwistle (2000) consideră că este necesară o extindere a cercetării 

în următoarele direcţii: 

– cunoaşterea distribuţiei şi abundenţei speciilor, precum şi a 

tendinţelor care se manifestă în structura şi mărimea populaţiilor; 

– identificarea potenţialelor pericole sau cauze ale declinului, ca 

urmare a modificărilor naturale sau artificiale care intervin în mediul 

înconjurător; 

– cunoaşterea cerinţelor ecologice şi a factorilor care asigură 

conservarea speciilor, inclusiv interrelaţiile cu alte organisme; 

– aplicarea unor măsuri de conservare, care să evite sau să 

reducă ameninţările actuale şi pe cele previzibile. 

Declinul constatat chiar şi la speciile reputate pentru larga lor 

răspândire şi odinioară foarte abundente, cum sunt Miniopterus 

schreibersii şi Tadarida brasiliensis, a dus la elaborarea unor 

programe concrete de protejare (Hutson et al., 2001). În schimb, 
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pentru speciile rare, cu adăposturi criptice şi o distribuţie limitată, 

informaţiile existente sunt puţine şi uneori inexacte. De aceea, în 

absenţa unei evaluări sigure, bazate pe abundenţa, distribuţia şi 

tendinţa populaţiilor, astfel de programe sunt greu de conceput.  

Riscul ca o specie să dispară este considerabil mai mare în faza de 

declin, mai ales în cazul în care ea este reprezentată prin populaţii 

mici, sau are o distribuţie restrânsă. Se estimează că, în ultimii 400 

de ani, au dispărut cel puţin 11 specii de lilieci. Cele mai afectate 

sunt megachiropterele, dintre care cca. 8% se află în pericol iminent 

de dispariţie, în timp ce pentru microchiroptere această proporţie nu 

depăşeşte 2% (IUCN, 1996). Ea ar putea să fie însă mult mai mare 

dacă inventarierea populaţiilor ar fi completă. 

Perfecţionarea metodelor utilizate în studiile taxonomice au avut 

drept urmare o creştere apreciabilă a numărului de specii cunoscute, 

dar, datorită accentuării impactului antropic, şi cel al speciilor 

ameninţate a continuat să crească. Conform statisticilor IUCN, în 

anul 1996 erau clasificate ca forme ameninţate (în pericol iminent, în 

pericol şi vulnerabile) 173 de specii, în anul 2000, 242 de specii, iar 

în anul 2004, 247 de specii (Tab. 3.10). 

Tabelul 3.10. Numărul şi categoriile de risc ale chiropterelor ameninţate, 

conform criteriilor stabilite în Lista Roşie a IUCN 

Number and risk categories of threatened bats, according to the IUCN Red 
List  

Categorii 1996 2000 2004 

Specii dispărute 9 11 12 

Specii în pericol iminent 17 29 31 

Specii în pericol 25 36 44 

Specii vulnerabile 131 177 172 

Specii cu risc redus 150 210 198 

Date insuficiente 25 59 89 

Specii de interes redus 364 479 477 

Total specii 721 1001 1023 

din care ameninţate 23,99% 24,17% 24,14% 
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Declinul populaţiilor de lilieci este rezultatul acţiunii a numeroşi 

factori care, în funcţie de natura lor, se grupează în două mari 

categorii, factori intrinseci şi extrinseci. 

 

3.3.2. Factorii intrinseci ai declinului 

Factorii intrinseci constau în capacitatea unei specii de a 

repopula arealele pierdute sau de a coloniza areale noi. Consideraţi 

ca atare, ei nu reprezintă ameninţări la adresa speciilor, însă pot 

amplifica efectul factorilor extrinseci. 

1. Rata reproductivă 

După cum este cunoscut, liliecii au o rată reproductivă mică, 

astfel încât şi potenţialul de creştere a efectivului populaţiilor este 

scăzut. Ca urmare, posibilitatea de redresare a populaţiilor diminuate 

şi de reducere a riscului unor dispariţii locale este limitată (Barclay şi 

Harder, 2003). 

Majoritatea chiropterelor nasc un singur pui pe an, deşi recordul 

a fost de 6 pui la o naştere, înregistrat la Pipistrellus minimus (Isaac 

et al., 1994). Numărul mic de pui pare a fi datorat mărimii aripilor 

(Hayssen şi Kunz, 1996) şi necesarului sporit de hrană din perioada 

de lactaţie, ipoteză susţinută şi de faptul că naşterile multiple sunt 

mai frecvente în regiunile tropicale, unde hrana este abundentă în tot 

cursul anului (Racey, 1982). Pe de altă parte, durata perioadei de 

activitate sexuală şi a numărul total de pui născuţi de o femelă 

depinde de vârsta la care animalele devin apte de a se împerechea. 

Condiţiile de mediu pot influenţa foarte mult natalitatea unei 

specii, aceasta fiind mai mică în nordul arealului de distribuţie, aşa 

cum s-a constatat la populaţiile de Plecotus auritus din Marea 

Britanie, comparativ cu cele din Spania. 

2. Răspândirea speciei 

La speciile care au un efectiv redus şi/sau un areal restrâns de 

distribuţie, riscurile datorate degradării mediului sunt mult mai mari 

decât în cazul celor cosmopolite (Caughley, 1994; Gaston, 1994). 

Rhinolophus ferrumequinum, de exemplu, dar şi multe alte specii, 
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manifestă o toleranţă ecologică restrânsă, ceea ce poate limita 

distribuţia şi mărimea populaţiilor (Duvergé & Jones, 2003). 

3. Factorii genetici 

Fluxul genic şi heterozigoţia, care sunt favorizate în populaţiile 

mari, contribuie la stabilitatea populaţiilor. În schimb, în populaţiile 

mici există şansa ca anumite catastrofe să se combine cu 

variabilitatea genetică restrânsă, ceea ce va conduce la reducerea şi 

mai mult a populaţiilor şi în cele din urmă la dispariţia speciei, aşa 

numitul „vortex al extincţiei” (Gilpin & Soulé, 1986). 

 

3.3.3. Factorii extrinseci şi impactul antropic 

În marea lor majoritate, factorii extrinseci care determină 

declinul populaţiilor de lilieci sunt reprezentaţi de acţiunile antropice 

asupra mediului înconjurător. Supravieţuirea speciilor este posibilă 

doar prin păstrarea calităţii mediului. Ca urmare, orice intervenţie 

umană constituie un element susceptibil de a altera condiţiile de 

existenţă proprii liliecilor şi, implicit, de a determina reducerea 

drastică a efectivelor. 

Ameninţările care afectează liliecii din întreaga lume au fost 

grupate de Diamond (1984) în patru mari categorii: pierderea 

habitatelor, omorârea animalelor, introducerea de specii noi şi 

reacţia în lanţ produsă de dispariţia unei specii. Declinul populaţiilor 

şi dispariţia speciilor de lilieci este rezultatul acţiunii lor combinate, 

fiecare dintre aceste ameninţări amplificând efectul celorlalte. 

1. Pierderea habitatelor 

Habitatele liliecilor sunt reprezentate de diversele tipuri de 

adăposturi şi de zonele de vânătoare. Pierderea lor este provocată 

de degradarea progresivă, care duce în cele din urmă la dispariţia 

funcţiilor iniţiale, sau chiar de distrugerea deliberată a unor astfel de 

locuri. 

a) Pierderea adăposturilor. Pentru mulţi lilieci, îndeosebi 

pentru cei din zonele temperate, adăposturile preferate sunt 

reprezentate de cavităţile subterane, naturale sau antropice. Datorită 

condiţiilor microclimatice favorabile, unele specii, cum sunt 
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Miniopterus schreibersii în Europa şi Myotis griscens în America de 

Nord, le folosesc în tot cursul anului, pe când altele nu le utilizează 

decât sezonier, când cerinţele faţă de climatul subteran sunt mai 

riguroase. Prin urmare, orice intervenţie umană care afectează 

cadrul natural al cavităţilor subterane, cum sunt decolmatările ori 

închiderea intrărilor cu porţi mai mult sau mai puţin etanşe, poate 

induce în topoclimatul lor modificări suficient de mari pentru ca liliecii 

să le abandoneze.  

În numeroase cazuri, intrările în minele părăsite au fost obturate 

pentru a preveni accesul oamenilor şi eventualele accidente, iar 

peşterile au fost închise în vederea protejării lor (Tuttle şi Taylor, 

1994, Pierson, 1998). Un astfel de exemplu îl oferă peştera Pişniţa 

din bazinul Văii Mniera (Munţii Pădurea Craiului), care pentru 

menţinerea nealterată a calităţii cursului subteran, utilizat ca sursă 

de apă potabilă a fost închisă cu o poartă dublată cu plasă de sârmă 

(foto 3.3). Ca urmare, adăpostul a devenit inaccesibil pentru coloniile 

de lilieci, semnalate de autori mai vechi (Dumitrescu et al., 1962-

1963). 

Extinderea turismului şi creşterea considerabilă a numărului de 

speologi amatori a determinat reducerea drastică a populaţiilor de 

lilieci, ca urmare a deranjării lor în adăposturile de hibernare sau de 

naştere şi creştere a puilor. 

Pentru speciile de micro- şi megachiroptere care locuiesc în 

scorburi sau în fisurile de sub scoarţa copacilor, tăierea pădurilor şi 

mai ales a copacilor bătrâni constituie un factor important în 

restrângerea habitatelor. Silvicultura practicată în scopul valorificării 

lemnului favorizează monoculturile şi elimină copacii bolnavi, lăsând 

astfel mult mai puţine opţiuni de adăpostire (Parker et al., 1996). În 

aceste păduri, densitatea liliecilor este mult mai mică decât în 

pădurile naturale bătrâne (Kalcounis et al., 1999). Chiar şi liliecii din 

regiunile antropizate preferă să locuiască în arbori atunci când 

aceştia le oferă adăposturi disponibile, probabil şi datorită efectului 

izolant al lemnului (Brigham & Barclay, 1996; Kunz & Lumsden, 

2003).  
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O altă parte din adăposturi se pierd ca urmare a atitudinii ostile 

a oamenilor. Atunci când o astfel de atitudine nu se manifestă, liliecii 

pot locui alături de oameni, aşa cum este cazul speciei frugivore 

Pteropus din mânăstirile buddiste din Tailanda sau din rezervaţia 

privată Berenty din Madagascar (Racey şi Entwistle, 2002). 

b) Pierderea zonelor de vânătoare. Una din ameninţările 

majore o reprezintă intensificarea agriculturii, care a dus la pierderea 

sau fragmentarea unor areale de hrănire, cum sunt pădurile, poienile 

etc. Consecinţe întrutotul similare au desecările şi lucrările de 

amenajare hidroenergetică a râurilor. Cercetări efectuate în Marea 

Britanie au indicat că majoritatea speciilor de Vespertilionidae evită 

să se hrănească în zonele cultivate (Walsh & Harris, 1996). Motivele 

pentru care liliecii nu agreează aceste terenuri de hrănire au fost 

precizate de Gerell şi Lundberg (1993), într-un studiu efectuat timp 

de opt ani pe două populaţii de Pipistrellus pipistrellus, care se 

hrăneau într-o plantaţie de pini din vecinătatea unor ferme. În acest 

interval s-a înregistrat un declin al populaţiilor, o reducere a greutăţii 

corporale în perioada prehibernală şi o creştere a concentraţiei de 

substanţe organoclorurate şi cadmiu din organism. 

Urbanizarea, deşi asigură o mare varietate de adăposturi, este 

o altă formă de degradare a terenurilor de hrănire. Studii efectuate 

asupra liliecilor din oraşe au dovedit că activitatea lor este mai mare 

la periferie (Gaisler et al., 1998), doar speciile mai adaptabile 

rezistând în zona centrală (Mickleburgh, 1987). Unele specii s-au 

obişnuit foarte uşor să vâneze la lumina lămpilor amplasate în 

grădinile, parcurile şi străzile oraşelor sau de-a lungul arterelor 

luminate (Sazima et al., 1994; Storz et al., 2000). În alte cazuri, însă, 

urbanizarea a provocat declinul populaţiilor, deoarece densitatea şi 

mai ales diversitatea insectelor este mai mică în mediul urban 

(Geggie & Fenton, 1985). 

Populaţiile liliecilor frugivori s-au redus considerabil în ultimii 80 

de ani, datorită tăierii pădurilor tropicale şi subtropicale. O altă cauză 

a regresiei zonelor de hrănire o reprezintă ciclonii, care în zona 

insulelor din Oceanul Pacific şi Oceanul Indian au un mare impact 
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asupra pădurilor. În insulele Samoa, de exemplu, populaţiile de 

Pteropus samoensis şi P. tonganus au înregistrat pierderi de 80-90% 

în urma ciclonilor de la începutul anilor '990 (Craig et al., 1994). 

c) Poluarea mediului. 

Ingerarea pesticidelor odată cu insectele intoxicate duce la 

acumularea acestor substanţe în corpul liliecilor, în special în ţesutul 

adipos. Ulterior, ele sunt mobilizate şi transferate puilor prin lapte, 

cauzând moartea lor (Geluso et al., 1981). În felul acesta, pesticidele 

au contribuit la diminuarea populaţiilor de Tadarida brasiliensis din 

New Mexico (Geluso et al., 1979). Cercetări efectuate în Anglia au 

arătat că în zonele de est, unde se practica o agricultură intensivă, 

liliecii stocau cantităţi mult mai mari de DDT decât alte mamifere, sau 

decât păsările insectivore (Jefferies, 1972). Aceeaşi situaţie a fost 

înregistrată şi în Australia, unde la Miniopterus schreibersii au fost 

detectate importante cantităţi de substanţe organoclorurate, inclusiv 

la puii neemancipaţi (Dunsmore et al., 1974). În schimb, cercetări 

recente întreprinse în Spania au demonstrat că reziduurile 

insecticidelor organoclorurate găsite la lilieci prezintă concentraţii 

sub nivelul dozelor letale (Hernandez et al., 1993). 

În România, astfel de investigaţii au fost efectuate la Myotis 

myotis, la care s-a evaluat acumularea DDT şi a metabolitului său 

DDE în ficat şi în ţesutul adipos. Rezultatele au confirmat prezenţa 

acestor compuşi în ţesuturile analizate, indicând o dublare a 

concentraţiei lor la mijlocul lunii septembrie comparativ cu luna 

august. În primăvara următoare, compuşii se mai găseau în proporţie 

de 23,3% în ficat şi de 68,5% în ţesutul gras (Valenciuc & Cocişiu, 

1991). 

În trecut, hidrocarburile clorinate au fost folosite şi în tratarea 

lemnăriei din acoperişuri sau pentru a îndepărta liliecii din clădiri. 

Aceşti compuşi s-au acumulat în ţesutul adipos al liliecilor şi au 

contribuit la creşterea mortalităţii atât a puilor, cât şi a adulţilor. 

Astăzi, ca urmare a presiunii exercitate de ecologişti, în special în 

Statele Unite ale Americii şi în Anglia, chimicalele toxice au început 
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să fie înlocuite cu substanţe mai puţin dăunătoare, cum sunt piretoizii 

sintetici (Racey, 2000). 

Efectele negative ale utilizării pesticidelor în agricultură şi 

silvicultură se pot resimţi în populaţiile de lilieci şi în mod indirect, 

prin schimbările cantitative şi calitative pe care compuşii de sinteză 

le produc în compoziţia entomofaunei. 

În ceea ce priveşte poluarea apelor, există puţine studii care să 

ateste implicaţiile sale în declinul liliecilor care se hrănesc în zonele 

umede. Rezultatele obţinute până în momentul de faţă sunt 

contradictorii, Kokurewicz (1995) găsind o creştere a populaţiilor de 

Myotis daubentonii din vecinătatea apelor eutrofizate, în timp ce 

Racey (1998) crede că eutrofizarea poate fi dăunătoare liliecilor. Cu 

toate acestea, numărul liliecilor şi al insectelor din aceste zone nu 

diferă mult faţă de cel consemnat în cazul apelor oligotrofe (Racey et 

al., 1998). 

2) Omorârea liliecilor 

Uciderea deliberată a liliecilor este consecinţa vânării sau a 

superstiţiei şi ignoranţei oamenilor. 

Vânarea lor este frecvent întâlnită în Asia şi în insulele din zona 

indo-pacifică, unde liliecii frugivori sunt adevărate delicatese pentru 

băştinaşi. Comerţul cu lilieci este o practică comună în aceste 

regiuni, fapt care a contribuit la declinul populaţiilor de Pteropus 

mariannus şi, probabil, la dispariţia speciei P. tokudae (Racey & 

Entwistle, 2002). Până în 1994, din insulele Palau erau exportaţi 

anual spre insulele Guam între 10.000 şi 16.000 de lilieci frugivori 

(Wiles et al., 1997). O estimare făcută pentru perioada 1975-1990 a 

arătat că peste 230.000 de lilieci din cel puţin 10 specii au fost 

importaţi în Guam (Wiles, 1994). Abia după ce insulele Palau şi-au 

proclamat independenţa, iar acordurile internaţionale au început să 

fie implementate şi aici, un astfel de export a devenit ilegal. Cu toate 

acestea, vânarea liliecilor este permisă pentru consumul local, 

ameninţarea numeroaselor specii endemice fiind astfel menţinută. 

Nici microchiropterele nu au scăpat de această practică. În 

Laos, de exemplu, foarte mulţi Tadarida sunt capturaţi în timpul 
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emergenţei lor din peşteri, apoi afumaţi şi vânduţi. Peste 3.000 de 

exemplare, considerate delicatese, au fost găsite doar într-un singur 

transport (Francis et al., 1999). 

Persecuţia este mai frecventă la liliecii frugivori şi vampiri, care 

vin în conflict cu interesele economice. Întrucât consumă fructele 

cultivate în scop comercial, adeseori megachiropterele sunt tratate 

ca dăunători agricoli, fiind exterminate. Wahl (1994) afirmă că în 

Australia, cel puţin 240.000 de astfel de lilieci au fost omorâţi în doar 

şase ani, din 1986 până în 1992. Studii efectuate în Israel au arătat 

că liliecii frugivori nu sunt într-atât de dăunători precum se consideră, 

deoarece fructele destinate consumului uman reprezintă mai puţin 

de 15% din hrana lor (Korine et al., 1999). 

Speciile vampire sunt cel mai puţin agreate, acest fapt 

datorându-se şi posibilităţii de transmitere a turbării la animalele 

domestice. Desmodus rotundus este cea mai persecutată specie în 

America Centrală şi de Sud, motiv pentru care adăposturile sale sunt 

adesea incendiate, gazate sau dinamitate. Deşi incidenţa rabiei este 

extrem de scăzută în populaţiile de lilieci (sub 1%) iar transmiterea 

sa la oameni este foarte rară, teama faţă de această boală are ca 

rezultat exterminarea multor colonii şi distrugerea a numeroase 

adăposturi (Messenger et al., 2003). În Venezuela, în urma unui 

astfel de program au fost distruse foarte multe peşteri, împreună cu 

întreaga lor faună (Hutson, 2001). 

Liliecii sunt percepuţi ca animale nefaste şi în regiunile cu un 

grad mai ridicat de civilizaţie, în primul rând datorită necunoaşterii 

biologiei şi ecologiei lor. Întrucât o serie de studii au arătat că liliecii 

sunt mai puţin dăunători decât se crede (Korine et al., 1999; 

Messenger et al., 2003), este necesar să se reconsidere această 

atitudine duşmănoasă, care a avut ca rezultat declinul unor specii şi 

a constituit un factor favorizant pentru extincţia altora. 

3) Introducerea de specii noi 

Una dintre marile ameninţări ale biodiversităţii o reprezintă 

introducerea unei specii străine într-un areal nou, stabil din punct de 

vedere ecologic (Racey & Entwistle, 2002). Un astfel de impact 
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asupra liliecilor l-a avut introducerea în Guam a şarpelui Boiga 

irregularis, care se hrăneşte cu puii, încă incapabili să zboare, de 

Pteropus mariannus (Wiles, 1987). 

În Noua Zeelandă, liliecii sunt singurele mamifere indigene, iar 

introducerea altor specii reprezintă un risc major pentru faună. Astfel, 

introducerea în anii ’960 a şobolanilor Rattus exulans şi R. rattus a 

condus la dispariţia speciei Mystacina robusta, care îşi găsea 

adăpost la nivelul solului (Daniel, 1990). Graurul (Sturnus vulgaris), 

specie şi ea introdusă, cuibăreşte în adăposturile liliacului 

Chalinobus tuberculatus, la fel ca şi R. rattus. Incă nu se ştie dacă 

liliacul este eliminat din adăposturile sale, sau intruşii ocupă doar 

adăposturile libere. Alţi prădători comuni liliecilor din această insulă 

sunt pisicile domestice şi cele sălbăticite, care le pot diminua 

populaţiile în proporţie de 28% (Daniel & Williams, 1984). 

Australia prezintă o situaţie similară, pisicile şi o specie de 

oposum marsupial (Trichosurus vulpecula) putând afecta în proporţie 

de până la 45% populaţiile liliecilor Chalinobus tuberculatus şi C. 

gouldi (Racey & Entwistle, 2003). 

4) Reacţia în lanţ produsă de dispariţia unei specii 

Datorită relaţiilor complexe care s-au stabilit în decursul 

evoluţiei între diferitele componente ale biocenozelor, eliminarea 

unei specii poate afecta întregul lanţ trofic. Efectele sunt evidente 

mai ales la formele strict specializate. De exemplu, Barbastella 

barbastellus, specie insectivoră europeană, are un spectru trofic 

foarte limitat, dieta sa fiind reprezentată în proporţie de 99% de 

microlepidoptere. Prin urmare, modificările induse de diverse 

pesticide în structura populaţiilor de insecte vor afecta şi populaţiile 

de Barbastella, putând duce chiar la extincţii locale. O altă specie 

vizată este Kervioula papuensis din Australia, a cărei hrană este 

alcătuită preponderent din păianjeni, aşa încât reducerea abundenţei 

acestor artropode poate avea un serios impact asupra populaţiilor 

sale (Schulz & Wainer, 1997). 
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Regresia liliecilor şi dispariţia unor specii vor avea la rândul lor 

consecinţe majore asupra biocenozelor, datorită rolului cheie pe care 

ei îl îndeplinesc în menţinerea echilibrului ecologic. 

5) Impactul negativ al turbinelor eoliene 

Utilizarea turbinelor eoline aduce numerose beneficii mediului 

prin producerea de „energie verde”, contribuind la reducerea poluării 

şi a modificărilor climatice. Pentru minimizarea efectelor negative 

exercitate asupra naturii de către eoliene sunt necesare eforturi 

suplimentare în sensul conservării speciilor sălbatice şi a habitatelor 

lor. În ceea ce priveşte posibilul impact negativ al eolienelor şi al 

infrastructurii asociate asupra populaţiilor de lilieci, putem aminti 

următoarele ameninţări: 

– distrugerea sau deranjarea habitatelor de hrănire; 

– mutarea coridoarelor de zbor, sau chiar exercitarea unei 

bariere în zborul liliecilor; 

–  distrugerea sau deranjarea adăposturilor; 

–  existenţa riscului de coliziune cu rotorul turbinelor; 

– dezorientarea liliecilor în zbor, prin deranjarea emisiei de 

ultrasunete, ca urmare a zgomotului produs prin funcţionarea 

eolienelor; 

– generarea unor câmpurile electrice şi magnetice de către 

reţeaua electrică de conexiune. 

Primele semnalări ale efectelor exercitate de turbinele eoliene 

asupra liliecilor au fost efectuate la sfârşitul anilor '90, iar de atunci 

multe alte observaţii au relatat coliziuni (Bach et al., 1999; Alcade, 

2003). In prezent, au fost găsite 20 de specii europene de lilieci care 

au suferit astfel de coliziuni (Rodrigues et al., 2008). Deoarece 

turbinele eoliene sunt construite în spaţii deschise, aşa cum sunt 

zonele costale, câmpiile, vârful unor dealuri, marginile de pădure etc, 

ele pot cauza o serie de probleme populaţiilor locale, dar mai ales 

speciilor migratoare de lilieci (peste 90%). Majoritatea sunt specii de 

pădure care folosesc spaţii deschise pentru capturarea prăzii, sau 

care zboră deasupra coronamentului. In Europa, speciile cele mai 

frecvent afectate sunt: Nyctalus sp., Pipistrellus sp., Hypsugo savii, 
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Eptesicus sp., Pleotus sp., Vespertilio murinus, Barbastella 

barbastellus, Myotis nattereri, M. bechsteinii, M. mystacinus, M. 

brandtii ş.a. O altă caracteristică a acestei ameninţari este că 

majoritatea accidentelor în care sunt implicaţi lilieci au loc vara sau 

toamna, perioadă care coincide cu dispersarea coloniilor de 

maternitate, migraţia de toamnă şi împerecherea. La ameninţarea 

directă exercitată de turbinele eoliene se mai adaugă şi pierderea 

adăposturilor şi a habitatelor de hrănire prin defrişarea zonei în 

scopul construcţiei turbinelor, a drumurilor de acces şi a instalării 

cablurilor de acces la reţeua electrică.  

Odată cu extinderea acestei noi industrii energetice au fost 

elaborate o serie de recomandări (vezi secţiunea legislaţia 

internaţională), precum şi numeroase broşuri instructive, destinate 

atât celor care planifică amplasarea unor astfel de  turbine eoliene, 

cât şi a celor care evaluează şi monitorizează apoi impactul. Un 

astfel de ghid a fost publicat recent de EUROBATS (Rodrigues et al., 

2008), iar Asociaţia pentru protecţia liliecilor din România a editat în 

limba română un ghid metodologic (Csaba, et al., 2008), care alături 

de alte probleme de interes major, precum conservarea şi 

managementul adăposturilor subterane, construcţiile de drumuri, de 

clădiri etc, tratează şi  aspectele privind liliecii şi turbinele eoliene. 

 

3.3.4. Starea actuală a populaţiilor 

Din nefericire, în pofida incontestabilei importanţe pe care o au 

şi a numeroaselor beneficii aduse omului, populaţiile de lilieci din 

multe părţi ale lumii continuă să se reducă îngrijorător, iar arealul de 

răspândire al unui mare număr de specii a regresat considerabil. 

Tendinţa populaţiilor este dificil de evaluat, în principal datorită 

insuficienţei informaţiilor cu caracter istoric privind densitatea lor, a 

necunoaşterii tuturor adăposturilor şi a imposibilităţii unei monitorizări 

permanente. Deoarece evaluările se fac pe baza unui volum imens 

de date, iar interpretarea acestora necesită multă experienţă, puţine 

ţări dispun de estimările complete necesare pentru ca starea de 

conservare a populaţiilor de chiroptere să fie stabilită cu precizie. 
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Datorită acestor limitări, în cele ce urmează ne vom referi doar la 

populaţiile câtorva specii din diverse regiuni geografice, ale căror 

tendinţe sunt mai bine cunoscute. 

La mijlocul secolului XIX, cei mai comuni lilieci din America de 

Nord erau Myotis sodalis şi M. grisescens, care formau în peşterile 

Mammoth din Kentucky şi New Fern din Alabama imense colonii de 

hibernare (Siliman et al., 1851). Apoi populaţiile de M. sodalis s-au 

redus drastic, de la câteva milioane la 550.000 de indivizi în 1980 şi 

la doar 353.000 în 1997. O situaţie similară a fost consemnată la M. 

grisescens, care s-a aflat într-un accentuat declin până în 1969, fiind 

în pericol de dispariţie (Barbour & Davis, 1969). În ani următori, 

situaţia acestei specii s-a ameliorat într-o oarecare măsură, dar în 

1976 a fost catalogată în listele federale ca specie periclitată (Tuttle, 

1979). 

O altă specie abundentă în America de Nord şi la care există 

numeroase date este Myotis lucifugus. Într-o perioadă scurtă de 

timp, numeroase colonii de naştere au fost desfiinţate şi o parte din 

adăposturi pierdute. În 1993, cea mai mare colonie de hibernare din 

Statele Unite ale Americii a fost aproape complet distrusă prin 

închiderea unei mine, iar în 1994 cea de a doua colonie ca mărime a 

avut aceeaşi soartă (Tuttle, 1993, 1996). 

În America Centrală şi în sud-vestul Americii de Nord, cea mai 

abundentă specie este Tadarida brasiliensis. Estimate iniţial la peste 

100 de milioane de exemplare, efectivele sale din sud-estul Statelor 

Unite ale Americii au înregistrat în ultimele decenii un declin 

accentuat. În 1963, cea mai mare colonie, adăpostită în Peştera 

Eagle Creek din Arizona, număra 25 de milioane de indivizi, pentru 

ca în următorii şase ani să diminueze incredibil de mult, până la 

60.000 de exemplare (Cockrum, 1970). Peştera Carlsbad este un alt 

adăpost subteran celebru pentru coloniile de lilieci, evaluate în 1936 

la 8,7 milioane de indivizi (Allison, 1937). Cu toate acestea în 1973, 

în peşteră nu se mai găseau decât 218.000 de exemplare 

(Altenbach, 1979). 



 

 151 

În Mexic, situaţia acestei specii este şi mai defavorabilă, până în 

1991 jumătate dintre cele mai mari colonii ale sale înregistrând un 

declin de 95-100%. Ulterior, situaţia a continuat să se deterioreze, 

dintre ultimele trei populaţii rămase stabile una dispărând în numai 

un an, iar alta fiind permanent ameninţată (Moreno, 1996). 

În Europa, declinul afectează liliecii de pe întregul continent. În 

Marea Britanie, situaţia lor este foarte bine cunoscută datorită 

numărului mic de specii, populaţiilor restrânse şi atenţiei deosebite 

pe care le-o acordă cei peste 4.000 de membri ai uneia dintre cele 

mai puternice organizaţii de protecţia liliecilor, Bat Conservation 

Trust. În pofida eforturilor depuse pentru conservare, Myotis myotis a 

dispărut de pe insulă, ultimul mascul fiind observat, în perioada 

1985-1990 (Stebbings & Hutson, 1991). Harris et al. (1995) au arătat 

că, dintre cele 14 specii de lilieci rămase, trei se află în declin 

(Rhinolophus ferrumequinum, Nyctalus noctula şi Plecotus 

austriacus), două sunt stabile (Myotis natererri şi Barbastella 

barbastellus) iar pentru restul, tendinţa populaţiilor nu este încă clar 

stabilită. 

Pentru Rhinolophus ferrumequinum, populaţia era estimată în 

1995 la 4.000-6.600 de adulţi. S-a considerat că declinul semnificativ 

al acestei specii a avut loc în ultima sută de ani, când şi arealul său 

de pe insulă s-a redus la jumătate. Sttebings şi Arnold (1989) au 

apreciat că la începutul secolului trecut populaţiile sale numărau 

aprox. 300.000 de indivizi. Declinul maxim a fost înregistrat în 

perioada 1950-1986, când o populaţie din Dorset s-a redus de la 

15.000 la 90 de indivizi. Monitorizând populaţiile de Rhinolophus 

ferrumequinum din jurul oraşului Bristol, Ransome (1989) a  

constatat că, în iarna 1987/1988, numărul liliecilor reprezenta doar 

42% faţă de iarna 1968/1969. 

Nyctalus noctula, considerat la începutul secolului specie 

comună în Marea Britanie, a înregistrat un declin rapid, atât ca 

efective, cât şi ca răspândire, în special după 1940 (Stebbings & 

Griffith, 1986). 
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Aceiaşi situaţie se întâlneşte şi la Plecotus, care a înregistrat în 

ultimii 30-40 de ani un regres substanţial. Fiind dependent de 

adăposturile de lemn naturale şi de cele antropice, existenţa lui este 

ameninţată cu precădere de tăierea pădurilor de foioase, cât şi de 

tratamentul lemnăriei cu produse organoclorurate (Harris et al. 

1995). 

Declinul populaţiilor de lilieci este resimţit şi în ţara noastră, în 

special de către speciile troglofile, ca urmare a deranjării coloniilor de 

hibernare sau de reproducere din cavităţile subterane. Un exemplu 

tipic pentru acest gen de ameninţare este Peştera de la Mânăstirea 

Bistriţa, în interiorul căreia este amenajată o capelă şi un schit ce 

datează din secolul XIV. Se ştie că, între anii 1952 şi 1954, 

Miniopterus schreibersii şi Rhinolophus ferrrumequinum formau aici 

o colonie de hibernare de peste 10.000 indivizi, iar Miniopterus 

schreibersii şi Myotis myotis / M. oxygnathus, o colonie de naştere 

de aproximativ 15.000 de indivizi (Dumitrescu et al., 1955). La 

începutul anilor ′990, peştera nu mai adăpostea decât un număr mic 

de lilieci, însă după instalarea unei porţi şi aplicarea unor măsuri 

minime de protecţie de către comunitatea monahală în a cărei 

custodie se află această peşteră, coloniile de lilieci au început să se 

refacă. Astfel, în 2001 au fost observate 180 de exemplare în 

hibernare, iar în 2002 cca. 1000. Colonia de maternitate a înregistrat 

şi ea o creştere, ajungând de la sub 1000 de indivizi, în perioada 

1997-2000 la aprox. 3800 exemplare în 2004 (Gheorghiu & Murariu, 

2007).   

Peştera Liliecilor de la Gura Dobrogei se află într-o situaţie 

asemănătoare. În perioada 1955-1956, ea adăpostea cea mai mare 

colonie de Rhinolophus mehelyi din România, de cca. 5.000 de 

indivizi. Alături de acestă specie, cu un areal restrâns în ţara noastră, 

aici mai hibernau R. ferrumequinum şi Miniopterus schreibersii, 

cărora vara li se adăuga şi Myotis myotis / M. oxygnathus 

(Dumitrescu et al., 1963). În 1983, populaţia de R. mehelyi a scăzut 

la doar 50 de indivizi (Grimmberger, 1993), iar în prezent doar puţine 
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exemplare de R. mehelyi şi M. schreibersii îşi mai găsesc adăpost în 

această peşteră. 

Nu întotdeauna declinul liliecilor se datorează deranjării lor în 

adăposturi. În Peştera de la Rarău, care nu prezintă nici un interes 

turistic, Myotis myotis / M. oxygnathus forma în 1963-1964 o colonie 

de hibernare compusă din cca. 7.000 de indivizi (Valenciuc, 1965), 

pentru ca cinci ani mai târziu, numărul acestora să descrească la 

5.000 (Valenciuc, 2002). In prezent, doar aproximativ 2000-2500 de 

exemplare au mai fost semnalate (Done, 2007). 

Ca urmare a acţiunilor de conservare, populaţiile de lilieci au 

început să se redreseze în regiunile în care au fost instituite măsuri 

de protecţie. În America de Nord, efectivele populaţiilor de Myotis 

grisescens au crescut în ultimii ani până la câteva sute de mii de 

indivizi (Tuttle, 1986). În Mexic, eforturile de conservare depuse în 

zona peşterii Cueva de la Boca s-au soldat cu creşterea numărului 

de lilieci de la 100.000 în 1990 la peste 1 milion în 1998 (Medellin et 

al., 1988). În Canada, prin înlocuirea porţilor compacte, montate la 

gura unor mine abandonate, cu grilaje accesibile liliecilor, 15 dintre 

cele mai mari adăposturi de hibernare şi-au recăpătat funcţia iniţială, 

contribuind la refacerea populaţiilor respective (Thomas, 1993). 

Astfel de exemple demonstrează că, acolo unde autorităţile 

administrative devin conştiente de importanţa conservării liliecilor şi 

sunt dispuse să aplice măsuri eficiente de protecţie, problemele pe 

care le ridică salvgardarea speciilor aflate pe cale de dispariţie pot fi 

soluţionate. 
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Aspects of bat conservation (Synopsis) 

The decline of bat populations was observed first in USA and after 

that also in Europe and Australia; the first actions for their conservation 

and global action plans were then issued in the frame of IUCN. The 

decline of bat populations is the result of many factors, both intrinsic 

and extrinsic. The first category of factors do not represent any threat 

for bat species, but they can amplify the effect of extrinsic factors and 

are represented by the capacity of a species to repopulate lost 

territories and to colonize new areas. Of these, the authors presented 

the reproductive rate, the spreading of a species and genetic factors. 

Most important extrinsic factors that were discussed in the previous 

chapter were lost of roosts, of hunting areas, environment pollution, 

deliberate killing of bats by hunting or vandalisms and introduction or 

lost of species. A new threat is represented by the wind-energy 

installations, bats being killed by the moving wind turbines blades or 

their feeding, resting or breeding habitats being disturbed or 

destructed. Few details about the problems of the affected European 

bat species and the wind energy were discussed. The guidelines for 

consideration of bats in wind farm projects (EUROBATS publication 

and a Romanian methodological guide, edited by the Romanian Bat 

Protection Association) were also presented. 

Unfortunately, the actual state of bat populations is the decline, 

both the number of species and the spreading area of many bats from 

all over the world seriously decreasing. The authors exemplified some 

situations from Central and Northern America – the cases of Tadarida 

brasiliensi, Myotis lucifugus, M. sodalis şi M. grisescens-, Rhinolophus 

ferrumequinum, Nyctalus noctula and Plecotus austriacus from Europe 

– cases of Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Nyctalus  

noctula and Plecotus austriacus from Great Britain. In Romania, the 

decline of bat populations is experienced by troglophile species, as a 

results of disturbing the hibernation or reproductive colonies from 

subterranean cavities. The main affected species are Rhinolophus 

mehelyi, Rhinolophus ferrrumequinum, Miniopterus schreibersii and 

Myotis myotis / M. oxygnathus. The decline of bat population was not 
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always due to their disturbance in caves, fact that was confirmed by the 

colony of Myotis myotis / M. oxygnathus from Rarău Cave, cave that 

does not have any turistic interest. 

Nevertheless, some bat populations from regions were 

conservation and protection measures were applied started to 

straighten out, shown for some examples in Canada, Northern America 

and Mexico. This proves that, where administrative authorities are 

aware of the importance of bat conservation and are interested in 

applying efficient measures for their protection this could contribute to 

the restoration of populations and saving the species from their loss. 
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3.4. Legislaţia privind protecţia chiropterelor 

 

In ultimii ani atenţia biologilor s-a concentrat pe problemele pe 

care le ridică protejarea speciilor aflate pe cale de dispariţie, 

principala direcţie de acţiune fiind elaborarea şi perfecţionarea 

instrumentelor legislative menite să asigure conservarea naturii 

sălbatice. 

 

3.4.1. Legislaţia internaţională 

Unul din primele apeluri privind necesitatea ocrotirii liliecilor a 

fost lansat în Germania, de naturalistul Johann P. A. Leisler. Printr-o 

scrisoare adresată lui Von Wildunge la 2 ianuarie 1813, el îi cerea 

acestuia să întreprindă demersuri pentru emiterea unui decret care 

să legifereze protecţia liliecilor. Ulterior, alţi doi zoologi, suedezul 

Nilsson în 1847 şi elveţianul Von Tschudi în 1854, au atras atenţia 

asupra importanţei liliecilor, cerând protejarea lor. În Imperiul Austro-

Ungar, Jonota şi Nowocki au redactat în 1868 un proiect de lege 

privind protecţia mai multor specii de păsări şi liliecii, pe care l-au 

supus spre aprobare Consiliului Regional al Galiţiei (Polonia), însă 

această lege nu a fost niciodată aplicată (Schmeisser, 1977). Primul 

decret intrat efectiv în vigoare a fost elaborat în 1880, în Olanda 

(Racey, 1992). I-a urmat un al doilea, promulgat în Ungaria, prin 

Ministerul Agriculturii, în 1901 (Schmeisser, 1977), pentru ca 

protecţia liliecilor să fie legiferată apoi în tot mai multe ţări. 

Întrucât liliecii sunt capabili să efectueze migraţii extinse, care 

nu ţin cont de graniţe, conservarea lor necesită acţiuni concrete ale 

tuturor statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară cel puţin o parte a 

ciclului lor biologic. Ca urmare, ei fac obiectul mai multor convenţii 

internaţionale, prin care sunt protejaţi împreună cu adăposturile şi 

zonele lor de hrănire. 

Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale în Europa a fost semnată la Berna, în 19 

septembrie 1979 şi a intrat in vigoare la 1 iunie 1982. A fost adoptată 

în scopul instituirii unei cooperări internaţionale pentru ocrotirea florei 
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şi faunei sălbatice. Statele contractante au obligaţia de a lua 

măsurile legislative şi administrative necesare punerii în aplicare a 

politicilor naţionale de conservare a speciilor migratoare, a celor 

vulnerabile sau ameninţate cu dispariţia şi a celor endemice, precum 

şi pentru salvgardarea habitatelor naturale ameninţate. Totodată, 

conservarea florei şi faunei va trebui să fie prioritară în politica de 

amenajare şi de dezvoltare teritorială, precum şi în combaterea 

poluării. Fiecare parte semnatară va încuraja procesul educaţional şi 

difuzarea informaţiilor generale privind necesitatea conservării 

speciilor şi a mediului natural. 

În spiritul acestei convenţii, toate chiropterele din Europa sunt 

protejate sau strict protejate, figurând în Anexele II şi III. 

Convenţia pentru conservarea speciilor migratoare şi a 

animalelor sălbatice a fost semnată la Bonn, în 23 iunie 1979 şi a 

intrat in vigoare in 1983. Conform principiilor sale fundamentale, 

ţările membre au obligaţia de a acorda o atenţie deosebită speciilor 

migratoare a căror stare de conservare este precară, luând, 

individual sau în cooperare, măsuri adecvate pentru conservarea lor 

şi a habitatelor pe care le ocupă. 

La prima reuniune a părţilor semnatare, organizată în octombrie 

1985, s-a convenit ca în Anexa II a Convenţiei, care conţine lista 

speciilor migratoare a căror ocrotire s-a dovedit a fi deficitară, să fie 

incluse şi populaţiile europene de Rhinolophidae, Vespertilionidae şi 

Molossidae (Tadarida teniotis). 

Convenţia prevede, printre altele, ca ţările partenere: 

– să coopereze în vederea promovării şi sprijinirii cercetărilor 

referitoare la speciile migratoare; 

– să asigure protecţia imediată a speciilor migratoare periclitate; 

– să încheie acorduri care să reglementeze conservarea şi 

gestionarea speciilor migratoare. 

Acordul privind conservarea liliecilor din Europa 

(EUROBATS) a fost semnat la 4 decembrie 1991, la Londra, în 

virtutea Convenţiei de la Bonn. Recunoscând starea nefavorabilă a 

liliecilor din Europa şi faptul că pericolele grave care îi ameninţă sunt 



 

 158 

comune speciilor migratoare şi sedentare, ţările semnatare 

consideră că încheierea acordului este benefică pentru conservarea 

lor. 

Directiva 92/43/EEC a Consiliului Europei privind 

conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice a 

fost emisă la Bruxelles, în 21 mai 1992. Scopul ei este de a asigura 

conservarea biodiversităţii prin protejarea habitatelor naturale, 

precum şi a faunei şi florei sălbatice de pe teritoriul statelor membre 

ale Uniunii Europene. În acest sens, este recomandată adoptarea 

măsurilor indispensabile pentru menţinerea sau reconstrucţia 

habitatelor originare ale speciilor de interes, precum şi conservarea 

elementelor de peisaj de mare importanţă pentru existenţa 

animalelor şi plantelor. 

Directiva prevede constituirea unei reţele ecologice de zone 

speciale de conservare, denumită „Natura 2000”. Aceasta este 

compusă din zonele care adăpostesc tipurile de habitate naturale 

enumerate în Anexa I şi habitatele speciilor prioritare incluse în 

Anexa II. Reţeaua va trebui să asigure menţinerea sau restaurarea 

zonelor respective într-o stare de conservare favorabilă. 

În Anexa II sunt menţionate 13 specii de lilieci europeni de 

interes comunitar, a căror conservare necesită desemnarea unor 

zone speciale de conservare. 

Ulterior implementării acestor legi au fost aduse o serie de 

amendamente, cu scopul completării lor ca urmare a situaţiilor nou 

apărute, cum este cazul folosirii pe scară din ce în ce mai largă a  

turbinelor eoliene. Deşi folosirea lor aduce mari beneficii omenirii 

contribuind la reducerea modificărilor climatice, se impun totuşi unele 

măsuri care să minimizeze posibilele efecte adverse şi să asigure 

supravieţuirea pe termen lung a populaţiilor de lilieci. Astfel, au fost 

adoptate următoarele amendamente: 

Rezoluţia 7.5 privind turbinele eoliene şi speciile migratoare 

a fost adoptată ca anexă a Convenţiei de la Bonn (18-24 septembrie 

2002). Cerinţele sale faţă de statele semnatare constau în: 



 

 159 

– identificarea zonelor în care speciile migratoare sunt 

vulnerabile şi evaluarea amplasării turbinelor eoliene în scopul 

protejării lor; 

– obţinerea autorizaţie de construire a eolienelor doar după 

evaluarea unui posibil impact negativ al eolienelor asupra naturii 

şi în particular asupra speciilor migratoare; 

– aprecierea impactului cumulativ al eolienelor asupra speciilor 

migratoare; 

– luarea tuturor precauţiilor în dezvoltarea industriei energetice 

eoliene, precum şi asigurarea monitorizării şi a schimbului de 

date privind impactul de mediu prin extinderea sa spaţială.  

Alte cerinţe ale rezoluţiei ar fi instruirea Consiliului ştiinţific pentru 

a evalua ameninţările actuale şi potenţiale ale reţelei de turbine 

eoliene asupra speciilor migratoare, inclusiv a habitatelor şi a 

surselor de hrană şi elaborarea unor linii directoare pentru înfiinţarea 

unor astfel de uzine eoliene. Totodată, sunt invitate organizaţiile 

interguvernamentale, precum Comunitatea Europeană şi sectorul 

privat să coopereze în efortul minimalizării posibilului impact negativ 

asupra speciilor migratoare. 

Rezoluţia 4.7 privind turbinele eoliene şi populaţiile de 

lilieci a  fost adoptată ca anexă a acordului EUROBATS (22-24 

septembrie 2003). In cadrul acesteia se cere Comitetului Consultativ 

să evalueze dovezile impactului turbinelor eoliene asupra populaţiilor 

de lilieci şi dacă este necesar să realizeze un ghid pentru evaluarea 

sa, în concordanţă cu cerinţele ecologice ale liliecilor. Este 

accentuată necesitatea ca statele semnatare ale acordului 

EUROBATS să folosească principiul precauţiei în dezvoltarea 

industriei energetice eoliene, în special de-a lungul zonelor de 

migraţie. De asemenea, atât statele semnatare cât şi cele 

nesemnatare sunt încurajate să iniţieze şi să suporte cercetări 

suplimentare privind impactul eolienelor asupra liliecilor. 

Recomandarea nr. 109 privind minimalizarea efectelor 

adverse ale generaţiei energiei eoliene asupra vieţii sălbatice a 

fost  adoptată în virtutea Convenţiei de la Berna (3 decembrie 2004). 
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Conform acesteia părţile semnatare vor trebui să ia măsurile 

necesare minimizării efectelor adverse ale turbinelor eoliene asupra 

vieţii sălbatice. In plus, vor trebui să îmbunătăţească înţelegerea 

impactului eolienelor furnizând publicului larg informaţii de încredere. 

De asemenea, este recomandată elaborarea de urgenţă de către 

secretariat a unui ghid privind metodele standard de studiu şi 

procedurile legale pentru protecţia habitatelor şi a speciilor sălbatice.  

 

3.4.2. Legislaţia naţională 

În calitate de ţară participantă la Conferinţa ONU privind mediul 

şi dezvoltarea, desfăşurată la Rio de Janeiro în 3-14 iunie 1992, 

România a semnat declaraţia referitoare la modificările climatice şi la 

conservarea biodiversităţii, integrându-se astfel în activitatea 

internaţională de protecţie a mediului (Vădineanu, 1992). Ulterior, ea 

a devenit parte semnatară a convenţiilor şi a acordurilor 

internaţionale privind conservarea vieţii sălbatice. În atare situaţie, 

protecţia liliecilor este reglementată prin mai multe acte normative. 

Legea 13/1993, prin care ţara noastră aderă la Convenţia 

privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din 

Europa (Convenţia de la Berna). Ca parte semnatară, România se 

obligă să adopte măsurile legislative şi administrative necesare 

pentru protejarea vieţii sălbatice şi a biotopurilor caracteristice 

speciilor de plante şi animale menţionate în anexele legii. Toţi liliecii 

din ţara noastră sunt cuprinşi în lista speciilor strict protejate (Anexa 

II), cu excepţia lui Pipistrellus pipistrellus, mai puţin periclitat şi care 

este inclus în categoria celor protejaţi (Anexa III). 

În capitolul III, art. 6, sunt prevăzute îndatoririle care revin 

fiecărei părţi participante la convenţie în ceea ce priveşte protejarea 

speciilor sălbatice, pentru cele incluse în Anexa II fiind interzise 

expres următoarele acte: orice formă de ucidere intenţionată, de 

capturare şi de deţinere; degradarea sau distrugerea intenţionată a 

locurilor de reproducere sau a zonelor de odihnă; perturbarea 

intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, 
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de creştere a puilor şi de hibernare; comercializarea animalelor, vii 

sau moarte, şi a oricărei părţi sau produs al lor, uşor identificabile. 

Prin Convenţia de la Berna, speciile şi biotopurile lor naturale 

sunt protejate în egală măsură. Fiecare parte contractantă este 

obligată să ia măsurile legislative necesare pentru protejarea 

biotopurilor în care trăiesc speciile periclitate de floră şi faună 

sălbatică (art. 4, al. 1). În politicile de dezvoltare şi de amenajare a 

teritoriului se va evita sau se va reduce la minimum orice degradare 

a unor astfel de zone (art. 4, al. 2). De asemenea, ţările semnatare 

se angajează să acorde o atenţie deosebită habitatelor ocupate de 

speciile migratoare, cum sunt zonele de iernare, de aglomerare, de 

hrănire, de reproducere, de năpârlire sau căile de migraţie (art.4, al. 

3). În cazul în care habitatele se întind de-o parte şi de alta a 

frontierelor, părţile semnatare se angajează să-şi coordoneze 

eforturile pentru protejarea lor (art.4, al. 4). 

Legea 13/1998, de aderare a României la Convenţia privind 

conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice 

(Convenţia de la Bonn). Dat fiind faptul că liliecii din România, ca şi 

cei din restul Europei, sunt animale migratoare cu o stare de 

conservare nesatisfăcătoare, ei se află sub incidenţa acestei legi, 

fiind incluşi în Anexa II. 

În calitate de semnatară a Convenţiei, ţara noastră are obligaţia 

de a acţiona în beneficiul speciilor migratoare, dând prioritate celor 

cu stare deficitară de conservare şi populaţiilor separate geografic 

sau ai căror indivizi traversează periodic graniţele naţionale. 

Obiectivul urmărit este refacerea stării de conservare a unor astfel 

de specii sau menţinerea lor în starea curentă. În cadrul acţiunilor 

preconizate, este necesar să se identifice speciile migratoare, să se 

precizeze aria şi ruta lor de migrare şi să se desemneze autorităţile 

naţionale abilitate cu punerea în aplicare a prevederilor legale. De 

asemenea, trebuie să se prevadă conservarea, refacerea şi protecţia 

habitatelor importante pentru menţinerea unei stări convenabile a 

speciilor, incluzând crearea unei reţele de adăposturi adecvate pe 

rutele de migrare şi reintroducerea animalelor în arealele favorabile. 
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Părţile semnatare trebuie să controleze şi să prevină evacuarea 

substanţelor nocive în arealul speciilor migratoare, prin măsuri 

bazate pe principii ecologice. În plus, Convenţia prevede dezvoltarea 

cercetărilor ecologice, cu referire specială la dinamica populaţiilor şi 

la fenomenul de migraţie, o analiză periodică a stării de conservare a 

speciilor migratoare şi a factorilor nocivi, ca şi informarea publicului 

cu privire la conţinutul şi scopurile convenţiei. 

Legea 167/2000, de includere a ţării noastre în Acordul privind 

conservarea liliecilor în Europa (EUROBATS). Semnând acest 

document în luna august 2000, România a devenit cea de a 20-a 

parte efectivă EUROBATS. Potrivit articolului III din acord, obligaţiile 

sale fundamentale constau în: 

– interzicerea capturării, deţinerii sau omorârii deliberate a 

liliecilor, cu excepţia cazurilor permise de autoritatea competentă; 

–  identificarea locurilor importante pentru starea de conservare, 

inclusiv a adăposturilor şi a terenurilor de hrănire, şi ferirea lor de 

distrugere sau perturbare; 

– acordarea importanţei cuvenite adăposturilor-cheie ale 

liliecilor pentru definirea habitatelor care trebuie protejate; 

– aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru promovarea 

conservării liliecilor şi pentru informarea publicului asupra importanţei 

acestor animale; 

–  desemnarea unui organ de consultanţă privind conservarea şi 

managementul liliecilor, în special al celor care se adăpostesc în 

clădiri; 

–  luarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea populaţiilor 

identificate ca fiind în pericol şi raportarea efectelor obţinute; 

– promovarea programelor de cercetare cu privire la 

conservarea şi managementul liliecilor şi consultarea reciprocă a 

părţilor asupra unor astfel de programe; 

– evaluarea efectelor potenţiale ale pesticidelor asupra liliecilor 

şi înlocuirea tratamentelor chimice ale lemnului cu alternative mai 

puţin toxice. 
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Dispoziţiile acordului nu restricţionează în nici un fel dreptul 

părţilor de a adopta măsuri mai stricte referitoare la conservarea 

liliecilor. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind Protecţia 

Mediului, actualizată prin modificările aduse de Rectificarea 

publicată în Monitorul Oficial 88 din 31/01/2006, de Legea nr. 

265/2006, de O.U.G. nr. 114/2007 şi de O.U.G. nr. 164/2008. Având 

în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara 

noastră în procesul de integrare europeană, în baza acestei legi 

poate fi adoptată legislaţia subsecventă în domeniul protecţiei 

mediului. Totodată statuează principiile care guvernează întreaga 

activitate de protecţie a mediului, în vederea atingerii obiectivelor 

dezvoltării durabile. In acest sens sunt stabilite reglementări pentru: 

Conservarea biodiversităţii şi arii naturale protejate (Cap. VIII), 

Protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice (Cap IX), Protecţia solului, 

subsolului şi ecosistemelor terestre (Cap XI) etc, precum şi Atribuţiile 

şi răspunderile autorităţilor şi persoanelor fizice şi juridice, inclusiv 

sancţiunile aplicate în cazul nerespectării legii. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind Regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice transpune Directiva Consiliului 79/409/CEE privind 

Conservarea Păsărilor Sălbatice, Directiva Consiliului 92/43/CEE 

privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei 

sălbatice şi Directiva Consiliului 2006/105/CEE care aduce modificări 

în domeniul mediului ca urmare a aderării Bulgariei şi României. 

Actuala ordonanţă abrogă OUG 236/2000 şi Legea 462/2001. 

Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie garantarea 

conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de 

interes public major şi componenta fundamentală a strategiei 

naţionale pentru dezvoltare durabilă. 

În Anexa nr. 2 sunt enumerate habitatele naturale a căror 

conservare necesită declararea unor arii speciale de conservare. 

 Anexa nr. 3 nominalizează speciile de plante şi de animale a 

căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de 
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conservare. În ceea ce priveşte liliecii, Anexa nr. 3 face referire la 

următoarele 13 specii: 

Fam. Rhinolophidae 

Liliacul cu potcoavă al lui Blasius (Rhinolophus blasii) 

Liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale) 

Liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) 

Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) 

Liliacul cu potcoavă al lui Mehelyi (Rhinolophus mehelyi) 

Fam. Vespertilionidae 

Liliacul cârn (Barbastella barbastellus) 

Liliacul cu aripi lungi (Miniopterus  schreibersii) 

Liliacul cu urechi mari (Myotis bechsteinii) 

Liliacul comun mic (Myotis oxygnathus) 

Liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii) 

Liliacul de iaz (Myotis dasycneme) 

Liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus) 

Liliacul comun (Myotis myotis) 

Anexa 4 A citează speciile de interes comunitar, care necesită o 

protecţie strictă, printre acestea fiind citate toate speciile de 

microchiropte din România. O specie de interes naţional este liliacul 

bicolor (Vespertilio murinus), enumerat în anexa 4 B.  

Protecţia şi conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 

sălbatice de interes comunitar se fac prin declararea de situri de 

importanţă comunitară şi arii speciale de conservare, selectate şi 

desemnate în conformitate cu criteriile stabilite pe baza habitatelor 

naturale din anexa nr. 2 şi a speciilor prioritare enumerate în anexa 

nr. 3 (art.31). Astfel, s-au constituit siturile „Natura 2000”, care sunt 

incluse într-o reţea ecologică europeană, de arii naturale protejate, 

stabilite în conformitate cu prevederile Directivelor Consiliului 

79/409/CEE şi 92/43/CEE. 

Conform articolului 33 al legii, pentru speciile de plante şi 

animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, inclusiv cele 

prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, precum şi speciile incluse în lista 
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roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în 

afara lor, sunt interzise: 

a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în 

oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, 

de creştere, de hibernare şi de migraţie; 

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a 

cuiburilor şi/sau ouălor din natură; 

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori 

de odihnă; 

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, 

dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante 

în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor 

biologic; 

f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop 

ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile 

ciclului lor biologic. 

Încălcarea prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă atrage 

răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz 

(art.51). 

Ordonanţa de urgenţă nr. 154/2008 modifică şi completează 

OUG nr. 57/2007 şi Legea nr. 407/2006 (Legea vânătorii şi fondului 

cinegetic). Această ordonanţă a fost adoptată în scopul soluţionării 

problemelor constatate de Comisia Europeană în ceea ce priveşte 

neîndeplinirea obligaţiei de transpunere a Directivelor 79/409/CE şi 

92/43/CEE ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Toate aceste instrumente legale vor putea contribui la instituirea 

unei protecţii reale a liliecilor, prin schimbarea mentalităţii oamenilor 

în sensul înţelegerii importanţei cruciale pe care o are fiecare din 

componentele mediului înconjurător şi necesitatea menţinerii 

acestuia în starea lui naturală. 
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Legal aspects of bat protection (Synopsis) 

The protection of endangered species assumes the existence of 

laws meant to provide the conservation of wild nature. The previous 

chapter mentioned the main international conventions concerning bat 

protection. The following are recalled: the Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern 

Convention, 1979), the Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals (Bonn Convention, 1979), the Agreement on 

the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS, 

1991), and the Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of 

natural habitats and of wild fauna and flora (EC Habitats Directive, 

1992). Recognising the environmental benefits of wind energy, and to 

minimise the potential adverse impact of wind turbines and associated 

infrastructure on the wild animals and migratory species, including the 

bat populations few recommendations adopted to complete the 

previous laws were also presented.  

Concerning the national legislation, a first step for Romania’s 

integration in the international activity for environmental protection was 

realized by signing the declaration referring to climatic modifications 

and biodiversity conservation at ONU conference for environment and 

development (Rio de Janeiro, 1992). Subsequent, Romania became a 

signatory part of the international conventions and agreements 

concerning the conservation of wild life by signing the following 

standards: 

- Law nr. 13/1993, by which Romania adhered to Bern 

Convention 

- Law nr. 13/1998, for adhesion to Bonn Convention 

- Law 167/2000, for including Romania in EUROBATS 

- Order of Urgency nr. 195/2005 concerning Environmental 

Protection, with subsequent actualizations (Law 265/2006; 

OUG 114/2007 and 164/2008) 

- Order of Urgency nr. 57 from 20th June 2007 concerning the 

Regime of natural protected areas, natural habitats protection, 

http://www.cms.int/
http://www.cms.int/
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wild flora and fauna, with the subsequent actualization (OUG 

154/2008). 

All these laws create the necessary frame for establishing the 

principles that govern the activity of environment protection, including 

bats, in order to achieve the objectives of a durable development.  
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3.5. Modalităţi de protejare a liliecilor 

 

Conservarea liliecilor ridică multe probleme, viaţa lor depinzând 

în mare măsură de existenţa adăposturilor şi a zonelor de hrănire. 

Prin alterarea mediului înconjurător şi restrângerea habitatelor 

naturale, presiunea umană a devenit tot mai mare, iar interferenţele 

cu oamenii sunt din ce în ce mai dese. Încă din secolul al XIX-lea, 

odată cu extinderea agriculturii şi a defrişărilor, diversitatea specifică 

şi mărimea populaţiilor de lilieci au suferit modificări, acest fenomen 

căpătând amploare în ultimii 50 de ani. Apariţia unor noi biotopuri, 

cum sunt zonele cultivate, păşunile şi livezile, a influenţat şi 

comportamentul liliecilor. Dezvoltarea aşezărilor umane şi a unor 

activităţi precum mineritul şi construcţiile au furnizat noi adăposturi, 

astfel încât multe specii au pătruns în mediul antropic, preferând să 

locuiască şi să se hrănească în preajma omului. Ca urmare, şi 

ameninţările cu care se confruntă o parte din lilieci au devenit 

permanente, industrializarea excesivă şi poluarea mediului, utilizarea 

pesticidelor şi insecticidelor în agricultură, silvicultură şi în tratarea 

lemnului, precum şi deranjarea animalelor în adăposturi contribuind 

în mare măsură la declinul populaţiilor şi la dispariţia unor specii. 

În momentul de faţă, ocrotirea liliecilor constituie o necesitate 

stringentă, la materializarea căreia fiecare dintre noi poate contribui. 

Cunoscând aspectele fundamentale ale biologiei şi ecologiei acestor 

animale folositoare, ajungem să le înţelegem mai bine cerinţele şi 

putem contribui mai eficient la salvarea lor. Întrucât problematica 

protecţiei este foarte complexă iar modul de abordare diferă în 

funcţie de mediul de viaţă, posibilităţile de acţiune vor fi expuse 

separat, pentru fiecare categorie de lilieci. 
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3.5.1. Cum putem ocroti liliecii troglofili ? 

În cazul liliecilor care se adăpostesc în peşteri, protejarea 

trebuie să vizeze, în principal, păstrarea calităţii adăpostului şi a 

zonelor de hrănire învecinate. Putem contribui la împlinirea acestui 

deziderat dacă respectăm mediul lor de viaţă şi dacă ţinem cont de 

particularităţile lor biologice şi ecologice. Iată câteva din modalităţile 

simple de conservare a liliecilor troglofili. 

1. Să nu deranjăm liliecii în adăposturile lor 

Multe peşteri din România, în care cu 40-50 de ani în urmă 

existau colonii de mii şi zeci de mii de indivizi, adăpostesc în prezent 

doar câteva zeci sau sute de lilieci sau au fost cu totul părăsite de ei, 

ceea ce este şi mai grav. În astfel de cavităţi mai găsim doar urme 

care atestă abundenţa liliecilor în trecut, precum acumulările de 

guano şi zonele întunecate de pe tavan (pete de chiropterit), care 

apar în locurile ocupate de fostele colonii. 

Dat fiind faptul că una dintre cele mai serioase cauze ale 

declinului populaţiilor de lilieci troglofili o reprezintă deranjarea lor în 

adăposturi, o primă măsură de protecţie o reprezintă reducerea 

presiunii turistice, în special în perioadele de hibernare sau de 

naştere şi creştere a puilor, când vulnerabilitatea animalelor este 

maximă. Este indicat ca în perioada noiembrie – martie să nu vizităm 

peşterile despre care se ştie că adăpostesc colonii mari de 

hibernare, iar în intervalul mai – iulie, pe cele în care se formează 

coloniile de reproducere. 

2. Să respectăm normele de comportare în peşteră 

Unele cavităţi carstice care adăpostesc colonii de lilieci sunt 

totodată amenajate turistic, ca de exemplu peşterile Meziad şi 

Muierilor sau Peştera Liliecilor de la Mânăstirea Bistriţa. Alte peşteri 

nu sunt amenajate turistic, dar se află pe trasee montane turistice şi 

sunt uşor accesibile vizitatorilor. Pentru ca impactul antropic să fie 
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cât mai mic, recomandăm respectarea unor reguli elementare de 

comportament în peşteră, dintre care enumerăm:  

– informarea asupra caracteristicilor peşterii pe care o vizităm şi 

a regimului de vizitare; 

– evitarea intrării în grupuri mari; 

– menţinerea liniştii în timpul vizitării; 

– ocolirea zonelor în care sunt cantonaţi liliecii; 

– înlocuirea lămpilor de carbid cu lanterne electrice. In cazul în 

care se folosesc totuşi lămpi cu carbid este absolut obligatorie 

stingerea flăcării acetilenice în imediata apropiere a liliecilor şi 

trecerea pe lumină electrică; 

– evitarea iluminării directe a liliecilor chiar şi cu lumină rece; 

– evitarea atingerii liliecilor, pentru că ea provoacă trezirea din 

somnul de hibernare, amplificând consumul energetic înainte de 

sfârşitul sezonului. Totodată, la fel ca la oricare animal sălbatic, 

reflexul natural de apărare este de a muşca, ceea ce favorizează o 

posibilă contaminare. 

În cazul în care explorăm peşteri neamenajate, este interzisă 

utilizarea oricăror produse fumigene, ele afectând puternic mediul 

subteran. Bivuacurile în peşteră, precum şi aprinderea focului la 

intrare sau în interior reprezintă o altă cale de perturbare a 

echilibrului natural, care este mult mai fragil în comparaţie cu mediul 

extern. 

3. Să nu schimbăm morfologia sau ventilaţia peşterilor 

Intervenţiile umane de genul decolmatărilor vor modifica 

morfologia şi ventilaţia peşterii, determinând regresia adăposturilor 

disponibile. În aceste condiţii, probabilitatea dispariţiei unor populaţii 

de lilieci este mare, mai ales dacă modificările îi surprind la ieşirea 

din hibernare sau în perioada de reproducere. Deşi numărul 

peşterilor este foarte mare, găsirea unor adăposturi potrivite cu 

cerinţele ecologice ale lor este dificilă, locurile care întrunesc 
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caracteristici optime hibernării sau reproducerii fiind puţine. Un 

exemplu în acest sens îl reprezintă femelele gestante de Miniopterus 

schreibersii, care ajung în coloniile de maternitate cu puţin timp 

înaintea naşterii, sau chiar la 1-2 zile după naştere (Tercafs, 2003). 

Dacă la sosire vor găsi intrarea în peşteră blocată, sau condiţiile 

climatice modificate esenţial, nu vor mai avea timp să caute alte 

adăposturi, iar mortalitatea în rândul puilor şi a mamelor va creşte 

considerabil. 

Instalarea unor porţi compacte sau construirea unui zid la 

intrare va perturba sistemul natural de ventilaţie al peşterilor, 

determinând încălzirea peşterii, fapt care va determina liliecii 

hibernanţi să părăsească adăpostul. Comparând două populaţii de 

Myotis sodalis, una dintr-o peşteră nemodificată şi cealaltă dintr-o 

peşteră cu ventilaţia perturbată, Richter et al. (1993) au arătat că în 

cea de-a doua, temperatura medie hibernală era cu 5C mai mare. 

Ca urmare, şi necesarul energetic din cursul hibernării a fost mai 

mare pentru liliecii din această peşteră decât pentru cei din peştera 

nemodificată, deoarece au fost obligaţi să-şi menţină temperatura 

corpului la o valoare mai crescută decât cea optimă. Ca urmare, 

consumul rezervelor de grăsime pentru întreţinerea funcţiilor vitale a 

fost mult mai rapid. Deşi la intrarea în hibernare greutatea liliecilor 

din peştera transformată a fost cu 5% mai mare, până la sfârşitul 

iernii, ei au pierdut cu 42% mai multă masă corporală. 

4. Să conservăm peşterile şi fauna subterană construind 

porţi corespunzătoare 

Închiderea peşterilor prin instalarea de porţi reprezintă una din 

metodele de protecţie folosite pe scară largă. Deşi montarea 

acestora a fost aspru criticată în Anglia, deoarece ea a condus în 

câteva cazuri la abandonarea peşterilor respective de Rhinolophus 

ferrumequinum (Hooper, 1983), în prezent se consideră că, dacă 

sunt corect proiectate şi amplasate, porţile pot aduce mari servicii 
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liliecilor. Pentru a realiza o protecţie eficientă a chiropterelor, porţile 

trebuie să îndeplinească trei funcţii esenţiale: 

– să permită cu uşurinţă zborul liliecilor prin ele; 

– să menţină curenţii naturali de aer, fără a restricţiona sau 

modifica ventilaţia peşterii; 

– să împiedice intrarea neautorizată a oamenilor. 

În scopul găsirii celor mai bune modele de porţi şi pentru 

îmbunătăţirea influenţei lor asupra coloniilor de lilieci, s-au efectuat 

numeroase experimente, în special în SUA. În urma acestora s-a 

constatat că, în anumite condiţii, porţile pot dăuna comunităţilor 

naturale cavernicole. Unul din riscurile la care sunt supuşi liliecii din 

peşterile închise este prădătorismul, mai ales dacă porţile sunt 

plasate chiar la intrare, unde este mai multă lumină, sau dacă în 

peşteră există colonii de maternitate. Porţile obligă liliecii să-şi 

încetinească zborul la trecerea printre gratii, creând prădătorilor 

(ratoni, pisici sălbatice, şerpi, păsări răpitoare) o bună oportunitate 

de a-i captura (Tuttle, 1977). 

De asemenea, sunt de evitat: 

– grilajul sau barele verticale, care stânjenesc zborul liliecilor;  

– plăcile compacte, care blochează circulaţia aerului; 

– pragurile sau pereţii de beton, care restricţionează circulaţia 

aerului rece la nivelul planşeului. 

Poarta standard recomandată de Asociaţia Americană pentru 

Conservarea Peşterilor (CCAA) şi Organizaţia Internaţională pentru 

Conservarea Liliecilor (BCI) este confecţionată din bare solide de 

oţel, dispuse orizontal la distanţe de 15 cm şi întărite cu suporturi 

verticale amplasate la distanţe de minim 1,2 m. 

Există însă şi specii de lilieci, cum este Miniopterus schreibersii, 

care, din cauza geometriei zborului şi a coloniilor mari, nu acceptă 

porţile. De aceea, eficienţa unei porţi va trebui evaluată prin 

monitorizarea pe termen lung a liliecilor din peştera respectivă. 
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Din punctul strict de vedere al conservării liliecilor, închiderea 

peşterilor poate fi permanentă sau sezonieră, în funcţie de perioada 

din an în care adăpostul este ocupat de colonii. Perioadele critice 

care necesită o protejare suplimentară sunt: mai – iulie, când are loc 

naşterea şi creşterea puilor, şi noiembrie – martie, când hibernează. 

Din nefericire, majoritatea porţilor de peşteră construite până în 

prezent la noi din ţară nu respectă aceste cerinţe, cel mai adesea 

fiind realizate din grilaj vertical, care stânjeneşte zborul liliecilor. 

Majoritatea s-au dovedit a fi prea fragile în faţa actelor de vandalism 

şi a viiturilor (foto 3.4), sau prea restrictive pentru lilieci (foto 3.5)  şi 

curenţii de aer. 

5. Să preîntâmpinăm actele de vandalism 

Deşi este rară, distrugerea unor colonii de lilieci prin acte de 

vandalism a fost constatată atât în România, cât şi în alte ţări. Un 

astfel de exemplu a fost semnalat de Barbu (1978) în Peştera 

Liliecilor de la Mânăstirea Bistriţa (judeţul Vâlcea), unde exista în anii 

’70 o colonie permanentă de cca. 10.000 de lilieci. În februarie 1973, 

un grup de elevi din localitatea învecinată a fost surprins aruncând 

cu bulgări de zăpadă în colonie şi bucurându-se de îndemânarea lor, 

fără a fi impresionaţi de faptul că mai mulţi lilieci se chinuiau răniţi pe 

podeaua peşterii. 

În 1983, Peştera Walkup din Texas a fost devastată de localnici. 

Ei au împuşcat liliecii, i-au stropit cu benzină şi le-au dat foc, 

distrugând astfel coloniile a trei specii (Elliot, 1994). În Mexic, teama 

de liliecii vampiri a condus la distrugerea multor colonii din peşteri. 

Datorită confuziei şi a necunoşterii biologiei lor şi alte specii ne-

hematofage au căzut pradă furiei oamenilor. De pildă, o colonie de 

Leptonycterius a fost distrusă de localnicii din Mezcala, Jalisco, aflaţi 

în urmărirea vampirilor comuni Desmodus rotundus care, de fapt, 

locuiau într-o peşteră învecinată (Tercafs, 2003). În Australia, în 
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1970, trei oameni au omorât peste 10.000 de lilieci (Hamilton-Smith, 

1970). 

Vandalismul exercitat asupra peşterilor poate afecta şi indirect 

liliecii, prin transformarea mediului în care locuiesc. Un astfel de caz 

este semnalat în Belgia, în rezervaţia Lingle. Adăpostul unei colonii 

de hibernare a fost închis în 1976, ceea ce a permis stabilizarea 

populaţiei de lilieci în următorii 2 ani. În iarna 1981-1982, distrugerea 

sistemului de închidere a determinat modificarea topoclimatului şi 

descreşterea populaţiei până la mai puţin de 20 de exemplare. 

Repararea porţii a condus la refacerea coloniei de hibernare, în 

perioada 1983-1990 aceasta numărând între 50 şi 150 de exemplare 

(Fairon, 1997). 

6. Să păstrăm nealterate zonele de vânătoare  

Nu trebuie uitat că liliecii se hrănesc în afara peşterii şi de 

aceea, alături de adăposturi, trebuie protejate şi zonele de 

vânătoare. De cele mai multe ori ele se află în apropierea locuinţelor 

de vară ale liliecilor, iar activităţile turistice realizate necorespunzător 

pot modifica fauna entomologică. Depozitarea gunoaielor în 

vecinătatea peşterilor sau a minelor părăsite (foto 3.6) contribuie la 

degradarea calităţii mediului afectând implicit şi liliecii (foto 3.7). 

Utilizarea insecticidelor este fatală pentru mulţi lilieci insectivori, 

ei fiind mult mai sensibili la acumularea toxicelor decât alte 

mamifere. Pint (1994) a arătat că în Mexic utilizarea insecticidelor 

interzise în SUA este cauza majoră a reducerii populaţiilor de 

Tadarida brasiliensis, în mai mult de 95% din peşterile locuite de 

această specie. Folosirea unor mijloace mai puţin agresive, precum 

combaterea biologică a insectelor, rotaţia culturilor sau folosirea unor 

produşi chimici cu toxicitate redusă, este mult mai benefică atât 

ecosistemului, cât şi omului. 
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7. Să refacem peşterile degradate 

Pentru reconstrucţia ecologică a unei peşteri degradate şi, 

implicit, pentru recuperarea şi menţinerea calităţii ei de adăpost 

pentru lilieci, colaborarea dintre custozi şi specialişti este esenţială. 

De cele mai multe ori, închiderea peşterii cu o poartă potrivită şi 

asigurarea unui management corespunzător sunt suficiente pentru 

refacerea unor populaţii de lilieci. Evitarea efectelor nedorite implică 

o monitorizare de durată, prin care să se estimeze mărimea 

coloniilor, speciile componente, dinamica lor şi tendinţa populaţiilor 

în anii următori închiderii. De asemenea, trebuie urmărite fluctuaţiile 

de temperatură şi umiditate din peşteră şi identificate ameninţările 

specifice liliecilor. 

 

3.5.2. Cum putem ocroti liliecii silvicoli ? 

O parte din lilieci îşi găsesc adăpost în fisurile de sub scoarţa 

copacilor sau în scorburi. Cele mai potrivite sunt scorburile făcute de 

ciocănitori, plasate la înălţimi de peste 3-4 m. Ele devin cu timpul 

spaţioase, păstrând însă un acces îngust, care va proteja liliecii de 

vizitele nedorite ale prădătorilor. Astfel de adăposturi sunt căutate 

mai cu seamă toamna, când are loc împerecherea liliecilor, deşi 

pentru unele specii ele pot servi şi ca loc de naştere şi creştere a 

puilor, sau chiar de hibernare. În unele scorburi sau fisuri de sub 

scorţa copacilor se pot aduna iarna peste 1.000 de exemplare de 

Nyctalus noctula, care stau agăţaţi unul de altul la fel ca ţiglele de pe 

casă. 

Nu trebuie uitat nici faptul că activitatea de hrănire a liliecilor 

este strâns legată de prezenţa pădurilor şi a vegetaţiei lemnoase, 

aceasta furnizând totodată şi adăposturile utilizate în timpul 

perioadei de hrănire. 

Dintre modalităţile de protejare a liliecilor arboricoli, cele mai 

importante sunt: 
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1. Diminuarea consumului de lemn 

Din nefericire, adăposturile silvestre devin din ce în ce mai rare, 

odată cu reducerea accentuată a suprafeţei pădurilor. În trecut, 

pădurile erau tăiate mai cu seamă pentru extinderea suprafeţelor 

cultivabile, dar în prezent lemnul este folosit pe scară atât de largă, 

încât consumul a devenit mai mare decât capacitatea naturală de 

refacere a pădurilor. De aceea, prin reducerea risipei şi recuperarea 

produselor de origine lemnoasă, cum este, de exemplu, hârtia, 

putem proteja pădurile şi odată cu ele întreaga faună silvicolă. 

2. Ingrijirea parcurilor şi grădinilor 

În afară de beneficiile estetice şi economice pe care le oferă, 

parcurile şi grădinile sunt structuri pline de viaţă, reprezentând un 

rezervor natural pentru fauna de insecte şi un loc de hrănire şi de 

odihnă pentru păsări şi lilieci. Păstrând în parcuri şi în grădini o 

varietate mare de plante, asigurăm atât adăposturile, cât şi sursa 

trofică a liliecilor. Arbuştii şi copacii indigeni cresc mai viguroşi şi 

atrag mai multe insecte, fiind deci mult mai folositori liliecilor. 

Ajutând autorităţile locale să planteze arbori, arbuşti şi flori în 

localităţile noastre sau în jurul lor, vom atrage mai mulţi lilieci, iar 

aceştia, reglând populaţiile de insecte, vor menţine un mediu curat. 

Acelaşi lucrul îl putem face şi în grădinile proprii, cultivând 

preponderent flori care se deschid noaptea. 

De asemenea, păstrând de-a lungul râurilor sau al văilor 

centurile verzi, alcătuite din copaci, arbuşti şi stufăriş, contribuim la 

păstrarea unor importante culoare de zbor spre zonele de hrănire ale 

liliecilor. 

Este bine ca arborii bătrâni să fie verificaţi cu atenţie înaintea 

tăierii, pentru a identifica eventualii lilieci pe care îi găzduiesc. În 

cazul în care sunt găsiţi lilieci sau urme ale prezenţei acestora, este 

bine ca faptul să fie semnalat autorităţilor competente, iar acţiunile 

să fie stopate până când exemplarele respective vor fi în siguranţă. 
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3. Păstrarea copacilor bătrâni 

Întrucât copacii bătrâni prezintă numeroase scorburi, pădurile 

naturale mature sunt populate de lilieci într-o măsură mult mai mare 

decât cele tinere, plantate. În plus, liliecii sunt foarte ataşaţi de 

adăposturile pe care le-au găsit, păstrându-le vreme îndelungată. De 

aceea, tăierile planificate, care menţin alături de exemplarele tinere o 

parte dintre arborii scorburoşi, pot păstra relativ constant numărul 

scorburilor disponibile. Acţiunea este mult uşurată de faptul că 

scorburile locuite de lilieci pot fi recunoscute prin dârele negre de pe 

scoarţă datorate dejecţiilor. 

Prin menţinerea arborilor scorburoşi din parcuri păstrăm o bună 

parte din adăposturile naturale ale liliecilor. Taierea lor din oraşe, 

fără a se ţine seama de populaţiile de lilieci, a determinat de multe 

ori moartea animalelor rămase fără adăposturi (foto 3.8). O situaţie 

de acest gen s-a înregistrat în parcul Central din Cluj-Napoca unde, 

în urma tăierii copacilor bătrâni (foto 3.9) şi a pierderii adăposturilor 

naturale (foto 3.8), liliecii au invadat stadionul din apropiere, profitând 

de starea avansată de degradare a construcţiei. Ca urmare, o 

populaţie numeroasă de Nyctalus noctula şi-a găsit refugiu în fisurile 

şi găurile din tencuială, printre cărămizi (foto 3.10), sau chiar în 

interiorul clădirii, printre cablurile electrice (foto 3.11). Astfel de 

situaţii sunt întotdeauna în detrimentul animalelor, activitatea lor fiind 

deranjantă, mai ales în perioada de împerechere de la sfârşitul verii 

şi începutul toamnei, când devin foarte activi şi gălăgioşi.  

4. Construirea unor adăposturi artificiale  

O modalitate foarte eficientă de protejare a liliecilor silvicoli 

constă în construirea unor adăposturi artificiale. Acestea pot fi 

confecţionate din lemn, după modele asemănătoare căsuţelor de 

păsărele, dar cu intrare suficient de îngustă pentru a fi inaccesibilă 

păsărilor răpitoare sau jderilor. În diferite ţări din Europa şi în SUA au 
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fost amplasate numeroase modele, care servesc multor specii de 

lilieci, mai ales în perioada de vară-toamnă.  

Alegerea modelului potrivit depinde de dimensiunea şi 

caracteristicile speciei, de mărimea populaţiei şi de perioada din 

ciclul biologic în care adăpostul respectiv va fi folosit. Deoarece 

căsuţele trebuie să păstreze căldura, pentru confecţionarea lor se 

foloseşte lemnul sau alte materiale termoizolante. 

 

Figura 3.1. Modele de căsuţe pentru liliecii silvicoli (după Fairon et al., 

1995, modificat) 

Types of bat boxes for the forest bats (from Fairon et al., 1995, 

modified) 

Căsuţele pot fi montate pe arborii din parcuri şi păduri, în 

vecinătatea lacurilor de agrement, sub poduri sau în grădini. Ele 

trebuie agăţate la înălţimi de 3-5 m, în locuri cu o orientare sudică, 

însorite în cea mai mare parte din zi. Pentru a atrage coloniile de 

maternitate, locurile în care sunt dispuse cutiile trebuie să fie însorite 

minimum 7 ore. Căsuţele amplasate în locuri răcoroase vor atrage 

doar masculii şi femelele negestante. 

Succesul acestei modalităţi de conservare nu este întotdeauna 

pe măsura aşteptărilor, fiind asigurat mai ales în mediile sărace sau 

sărăcite în adăposturi naturale. Uneori, colonizarea unei astfel de 

cutii poate întârzia mai mulţi ani. 
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Adăposturile artificiale, odată instalate, trebuie supravegheate şi 

îngrijite. Este bine ca, cel puţin odată la 2-3 ani, ele să fie golite de 

guano uscat, pământul sau frunzele acumulate în interior. Curăţarea 

şi recondiţionarea lor se va face doar în perioadele în care nu sunt 

folosite de lilieci. Pentru efectuarea acestor operaţiuni este 

recomandată folosirea unor mănuşi groase de pânză, care 

protejează protejează pe cel care face operaţiunea şi împiedică 

totodată remanenţa mirosului uman în adăpost. 

5. Limitarea utilizării tratamentelor chimice 

Liliecii realizează ei înşişi o combatere naturală a dăunătorilor 

din agricultură şi silvicultură, ceea ce face de cele mai multe ori 

inoportună utilizarea tratamentelor chimice. Dacă, totuşi, se impune 

distrugerea prin mijloace chimice a insectelor şi a altor artropode, 

este bine ca pesticidele clasice, cu grad înalt de toxicitate, să fie 

înlocuite cu altele mai puţin nocive, de ultimă generaţie. Dintre 

produsele incriminate, cele mai toxice sunt insecticidele organo-

clorurate şi în special DDT (diclor-difenil-tricloretan), datorită 

remanenţei îndelungate şi acumulării lor în organisme, în absenţa 

sistemelor enzimatice capabile să le degradeze. Odată cu creşterea 

concentraţiei acestor produşi în mediul natural, implicaţiile ecologice 

devin considerabile, efectele lor hepatotoxice, embriotoxice, 

cancerigene şi teratogene putând conduce la apariţia unor fenomene 

patologice la animale şi om. De aceea, utilizarea substanţelor 

organo-clorurate a fost redusă considerabil, în majoritatea statelor 

dezvoltate ele reprezentând cel mult 10% din totalul pesticidelor. 

Producerea şi folosirea DDT au fost interzise în multe ţări, inclusiv în 

România. 

Insecticidele organice de origine vegetală, cum sunt piretrinele 

naturale extrase din florile unor crizanteme exotice (Pyrethrum sau 

Chrysantemum), sunt mai puţin dăunătoare. În concentraţiile de 

lucru ele nu sunt toxice pentru mamifere (DL50 = 1500 mg/kg pentru 
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şoarece), dar sunt eficiente în lupta împotriva insectelor, asupra 

cărora au un efect de şoc. Persistenţa lor este redusă, deoarece se 

descompun treptat la lumină şi în contact cu aerul (Decun, 1997). În 

prezent există numeroase produse de sinteză derivate din piretrine 

(permetrină, cipermetrină, deltametrină, alfametrină, bioaletrină etc.), 

care au o stabilitate mai mare şi o toxicitate moderată. 

 

3.5.3. Cum putem ocroti liliecii antropofili ? 

Extinderea aşezărilor umane a furnizat un nou mediu pentru 

lilieci, propice mai ales vara, iar uneori chiar şi iarna. Ocuparea 

adăposturilor antropice a apărut pe fondul unei „crize de locuinţe”, ca 

urmare a distrugerii habitatelor naturale şi a extinderii celor artificiale. 

O parte sunt ocupate de coloniile de maternitate, care pot număra de 

la câţiva lilieci până la sute sau chiar mii de exemplare, iar altele 

adăpostesc doar sporadic indivizi solitari, cel mai adesea masculi, 

femele negestante sau juvenili. 

Mediul antropic este, însă, unul dintre cele mai nesigure, 

datorită atitudinii duşmănoase a oamenilor, care de cele mai multe 

ori au drept consecinţă eliminarea liliecilor din adăposturi. În prezent, 

legislaţia privind protecţia liliecilor interzice orice formă de abuz faţă 

de ei şi de mediul în care trăiesc. Cu toate acestea, obţinerea unei 

protecţii reale şi de durată presupune desfăşurarea unor acţiuni 

complexe, cu atât mai eficiente cu cât sunt întreprinse de mai multe 

persoane. Cele mai simple modalităţi de protejare sunt: 

1. Tolerarea liliecilor alături de noi 

Aşa cum am văzut în capitolul referitor la adăposturi, doar 

puţine specii formează colonii mari în spaţiile deschise ale podurilor  

majoritatea fiind bine ascunşi în fisuri. Prezenţa lor este trădată de 

câteva urme, dintre care mai evidente sunt: 

– excrementele, a căror mărime, formă şi dispersie diferă în 

funcţie de specie. Ele sunt fie adunate într-un singur loc, dacă provin 
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de la o colonie fixă, fie împrăştiate aproape uniform pe toată 

lungimea adăpostului, atunci când acesta este folosit ocazional, în 

perioada de hrănire. Culoarea şi aspectul furnizează date privind 

vechimea lor. Astfel, un guano negru şi lucios indică prezenţa unor 

colonii recente, iar aspectul sfărâmicios şi culoarea brun-mată arată 

că adăpostul nu a fost folosit, uneori chiar timp de zeci de ani; 

– resturile chitinoase de insecte (elitre de coleoptere sau aripi 

de fluturi), care indică locul în care liliecii îşi consumă prada vânată; 

– culoarea brună a locurilor de acroşaj, datorată acţiunii chimice 

a dejecţiilor. 

Aceste urme sunt şi cele mai supărătoare pentru om, adesea 

fiind reclamate murdăria făcută de lilieci, mirosul şi teama de 

îmbolnăvire. Ştiind cum să eliminăm micile neajunsuri, faptul că-i 

îngăduim alături de noi ne furnizează o serie de avantaje, după cum 

am văzut în capitolele anterioare. De cele mai multe, ori murdăria 

este produsă în cantitate mică, iar la temperatura ridicată din pod, 

guano se usucă rapid, mirosul său fiind nesemnificativ. Transmiterea 

de boli prin intermediul excrementelor este nulă, datorită proceselor 

de auto-sterilizare asigurate de compoziţia chimică şi de căldură. 

Doar în cazuri rare, când adăpostul găzduieşte o colonie de 

naştere numeroasă, excrementele se adună în cantităţi mai mari, 

ceea ce duce, în timp, la degradarea planşeului pe care se 

acumulează. Astfel de situaţii se întâlnesc mai cu seamă în podurile 

bisericilor sau ale altor instituţii, unde gradul de deranjare al liliecilor 

este mult mai mic. Inconvenientul produs de guano se elimină foarte 

uşor prin amplasarea, la începutul primăverii, a unei folii de plastic 

sub locul în care colonia se instalează an de an. După dispersarea 

coloniei, folia se ridică, iar excrementele uscate se pot folosi în anul 

următor ca fertilizant în grădinărit. Astfel, curăţenia din pod nu are de 

suferit, iar noi devenim beneficiarii unui excelent îngrăşământ 

natural, bogat în materie organică, minerale şi extract humic. 
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Toamna, când masculii devin teritoriali şi îşi apără zona de 

influenţă, liliecii sunt mai gălăgioşi, putând deranja prin zgomotul 

produs. Comportamentul este însă absolut natural, iar „agresivitatea” 

din perioada respectivă nu trebuie interpretată ca un comportament 

ostil îndreptat împotriva omului. 

2. Restaurarea lemnăriei prin mijloace ecologice 

Structurile lemnoase ale podurilor pot fi afectate de o serie de 

ciuperci (Serpula lacrymans, Coniophora puteana, Donkioporia 

expansa) şi insecte parazite (Hylotropes bajulus, Xestobium 

rufovillosum, Anobium punctatum) (Fairon et al., 1996). De aceea, 

pentru conservarea lemnăriei este uneori necesar să aplicăm 

tratamente preventive sau curative. Pentru a proteja liliecii care 

frecventează podurile respective, este indicat ca, înainte de tratarea 

lemnului, să se verifice prezenţa acestora. Operaţiunea trebuie 

efectuată cu grijă sporită, întrucât indivizii solitari ai speciilor de talie 

mică se pot ascunde chiar şi în fisuri extrem de înguste. 

În scopul evitării intoxicaţiei liliecilor sau a altor animale, se 

recomandă alegerea cu atenţie a substanţelor, astfel încât toxicitatea 

lor să fie maximă pentru ciuperci şi insecte, dar relativ redusă pentru 

mamifere şi om. Dintre fungicidele recomandate amintim compuşii 

pe bază de triazol, iar dintre insecticide, cele pe bază de piretroide, 

cum sunt permetrina, cypermetrina şi deltametrina (Fairon et al., 

1996). Cum remanenţa produşilor chimici poate fi îndelungată, este 

de preferat ca tratamentele să fie efectuate iarna, iar după aplicarea 

lor, spaţiile să fie bine aerisite, până la dispariţia solventului. În 

ultimul timp a început să fie folosită şi tratarea lemnului cu aer cald, 

însă aceasta nu are decât un efect curativ, care nu protejează 

împotriva unor atacuri ulterioare. 
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3. Protejarea liliecilor în cazul lucrărilor de restaurare sau 

demolare 

Lucrările de restaurare sau demolarea clădirilor vechi reprezintă 

o ameninţare importantă pentru liliecii din aceste imobile. Întrucât 

legea prevede luarea unor măsuri suplimentare de protejare a 

populaţiilor de chiroptere supuse unui pericol, atunci când se 

identifică astfel de cazuri este necesar ca lucrările să se efectueze în 

strictă concordanţă cu actele normative. Prejudiciile aduse liliecilor 

sunt mai mari atunci când acţiunea se desfăşoară în perioada de 

maximă vulnerabilitate a lor, deoarece pe lângă dispariţia 

adăpostului respectiv, populaţia poate suferi pierderi importante în 

rândul mamelor şi puilor. Efectele nedorite sunt parţial eliminate 

dacă lucrările se execută în afara sezonului de formare a coloniilor 

de maternitate, adică exceptând perioada mai – august. Intervalul 

poate fi însă şi mai restrâns, în funcţie de specie şi de caracteristicile 

climatice ale fiecărui an. 

Un caz semnificativ din acest punct de vedere l-a constituit 

reparaţia capitală a judecătoriei din Brezoi (judeţul Vâlcea) (foto 

3.12), efectuată de S.C. Construcţii Montaj Şantier I din Râmnicu 

Vâlcea la începutul lunii iunie 2002. Atunci, o colonie de maternitate 

de peste 1.000 de Myotis myotis / Myotis oxygnathus a fost salvată 

de la distrugere (foto 3.13). Acest lucru a fost posibil datorită 

bunăvoinţei şi competenţei coordonatorilor lucrării, care au semnalat 

prezenţa liliecilor şi au conlucrat ulterior cu specialiştii clujeni ai 

Institutului de Speologie „Emil Racoviţă" în scopul protejării coloniei. 

Ca urmare, reparaţiile la nivelul podului au fost temporar întrerupte, 

refăcându-se spărturile din acoperiş şi menţinându-se condiţiile 

iniţiale de obscuritate. Lucrările au fost reluate la nivelul podului 

numai după ce s-a constatat dispersarea coloniei de naştere, în a 

doua jumătate a lunii august. În circumstanţele date, atitudinea 

abordată a fost soluţia optimă. Un eventual transfer al coloniei nu 
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putea fi pus în discuţie datorită problemelor ridicate de manipularea 

liliecilor în perioada naşterilor, de numărul mare de exemplare şi de 

comportamentul activ al speciei.  

Un caz excepţional de transfer a unei colonii a fost descris de 

Richarz (1987). În sudul Germaniei, populaţiile de Rhinolophus 

hipposideros prezintă un declin accentuat (Issel et al., 1977; Antoni, 

1980). Coloniile de naştere erau deja declarate dispărute atunci când 

o colonie de 15 indivizi fost găsită în podul unui hotel din Peißenberg 

(Bavaria), care fusese vândut şi urma să fie demolat. Pentru a fi 

salvate, animalele au fost mutate într-o clădire învecinată, pusă la 

dispoziţie de administraţia locală şi care aparţinea muzeului minier 

din localitate. În perimetrul noii lor reşedinţe se află şi numeroase 

tunele de mină, care funcţionează ca refugii de tranziţie pentru liliecii 

care migrează între adăposturile de hibernare şi cele de vară. 

Facilitat de efectivul restrâns al coloniei, transferul ridica, totuşi, 

numeroase probleme, din cauza sensibilităţii crescute a rinolofilor şi 

a diferenţelor de structură şi microclimat dintre cele două adăposturi. 

Deoarece clădirea în care liliecii urmau să fie transferaţi prezenta o 

expunere mai puţin avantajoasă, podul său a fost echipat cu un 

sistem de încălzire, astfel încât temperatura să fie menţinută la o 

valoare constantă, de 28C, chiar şi pe vreme rea. Accesul 

animalelor a fost asigurat printr-o fereastră de 40 x 40 cm, iar 

activitatea lor a fost monitorizată printr-un sistem în infraroşu. Cu 

intenţia de a impregna noul adăpost cu mirosul propriu, a fost adus 

guano din vechiul adăpost, iar geamul a fost închis pentru două zile. 

Pentru transferul coloniei s-a ales o zi foarte rece de la 

începutul lunii mai 1984, rinolofii (printre care se afla şi un mascul 

bătrân de Myotis myotis) fiind luaţi în stare de letargie şi păstraţi 

temporar într-un tunel răcoros, în saci mici de pânză. Transferul în 

noul adăpost s-a făcut fără trezirea animalelor. Singurul care a 

devenit activ imediat după ce a fost eliberat, schimbându-şi locul de 
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acroşaj, a fost exemplarul de M. myotis. După două zile, liliecii s-au 

reîntors în vechiul adăpost şi abia peste o lună s-a dobândit 

certitudinea că adăpostul de substituţie a fost acceptat, iniţial de un 

singur individ, apoi şi de alţii.  

În primăvara următoare, aparatul de monitorizare a indicat 

activitatea a şase lilieci, iar în perioada mai – iulie, zece R. 

hipposideros au fost găsiţi în pod. Patru dintre ei au rămas până în 

octombrie. În anii următori, 1986 şi 1987, au fost număraţi 12, 

respectiv 14 lilieci, ceea ce a confirmat faptul că transferul coloniei 

de Rhinolophus hipposideros s-a încheiat cu succes. 

4. Facilitarea accesului liliecilor în clădiri 

Putem veni în ajutorul liliecilor prin câteva amenajări simple 

efectuate la nivelul podurilor, astfel încât să le oferim spaţii sigure şi 

să limităm neplăcerile produse de ei. Asemenea lucrări au fost 

efectuate în numeroase ţări din vestul Europei, unde au fost 

publicate şi o serie de broşuri privind amenajarea adăposturilor din 

cădiri (Berthoud, 1983; OFEFP, 1992; Fairon et al., 1996). 

Amenajările se referă în primul rând la facilitarea accesului în 

adăpost, mai cu seamă în cazul clădirilor restaurate sau al celor 

moderne, la care acoperişurile sunt mai mult sau mai puţin etanşe. 

Intrarea liliecilor în adăpost se poate face direct sau indirect, în 

funcţie de caracteristicile construcţiilor şi de exigenţele fiecărei 

specii. Astfel, accesul direct permite pătrunderea liliecilor în zbor şi 

se poate realiza prin: ferestrele podului, lucarne, obloane sau alte 

deschideri. Accesul indirect presupune întreruperea zborului datorită 

spaţiilor înguste, cum sunt: fisurile de sub acoperiş, dintre ţigle, 

spaţiile de la nivelul cornişelor, gurile de ventilaţie, găurile din pereţi 

etc. Pentru a ajunge în adăpost, liliecii parcurg uneori un traseu 

destul de sinuos. În astfel de situaţii, ei pot fi ajutaţi prin realizarea 

unor căi suplimentare de acces adaptate cerinţelor lor, de 70 cm 

lungime şi 7 cm înălţime. Aceste dimensiuni permit liliecilor să 
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zboare nestingherit, însă sunt impracticabile pentru porumbei şi 

bufniţe. 

Este indicat ca noile căi de acces să fie amplasate în jumătatea 

inferioară a acoperişului, astfel încât în zona superioară să se poată 

acumula aerul cald. În cazul podurilor mari, cum sunt cele ale 

bisericilor, se recomandă efectuarea a două deschideri, diametral 

opuse, care vor facilita şi circulaţia aerului, reducând umiditatea şi 

împiedicând astfel dezvoltarea ciupercilor în lemn şi zidărie. 

Orientarea lor este de asemenea importantă; ea trebuie stabilită în 

aşa fel, încât expunerea la intemperii sau la lumina artificială să fie 

minimă şi, pe cât posibil, să fie deschise spre zonele naturale. 

Unele edificii sunt prevăzute cu ferestre la nivelul acoperişurilor 

sau al turnurilor. Dacă se doreşte închiderea lor pentru a împiedica 

pătrunderea păsărilor, se recomandă protejarea cu bare orizontale, 

din material inoxidabil, sau cu grilaj de şipci, care să asigure un 

spaţiu de 40 cm lungime şi 5-6 cm înălţime. În nici un caz nu se 

recomandă grilajul vertical sau hexagonal, cu plasă de sârmă. Micile 

deschideri, de cel puţin 2 cm, sunt folosite de liliecii care acceptă să-

şi întrerupă zborul la intrarea în adăpost. Menţinând sau creând 

astfel de deschideri, putem oferi speciilor mici adăposturi 

suplimentare. Noile materiale de construcţie, cum sunt unele ţigle, au 

prevăzute astfel de fante pentru asigurarea ventilaţiei. 

Construirea unor microadăposturi artificiale în interiorul podurilor 

poate veni în ajutorul femelelor gestante şi al puilor nou-născuţi, 

deoarece menţin un microclimat potrivit. Primăvara, liliecii sunt 

confruntaţi adesea cu variaţii bruşte de temperatură, împrejurări în 

care cutiile închise pe părţile laterale şi pe cea superioară vor mări 

şansele de supravieţuire ale puilor. În Belgia au fost experimentate 

câteva modele de microadăposturi artificiale. Pentru construirea lor 

se recomandă plăci de lemn netratat chimic, rugoase, cu grosimea 
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de minimum 5 cm, astfel încât să fie împiedicată pierderea de 

căldură. 

6. Informarea asupra liliecilor şi a mediului lor de viaţă 

Acţiunile de informare a populaţiei asupra necesităţii protejării 

liliecilor sunt extrem de importante, deoarece contribuie la ridicarea 

nivelului de educaţie. Cunoscând mai bine ceea ce trebuie 

conservat, înţelegem motivele pentru care sunt elaborate măsurile 

de protejare şi modul în care acţionează ele, iar respectarea lor 

devine mai uşoară şi mai eficientă. 

Organizaţiile non-guvernamentale care au obiective ecologice 

pot contribui într-o măsură apreciabilă la sporirea cunoştinţelor 

despre lilieci. În ultimii anii au devenit active şi la noi tot mai multe 

organizaţii de acest fel, ducând o valoroasă campanie de informare 

şi avertizare a populaţiei asupra necesităţii protejării liliecilor, prin 

publicarea de afişe, broşuri, cărţi, prin organizarea de conferinţe 

publice, întâlniri educative, şcoli de vară etc. 

În diferite oraşe din ţara noastră a început de curând să fie 

organizată „Noaptea Europeană a Liliecilor”, o acţiune comună ţărilor 

membre ale EUROBATS şi care se desfăşoară anual, în perioada 

august – septembrie. În cadrul ei au loc prezentări de fotografii, 

proiecţii de diapozitive, vizionări de filme, demonstraţii publice cu 

detectoarele de ultrasunete etc.  

Cea mai bună protecţie a liliecilor se obţine însă prin păstrarea 

unei atitudini rezervate faţă de ei, încercând să-i deranjăm cât mai 

puţin posibil şi menţinând un mediu nealterat. În general, reducerea 

imixtiunii umane în ciclul natural al vieţuitoarelor este cea mai bună 

garanţie a păstrării mediului înconjurător în condiţii cât mai apropiate 

de starea lui naturală. 
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Measures for bat conservation (Synopsis) 

By altering the surrounding environment and restraining the 

natural habitats, the humane pressure became bigger and bigger, 

and the interferences of bats with humans occur more often. Threats 

with which bats confront became permanent, the excessive 

industrialization and environment pollution, use of pesticides and 

insecticides in agriculture, forestry and wood treatment as well as 

disturbing the shelters, greatly contribute the decline and loss of 

some species. 

In the case of bats the shelter in caves, their protection aims, 

mainly, the reduction of touristic pressure and disturbing the 

hibernation and maternity colonies, keeping the quality of shelters 

and surrounding feeding habitats. Authors present some norms 

concerning the behaviour of visitors in caves populated by bats. 

Besides, some information and recommendations for cave managers 

are shown, explaining in what way the morphology of the cave 

influence the ventilation and, implicitly, the microclimatic conditions in 

the shelters. Closing the caves by installing gates is a solution for 

protecting the cave and its fauna, with the condition the these are 

correctly realized, so that the three essential conditions are 

respected: to hinder the unauthorized entrance of people, to easily 

allow bats to fly through them and to maintain the natural circulation 

of the air, without restricting or modifying cave ventilation. Other 

ways for conserving the bat colonies are: preventing the actions of 

vandalism pursued directly upon the bats or indirectly by 

transforming their environment, as well as the ecological 

reconstruction of degraded caves. 

For bats that use as shelters the fissures below bark trees or 

the hollows the main modalities for protection discussed in the 

preceding chapter were: reducing the wood consumption and 

recovery of products of wooden origin, in order to keep the woods 

and the forestry fauna, keeping a high variety of plants – especially 
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native ones – in parks and gardens, keeping the old trees and 

consolidation of hollow trees in parks, limiting the chemical 

treatments and building of bat boxes. 

Concerning the anthropophilic bats, their environment is one 

of the most unsure, because of the unfriendly attitude of people. This 

is the reason why for their maintenance it is necessary that people 

learn to tolerate them as co-locators reciprocal advantageous. In the 

case of restauration or demolition work the law foresees some 

supplementary measures for protecting bat colonies. In this way we 

exemplified the situation of a maternity colony of M. 

myotis/M.oxygnathus, from Brezoi (Vâlcea County, Romania) whose 

presence determined ceasing the recontruction work of a roof until 

after the unweaving of the colony. Also authors presented an 

exceptional case of transfer of o colony of Rhinolophus hipposideros 

in southern Germany. The restauration of wood by ecological means 

and facilitating the access of bats in the buildings are other ways by 

which bats near us can be helped. 

Last but not least information activities for the necessity of 

bat protection are extremely important, because increasing the level 

of education and reducing the human interference in the natural 

cycle of animals is the best guarantee for bat population 

conservation and the maintenance of surrounding environment in 

conditions as close as possible to the natural state. 
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3.6. ILUSTRAŢII 

 

 

Foto 3.1. Artropode din dieta liliecilor insectivori (după Steinbach, 2000, 

modificat) 

Arthropods from insectivorous bat diets (after Steinbach, 2000, modified) 
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Foto 3.3. Poarta Peşterii Pişniţa, întărită cu plasă de sârmă (foto D. Borda) 

The gate of Pişniţa Cave, reinforced with net wire  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.4. Poarta de la 

Peştera Meziad  (foto D. 
Borda) 

The gate of Meziad Cave 
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Foto 3.5. Vechea poartă de la 
Peştera Vadul Crişului, 
deteriorată în urma viiturilor (foto 
I. Viehmann) 

The old gate of Vadu Crişului 
Cave, deteriorated by flash flood  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.6. Actuala poartă de la 
Peştera Vadul Crişului (foto D. 
Borda) 

The new gate of Vadu Crişului 
Cave  
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Foto 3.7. Panou de avertizare vandalizat, în Peştera Liliecilor din Cheile 
Ampoiţei (Foto D. Borda) 

Public awareness board distroyed in the Bat cave from Ampoiţa Gorges 

 

 
 

Foto 3.8. Gunoie aruncate într-o galerie de mină părăsită (Foto D. Borda) 

Garbage left in an abandoned mine  
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Foto 3.9. R. hipposideros  

hibernând într-o galerie de 
mină părăsită (Foto D. 
Borda) 
Hibernating R. hipposideros 
from an abandoned mine 

 
 

 
Foto 3.10. Copaci bătrâni în Parcul Central din Cluj-Napoca 

 (foto D. Borda & D. Ispas) 

Old trees in the Cluj-Napoca Central Park 
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Foto 3.11. Regresia adăposturilor pentru liliecii silvicoli prin tăierea copacilor 
bătrâni din Parcul Central din Cluj-Napoca (foto D. Borda & D. Ispas) 

Roost loss after cutting down of the old trees in the Cluj-Napoca Central 
Park 

 
 

Foto 3.12 . Nyctalus noctula adăpostindu-se în Stadionul „I. Moina” din Cluj-

Napoca (foto D. Borda & D. Ispas) 

Nyctalus noctula roosting inside of the „I. Moina” Stadium in Cluj-Napoca 
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Foto  3.13. Nyctalus noctula printre cablurile electrice din  Stadionul „I. 
Moina” din Cluj-Napoca (foto D. Borda & D. Ispas) 

Nyctalus noctula roosting between power cables in „I. Moina” Stadium fromn 
Cluj-Napoca  

 

 
 

Foto 3.14. Nyctalus noctula - victime ale atitudinii ostile a oamenilor (foto D. 
Borda & D. Ispas) 

Nyctalus noctula - victims of human hostility 
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Foto 3.15. Reparaţiile capitale ale clădirilor - una din ameninţările liliecilor 
antropofili (foto D. Borda) 

Old building modernisation – one of the threats to anthropophilic bats  

 

 
 

Foto 3.16. Colonie de naştere de Myotis myotis  / M. blythii în podul clădirii 

aflate în reconstrucţie (foto D. Borda) 

Myotis myotis  / M. blythii nursery in the attic of a building being 
reconstructed 
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