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Programul conferinței

Vineri, 19 octombrie

16:00 - Sosirea și cazarea participanților
19:00 - Deschidere oficială, aspecte organizatorice
19:10 - Sesiune de postere, discuții libere
20:00 - Cină

Sâmbătă, 20 octombrie

09:00 - Mic dejun

10:00 - Dragoș Ștefan MĂNTOIU, Ionuț Cornel MIREA, Ionuț Cosmin ȘANDRIC, Oana Teodora 
MOLDOVAN: Modele spațiale de distribuție a chiropterelor în peșteri în funcție de 
microclimat.

10:20 - Georgiana MĂRGINEAN (CREȚU): Studiu asupra comunităților de chiroptere din 
Munții Făgăraș și Piatra Craiului.

10:40 - Adrian DONE, Gheorghe ROMAŞCAN, Tatiana DONE: Studiu preliminar asupra 
populaţiei de lilieci din situl Natura2000 ROSCI0075 Pădurea Pătrăuţi, judeţul Suceava.

11:00 - Daniela BORDA: Rolul climatului subteran în selecţia adăpostului liliecilor.

11:20 - Pauză de cafea

12:00 - Thomas KITCHING: Târnava Mare Project with Operation Wallacea.
12:20 - Ioan COROIU, Alin DAVID, Alexandru STERMIN, Helga SOROS: Speleoturismul și 

liliecii. Studiu de caz: Cetățeaua Mare din Cheile Turzii.
12:40 - Dragoș Ștefan MĂNTOIU, Ionuț Cornel MIREA, Ionuț Cosmin ȘANDRIC, Ksenia 

KRAVCHENKO, Oana Teodora MOLDOVAN,  Christian VOIGHT: Impactul turbinelor 
eoliene asupra chiropterelor din România..

13:00 - Attila D. SÁNDOR, Áron PÉTER, Alexandra CORDUNEANU, Levente BARTI, Sándor 
HORNOK, Krisztina SZŐKE, István CSŐSZ: Liliecii și ectoparaziții lor: distribuție, 
sezonalitate și relații gazdă-parazit.

13:20 - Prânz

14:20 - Flaviu Valentin BODEA, Ildikó GÖNCZI VASS, Mihai SZIGETI, Olimpia-Maria STAN, 
Szilárd-Lehel BÜCS: ROSCI vs. NOSCI - liliecii din Făgetul Clujului, o comparație între 
aria protejată și împrejurimi.

14:40 - Ferenc FORRAY, Robert ELEȘ, Ioan COROIU: Investigații izotopice la liliacul comun 
mare (Myotis myotis) într-o colonie de maternitate.

15:00 - Alexandra CORDUNEANU, Attila D. SÁNDOR, Áron PÉTER, Kristýna HRAZDILOVÁ, 
Dragoş Ștefan MĂNTOIU, Ovidiu ROŞU, Ioan COROIU, Sándor HORNOK, Hans-Peter 
FUEHRER, David MODRÝ, Andrei MIHALCA: Detecția piroplasmelor în țesuturi și în 
sângele liliecilor din Europa Centrală și de Est.
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15:20 - Csaba JÉRE, Levente BARTI, Szilárd-Lehel BÜCS, István CSŐSZ, Annamária DÓCZY, 
László SZÁNTÓ: Date privind activitatea liliecilor în perioada împerecherii la peșterile 
din Cheile Vârghișului.

15:40 - Pauză de cafea

16:10 - Dezbatere: Activitatea și reprezentanța națională EUROBATS.
17:00 - Dezbatere: Îmbunătățirea documentului despre standarde și etică în cercetarea și 

protecția liliecilor.

18:00 - Pauză de cafea

18:30 - Dezbatere: Provocările actuale în protecția liliecilor și elaborarea unor rezoluții.
19:30 - Szilárd-Lehel BÜCS, Csaba JÉRE, István CSŐSZ, Irina POCORA, Viorel POCORA, 

Levente BARTI: Contribuția chiropterologiei din România în elaborarea Atlasului 
Mamiferelor din Europa, ediția 2.

20:00 - Cină

Duminică, 21 octombrie

09:00 - Mic dejun
10:00 - Cuvânt de încheiere asupra temelor discutate
10:30 - Premii, închidere conferință

Postere Prezentate:

Levente BARTI, István CSŐSZ, Szilárd DARÓCZI, Annamária DÓCZY, Attila DÓSA, Csaba 
JÉRE, István KISS, Attila MARTON, László SZÁNTÓ, Ágnes VARGA: Fauna de lilieci a 
Grindului Chituc (Dobrogea).

Szilárd-Lehel BÜCS, Olimpia-Maria STAN: Date preliminare cu privire la chiropterofauna 
Parcului de Est, Cluj-Napoca.

Dragoș Ștefan MĂNTOIU, Ionuț Cornel MIREA, Iulia Viorica MIU, Alexandra CHELU, 
Ovidiu ROȘU, Oana VASILIU, Ionuț Cosmin ȘANDRIC: Liliecii din mediul urban: Coridoare 
ecologice în Municipiul București.

Henrietta ONODI: Liliecii din Peștera Șugău (Munții Giurgeului, Carpații Orientali).

Irina POCORA, Viorel POCORA: Barbastella barbastellus în diferite tipuri de păduri: folosirea 
habitatului și tiparul de activitate.
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FAUNA DE LILIECI A GRINDULUI CHITUC (DOBROGEA)

levente Barti1, istván csŐsz1, szilárd darÓczi2, annamária dÓczY1, attila dÓsa2,
csaBa JÉre1, istván Kiss2, attila marton2, lászlÓ szántÓ1, ágnes varga1

1 Asociația “Grupul Myotis” pentru Conservarea Liliecilor
2 Asociația “Grupul Milvus”

Contact: bartilev@yahoo.com

- poster -

Grindul Chituc este situat în estul României,  între Lacul Sinoe și Marea Neagră, și datorită 
orientării NE - SV, este unul dintre cele mai bune locații din țară pentru studierea migrației 
păsărilor și este una dintre puținele zone din regiunea biogeografică pontică, de unde deținem 
date referitoare la fauna de lilieci. Asociația Grupul Milvus a organizat în anii 1996 - 1997 și 2014 
- 2018 o tabără de inelare pentru studierea dinamicii de migrație a păsărilor cântătoare care 
traversează România prin Grindul Chituc. Pentru acest studiu în 2014 au fost montate în total 
283 m de plase ornitologice a căror poziție și configurație au fost păstrate în mod standard 
în cei cinci ani de studiu. În 2018 au fost montate noi șiruri de plasă în habitatele mlăștinoase 
învecinate.  Tabăra acoperă anual un interval de 15-17 săptămâni din a doua decadă a lunii iulie 
până la sfârșitul lunii octombrie. Concomitent cu activitatea de observare, capturare și inelare 
a păsărilor, încă de la începuturi au fost colectate date sporadice despre prezența liliecilor. 
Majoritatea indivizilor capturați cu plasele ornitologice au fost fotodocumentate, astfel fiind 
posibilă identificarea ulterioară a speciilor. Din 2015 au participat și chiropterologi, ca voluntari 
ai taberei, sporind observațiile referitoare la lilieci. Până în prezent avem cunoștință despre 
minim 30 de capturări/observații referitoare la 6 specii de lilieci (Nyctalus leisleri, N. noctula, 
Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii, P. kuhlii lepidus și P. pipistrellus), care zboară deasupra 
canalelor, stufului, tufișurilor, sărăturilor și dunelor maritime și folosesc deseori adăposturi 
antropice temporare. Liliecii au fost capturați sau observați preponderent în perioada migrației 
de toamnă. 
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ROSCI VS. NOSCI - LILIECII DIN FĂGETUL CLUJULUI, O COMPARAȚIE ÎNTRE 
ARIA PROTEJATĂ ȘI ÎMPREJURIMI

flaviu valentin Bodea1,2, ildiKÓ gÖnczi vass1, mihai szigeti1,
olimPia-maria stan1, szilárd-lehel BÜcs1

1 Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
2 Facultatea de Biologie-Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Contact: contact@lilieci.ro

- prezentare orală -

Situl Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, localizat în imediata vecinătate 
a metropolei Cluj-Napoca, este o zonă protejată de 16 km2, caracterizată de păduri extinse 
de foioase, râuri mici și alte zone umede, precum și de o biodiversitate remarcabilă. Însă sub 
denumirea generală Făgetului Clujului intră și alte zone care sunt incluse în situl Natura 2000. 
Începând din anul 2014, Asociația Natura Transilvaniei a fost desemnată custodele sitului 
Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, activând pentru conservarea habitatelor 
și speciilor. Tot din 2014 se studiază și liliecii din situl Natura 2000, folosindu-se diverse 
metode (înregistrări de ultrasunete, capturări, observații directe), iar în momentul de față 
este demonstrată prezența a 8 specii (M. emarginatus, B. barbastellus, P. auritus, P. pipistrellus, P. 
pygmaeus, N. noctula și E. serotinus). În cursul acestui an, datorită schimbărilor legislative care 
afectează statutul custozilor și pentru a demonstra beneficiile activității lor, am inițiat studiul 
chiropterologic al Făgetului Clujului din afara ariei protejate. Pe baza datelor preliminare putem 
adăuga la lista speciilor din zonă M. daubentonii, M. nattereri, P. kuhlii și V. murinus (în total 12 
specii pentru Făgetul Clujului), cu 10 specii în afară, și 8 specii în interiorul sitului Natura 2000. 
Însă, dată fiind mobilitatea mare a liliecilor, și distanțele reduse față de limita ariei unde s-au 
identificat anumite specii (ex. M. nattereri capturat la 100 m în afara sitului), aceste diferențe 
în numărul și compoziția speciilor nu pot fi considerate în momentul de față ca fiind reale.  
Studiul va continua cu (1) înregistrări automate în puncte fixe pe toată durata nopții, pentru a 
cuantifica nivelul de activitate în cele 2 zone, (2) înregistrări pe transecte, (3) capturări în locații 
cheie, precum și (3) cartarea exactă și cuantificarea numărului arborilor scorburoși. În orice caz, 
prezența speciilor cu afinitate pentru păduri mature, valoroase (B. barbastellus, P. auritus) în 
situl Natura 2000 indică un management adecvat, iar continuarea acestuia este strict necesară 
pentru o conservare durabilă a faunei de chiroptere din Făgetul Clujului.
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CONTRIBUȚIA CHIROPTEROLOGIEI DIN ROMÂNIA ÎN ELABORAREA ATLASULUI 
MAMIFERELOR DIN EUROPA, EDIȚIA 2.

szilárd-lehel BÜcs1, csaBa JÉre2, istván csŐsz2, irina Pocora3, viorel Pocora3,
levente Barti2

1 Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
2 Asociația “Grupul Myotis” pentru Conservarea Liliecilor

3 Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, Iași

Contact: contact@lilieci.ro

- prezentare orală -

Prima ediție a Atlasului Mamiferelor din Europa a fost publicat în 1999, de către Societatea 
Mammalogică Europeană, iar ediția a 2-a este planificată pentru publicare în 2024, cu 25 
ani după prima ediție. Atlasul va folosi o rezoluție de 50x50 km, acoperind, în plus față de 
prima ediție, și țări precum Rusia, Moldova, Ucraina și Belorusia. Colectarea datelor va avea 
loc în perioada 2018-2023. Dat fiind faptul că România adăpostește una dintre cele mai 
mari și diverse populații de lilieci din Europa, contribuția chiropterologiei din țară va fi una 
semnificativă. Coordonatorul național pentru datele de chiroptere (desemnat de grupul de 
conducere al Atlasului), precum și echipa selectată de coordonator, vor colecta în prima fază 
date din publicații existente și din proiecte deja implementate. Astfel se va obține o viziune 
despre zonele (pătratele) unde există o lipsă de date, și se va trece la consultarea comunității 
chiropterologilor pentru a acoperi aceste pătrate, dar și pentru completarea cu date noi din 
zonele deja acoperite. Validarea datelor noi se va realiza pe baza unor criterii specifice stabilite 
în prealabil, ex. acceptarea speciilor cu identificare dificilă doar cu poze și măsurători, etc. În 
momentul de față există deja, pentru mai multe specii, seturi de date la nivel național, adunate 
în vederea publicării (sau deja publicate). Astfel de cazuri / specii sunt V. murinus, P. austriacus, 
P. kuhlii, E. nilssonii, M. capaccinii, M. emarginatus, M. alcathoe, M. aurascens, M. dasycneme, N. 
lasiopterus, N. leisleri, R. blasii, R. mehelyi, R. euryale și H. savii. Specii pentru care seturile de date 
sunt aproape complete sunt R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. schreibersii, M. myotis și M. 
blythii. Pe baza acestor seturi de date existente, și totodată datorită perioadei lungi și permisive 
de adunare a datelor, sperăm că fiecare pătrat de 50x50 km din România se poate acoperi cu 
date recente și corecte, prin contribuția membrilor comunității de chiropterologi din România. 



 — 7 —

DATE PRELIMINARE CU PRIVIRE LA CHIROPTEROFAUNA PARCULUI DE EST, 
CLUJ-NAPOCA

szilárd-lehel BÜcs1, olimPia-maria stan1

1 Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor

Contact: contact@lilieci.ro

- poster -

Parcul de Est din Cluj-Napoca se află la periferia estică a municipiului, fiind o zonă semi-sălbatică 
de aprox. 70-100 ha, compusă din suprafețe de apă (mai multe lacuri și canale) înconjurate 
de stufăriș, arbori și luminișuri. Din datele existente despre faună, reiese că Parcul de Est 
adăpostește o biodiversitate semnificativă, de ex. în cazul păsărilor și lepidopterelor diurne. 
Datorită pericolelor asociate cu expansiunea imobiliă din Cluj-Napoca, inclusiv din zona 
Parcului de Est (ex. efecte negative asupra habitatelor și speciilor), am decis să inițiem un studiu 
chiropterologic. În luna august 2018 am efectuat transecte pentru înregistrarea ultrasunetelor 
emise de liliecii care vânează în jurul Lacurilor nr. 1 și nr. 2 din Parcul de Est, Cluj-Napoca, fiind 
cele mai antropizate din zonă. Am identificat în total șapte specii de lilieci prezente în zona 
studiului, respectiv M. daubentonii, N. noctula, E. serotinus, V. murinus, P. pipistrellus, P. pygmaeus, 
P. kuhlii). Ultrasunetele înregistrate includ și sunete sociale ale liliacului de amurg. În adiție, 
liliacul de apă (M. daubentonii) a fost observat vânând deasupra suprefeței ambelor lacuri. 
Pe toată durata evaluării s-a observat o activitate intensivă constantă, exemplarele de lilieci 
vânând chiar și deasupra suprafețelor de apă semi-iluminate. Putem afirma că Parcul de Est 
oferă habitate de hrănire pentru o diversitate ridicată de specii de lilieci, respectiv 7 din cele 32 
din România. Cu toate acestea considerăm că numărul speciilor de lilieci identificați în Parcul 
de Est în prezentul studiu este la o valoare minimă pentru zonă, datorită faptului că aceste 
rezultate au fost obținute doar prin evaluarea celor mai antropizate dintre lacurile Parcului. 
Celelalte suprafețe de apă și habitate, din colțul nord-estic al zonei, au un grad mai scăzut de 
antropizare, nefiind înconjurate de clădiri și de poluare luminoasă. În 2019 studiul va continua, 
folosind mai multe metode, ex. înregistrare automată pe tot parcursul nopții și capturare cu 
plasă. Toate speciile de lilieci din România sunt protejate printr-o legislație multiplă (ex. prin 
Acordul EUROBATS / Legea 90/2000), iar potențialele dezvoltări imobiliare trebuie să țină cont 
de conservarea durabilă a biodiversității Parcului de Est.
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ROLUL CLIMATULUI SUBTERAN ÎN SELECŢIA ADĂPOSTULUI LILIECILOR 

daniela cociuBa (Borda)1

1 Institutul de Speologie “Emil Racoviță”, Str. Clinicilor, nr 5-7, Cluj Napoca - 400006, Romania

Contact: dachib@byahoo.com

- prezentare orală -

Peşterile reprezintă adăpostul preferat pentru multe specii de lilieci şi totodată locul în care 
ei formează, în diferite momente ale vieţii lor, cele mai mari colonii. Deşi în România există 
peste 13.000 de peşteri inventariate, doar un număr restrâns şi-au câştigat şi păstrat de-a 
lungul timpului statutul de adăpost pentru lilieci, uneori în ciuda unei puternice presiuni 
turistice. Pentru a înţelege de ce sunt speciale anumite peşteri şi de ce liliecii le aleg  tocmai 
pe acestea pentru a-şi adăposti marile colonii, am investigat sub aspect climatic câteva peşteri 
reprezentative pentru ataşamentul liliecilor. In acest sens am realizat studii climatice în trei 
peşteri cu colonii de lilieci (Peştera Măgurici, Peştera Poarta lui Ionel şi Peştera Onceasa) şi 
într-o peşteră frecventată sporadic de un număr mic de lilieci (Peştera Ciungi). In aceste peşteri 
am înregistrat într-un continuum spaţial (cu staţii de înregistrare situate de la intrare şi până în 
zona profundă) şi temporar (timp de un an) temperatura şi umiditatea, folosind psichrometrul 
Assmann, sau dataloggere Tinytag. In plus, au mai fost efectuate înregistrări pe termen scurt 
în peşterile Meziad (iunie-iulie 2008; ianuarie-aprilie 2013), Peştera de la Gălăşeni (iunie 2008) 
şi Peştera cu Cristale (ianuarie-aprilie 2013), ceea ce a permis suplimentarea datelor privind 
condiţiile climatice din perioada utilizarii acestor peşteri ca adăpost. Datele au fost prelucrate 
pentru a obţine medii sezoniere, anuale, amplitudini termice şi pentru a caracteriza din 
punct de vedere climatic peşterile respective (schimburile aerodinamice cu fenomene de 
termocirculaţia aerului sau conducţie, periodicităţi diurne şi sezoniere etc). Aceste rezultate, 
alături de observaţiile geomorfologice şi hidrologice, au fost coroborate cu dinamica  liliecilor 
în peşteră şi cu cerinţele lor ecologice, ceea ce a permis formularea următoarelor concluzii: (1) 
liliecii selectează ca adăpost doar acele peşteri care prezintă condiţii topoclimatice conform 
necesităţilor lor; (2) condiţiile meroclimatice determină selecţia locului de cantonare a coloniilor, 
acestea fiind selectate conform cerinţelor ecologice ale fiecărei specii; (3) ataşamentul liliecilor 
pentru peşteră şi locul de cantonare se datorează constanţei în timp a condiţiilor climatice; 
(4) gradientul influenţelor externe propagate de-a lungul golului subteran împreună cu 
constrângerile ciclului anual al liliecilor reprezintă principalele cauze ale dinamicii lor în 
interiorul peşterii.
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DETECȚIA PIROPLASMELOR ÎN ȚESUTURI ȘI ÎN SÂNGELE LILIECILOR DIN 
EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

alexandra corduneanu1, attila d. sándor1, áron PÉter1, Kristýna hrazdilová2, 
dragoş Ștefan mĂntoiu3, ovidiu roşu4, ioan coroiu5, sándor hornoK6,

hans-Peter fuehrer7, david modrý8,9, andrei mihalca1

1 Departmentul de Parazitologie și Boli Parazitare, Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România

2 CEITEC VFU, Universitatea de Medicină Veterinară și Științe Farmaceutice, Brno, Czech Republic
3 Institutul de Speologie ‘Emil Racoviţă’, Cluj-Napoca, România

4 Fundația “Visul Luanei”, București, România
5 Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea Babes- Bolyai, Cluj-Napoca, România

6 Departmentul de Parazitologie și Zoologie, Universitatea de Medicină Veterinară, Budapesta, Ungaria
7 Institutul de Parasitologie, Departmentul de Patobiologie, University de Medicină Veterinară, Vienna, Austria

8 Departmentul de Patobiologie și Parasitologie, Universitatea de Medicină Veterinară și Științe Farmaceutice, 
Brno, Czech Republic

9 Centrul de Biologie, Institutul de Parazitologie, České Budějovice, Czech Republic

Contact: alexandra.corduneanu@usamvcluj.ro

- prezentare orală -

Studii cu privire la prezența piroplasmelor la lilieci au fost efectuate în Asia, Europa și America 
de Sud (Gardner și colab., 1987; Marinkelle, 1996; Concannon și colab., 2005; Corduneanu și 
colab., 2017). Babesia vesperuginis, este singurul piroplasmid care infectează specific liliecii 
și în comparație cu alți reprezentanți ai genului Babesia este cel mai probabil transmis de o 
căpușă din familia Argasidae (Argas vespertilionis) (Gardner și colab. 1987; Marinkelle și colab., 
1996). Au fost efectuate studii pentru clarificarea poziției filogenetice a acestei specii și a fost 
plasată pe o poziție bazală în cadrul genului Babesia sensu stricto (s.s.) (Hornok și colab., 2017; 
Corduneanu și colab., 2017). Scopul cercetărilor au fost de a determina prezența paraziților din 
încrengătura Apicomplexa și varietatea lor genetică în țesut cardiac și sânge provenit de la lilieci 
din diferite țări: Austria, Cehia, Ungaria, România și Bulgaria. Pentru a putea evalua prezența 
acestor paraziți, au fost colectate un număr de 461 de cadavre de lilieci, aparținând unui număr 
de 24 de specii, într-o perioadă de 15 ani. Probele de sânge au fost prelevate din 4 locații din 
România și o locație din Bulgaria în perioada 2017-2018. Studiul nostru evidențiază distribuția 
geografică întinsă a speciei B. vesperuginis în țesuturile liliecilor din Europa, raportând prezența 
acestui parazit la 5 gazde noi (Myotis cf. alcathoe, M. bechsteinii, M. myotis, Pipistrellus nathusii, 
Vespertilio murinus). Sunt date puține cu privire la ciclul biologic al speciei B. vesperuginis și 
vectorul care este implicat în transmiterea acestui patogen. Speciile de lilieci din familia 
Vespertilionidae sunt cele mai afectate de acest piroplasmid.
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SPELEOTURISMUL ȘI LILIECII. STUDIU DE CAZ: CETĂȚEAUA MARE
DIN CHEILE TURZII

ioan coroiu1, alin david1, alexandru stermin1, helga soros1

1 Facultatea de Biologie-Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Contact: icoroiu@gmail.com

- prezentare orală -

În perioada 1999-2018 au fost monitorizare speciile și coloniile de chiroptere din Cetățeaua 
Mare, în perioada lor activă. Este o peșteră fosilă și relativ scurtă (cca 100 m), de aceea nu 
poate fi folosită ca hibernaculă. Am identificat 8 specii de chiroptere, dintre care Miniopterus 
schreibersii, Myotis myotis/oxygnathus și Rhinolophus euryale formează colonii de naștere și/
sau în perioada de swarming. Cetățeaua Mare este ”în drumul” turiștilor ”de duminică”, de 
aceea fluctuațiile numerice ale speciilor de lilieci ce se adăpostesc aici de la un an la altul, și 
chiar în cadrul aceluiași sezon, sunt foarte mari. Pe lângă intrările frecvente ale turiștilor, am 
constatat și urme de vandalism asupra liliecilor. Instalarea, în 2007, a unui grilaj la intrare, a 
stabilizat dinamica numerică a chiropterelor, fenomen evident la M. schreibersii (care formează 
coloniile cele mai mari (până la 2400 indivizi), iar distrugerea acestuia în 2010 a redus drastic 
efectivul acestei specii și a eliminat pe M. myotis/oxygnathus și R. euryale. Vizitele frecvente în 
peșteră, pe lângă reducerea numărului de lilieci, a determinat mutarea periodică a coloniilor 
în peșteră; dacă în perioada 2007-2010 erau două acumulări de guano pe planșeu, acum sunt 
7. M. schreibersii și M. myotis/oxygnathus formează colonii mixte în perioada de swarming. În 
tandemul M. myotis/oxygnathus investigațiile cu mist net din 2005 au arătat un raport de 60% 
în favoarea lui M. oxygnathus. Semnalăm un fenomen de prădătorism la puii de M. schreibersii 
de către pârșul mare (Glis glis).
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STUDIU PRELIMINAR ASUPRA POPULAŢIEI DE LILIECI DIN SITUL NATURA2000 
ROSCI0075 PĂDUREA PĂTRĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA

adrian done1, gheorghe romaşcan1, tatiana done1

1 Fundaţia Speologică “Club Speo Bucovina” Suceava

Contact: adriandone@gmail.com

- prezentare orală -

În luna august 2018 a fost făcut un studiu într-un număr de 8 puncte fixe amplasate în aria 
protejata, într-un număr de 11 zile (câte 4 puncte în fiecare seară). În fiecare punct au fost făcute 
câte 30 minute de înregistrare continuă a ieşirilor de semnal ale detectorului de lilieci BatBox 
Dual. Au fost separate înregistrări a peste 800 treceri ale unor lilieci prin preajma punctelor fixe, 
care au fost analizate ulterior. Specia ţintă a fost Myotis myotis, dar a fost înregistrat un număr 
mult mai mare de specii.
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INVESTIGAȚII IZOTOPICE LA LILIACUL COMUN MARE (MYOTIS MYOTIS) ÎNTR-O 
COLONIE DE MATERNITATE

ferenc forraY¹, roBert eleȘ1, ioan coroiu1

¹ Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Contact: eles_robert_b@yahoo.com

- prezentare orală -

Studiul a urmărit dinamica conținutului de δ13C din guano de Myotis myotis în colonia de 
maternitate din Prundu Bârgăului (jud.Bistrița-Năsăud). Acesta vrea să demonstreze corelația 
dintre izotopul δ13C și unii factori climatici (temperatură și umiditate), precum și crearea unui 
etalon de corelare a variațiilor izotopului cu variațiile climatice. Plantele folosesc trei tipuri 
de fotosinteză, astfel avem plante de tip C3, C4 și CAM. Fiecare tip de plantă produce valori 
caracteristice proprii ale izotopului δ13C. Având în vedere că țesuturile insectelor (in special 
chitina) reflectă compoziția chimică a dietei lor și că izotopul δ13C este specific fiecărui tip de 
fotosinteză, schimbările compoziției izotopice din guano reflectă variații în valorile izotopice 
ale vegetației consumate de insecte. Prin urmare, δ13C din guano, sau chitina colectată din 
guano, denotă dieta aproximativă a insectelor înainte de a fi consumate de către lilieci, deci 
poate fi folosit ca proxy pentru determinarea tipurilor fotosintetice ale plantelor consumate 
și, prin urmare, a factorilor climatici locali. Această lucrare a demonstrat că variaţia δ13C în 
guano este influenţată atât de temperatură, cât și de precipitaţii și stabilește decalajul între 
evenimentul climatic şi timpul la care apare semnalul izotopic în guano. 
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DATE PRIVIND ACTIVITATEA LILIECILOR ÎN PERIOADA ÎMPERECHERII LA 
PEȘTERILE DIN CHEILE VÂRGHIȘULUI

csaBa JÉre1, levente Barti1, szilárd-lehel BÜcs2, istván csŐsz1, annamária dÓczY1, lászlÓ 
szántÓ1

1 Asociația “Grupul Myotis” pentru Conservarea Liliecilor
2 Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor

Contact: jerecsaba@yahoo.com

- prezentare orală -

Cheile Vârghișului, situată în partea nordică a Munților Perșani, este una dintre importantele 
zone carstice din Carpații Orientali. O parte a peșterilor din chei au un rol important pentru 
lilieci, inclusiv în perioada de împerechere (“swarming”).  În această perioadă un număr mare 
de lilieci, reprezentând mai multe specii, frecventează peșterile din chei. Acest comportament 
facilitează împerecherea, și totodată contribuie la găsirea unor adăposturi de hibernare 
adecvate. În România principalul sezon de împerechere pentru lilieci, în funcție de specie, 
localizarea geografică a adăpostului și condiții meteorologice, este între sfârșitul lunii iulie şi 
jumătatea lunii octombrie, în Cheile Vârghișului activitatea de vârf fiind între jumătatea lunii 
august și sfârșitul lunii septembrie. În perioada 2000-2018, au fost efectuate capturări cu plase 
chiropterologice şi capcane tip harpă la cinci peșteri. Cu ocazia celor 75 de nopți de capturare în 
total au fost prinse şi identificate 3224 exemplare de lilieci, aparţinând la 20 de specii. Cele mai 
frecvente specii capturate sunt liliacul comun mare (Myotis myotis), liliacul de amurg (Nyctalus 
noctula), liliacul comun mic (Myotis oxygnathus) și liliacul cârn (Barbastella barbastellus). 
Numărul de masculi, în mod caracteristic pentru adăposturile de împerechere, depășeşte 
semnificativ numărul femelelor. Pe baza datelor se poate constata o diferenţă semnificativă 
în componenţa speciilor şi abundenţa acestora la diferite peşteri, fapt care poate indica că 
pe un teritoriu relativ restrâns, cu multe adăposturi favorabile, diferitele specii au anumite 
preferinţe în alegerea adăposturilor pentru împerechere. Activitatea intensă la adăposturile 
de împerechere importante are de asemenea implicații în conservare, și trebuie luată în 
considerare la planificarea unor măsuri de protecţie, care vizează zona de intrare a peșterilor.
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TÂRNAVA MARE PROJECT WITH OPERATION WALLACEA

thomas Kitching1

1 Operation Wallacea

Contact: tomkitching88@gmail.com

- prezentare orală -

Operation Wallacea have been conducting biodiversity surveys with Fundația Adept within the 
Târnava Mare Natura 2000 site since 2013. These surveys focus on monitoring biodiversity trends 
of the region in relation to changing agricultural practices; informing conservation schemes 
coordinated by Fundația Adept.  Operation Wallacea achieve this by using a volunteer funded 
research programme that teaches young, international wildlife enthusiasts about ecological 
surveying techniques. The project has to-date focused on monitoring key taxonomic groups 
such as butterflies, grassland plants, birds, small mammals and large mammals. In 2018, the 
project took a new approach to bat surveys and began focussing on trapping in different 
habitats within the region. We hope to use the data gathered from these surveys to build 
capacity for more research projects that focus on bats in the region, and highlight the areas 
significance for Romania’s diverse bat populations. The presentation will outline the projects 
progress to date and discuss our goals moving forward with collaborative projects with the 
centre for bat research and conservation.
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LILIECII DIN MEDIUL URBAN: CORIDOARE ECOLOGICE ÎN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

dragoȘ Ștefan mĂntoiu1,2, ionuț cornel mirea2, iulia viorica miu1, alexandra chelu1, ovidiu 
roȘu3,1, oana vasiliu3,1, ionuț cosmin Șandric4

1 Asociația Wildereness Research and Conservation, București, România
2 Institutul de Speologie ”Emil Racoviță”, Cluj-Napoca, România

3 Fundația Visul Luanei
4 Facultatea de Geografie, Universitatea din București, România

Contact: stephen.mantoiu@gmail.com

- poster -

Prin programul Protecția și Studiul Liliecilor (PSL), care constă în acțiuni de salvare, relocare, 
excludere, tratament, eliberare și monitorizare a chiropterelor care intră în conflict cu oamenii 
din mediul urban, până în prezent au fost identificate 9 specii (Pipistrellus nathusii, P. kuhlii, 
P. pygmaeus, P. pipistrellus, Nyctalus noctula, N. leisleri, Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus 
și Myotis daubentonii). Având în vedere acțiunile de reabilitare termică a blocurilor sau 
construcțiilor și tăierea arborilor bătrâni, numărul optim de adăposturi pentru chiroptere a 
fost redus, fiind afectate în mod direct populațiile, deseori prin  ucideri accidentale. Pentru a 
concentra chiropterele în zonele optime de hrănire și pentru a reduce riscul de interacțiune om-
animal, au fost montate adăposturi artificiale în principalele spații verzi din Municipiul București, 
iar pentru a observa efectul acestor adăposturi pe termen lung, a fost realizat un model spațial 
(Linkage Mapper, ArcGIS) privind zonele optime de tranzit (coridoarele ecologice) și zonele de 
vânătoare care includ concentrații mari de adăposturi deja identificate (nuclee). Acest model 
a fost realizat utilizând informații colectate prin intermediul programului PSL și al Centrului 
de Reabilitare a Animalelor Sălbatice „Luana”, dar și din transecte de ultrasunete în zone cu 
diferite grade de antropizare. Baza vectorială spațială a fost reprezentată de cadastrul verde al 
Municipiului București, cu detalii privind vârsta, înălțimea și specia arborilor din toate spațiile 
verzi. Au fost utilizate și informații privind intensitatea traficului rutier pe artere de circulație, 
tipul de utilizare al construcțiilor, regimul lor de înălțime și modelul digital al terenului. Au fost 
identificate trei nucele majore sub forma unor bretele cu direcția nord vest-sud est, care conțin 
cursuri sau corpuri de apă. Acestea au un grad relativ redus de conectivitate, îndeosebi în zona 
central-sud-estică. Proiectul va continua prin identificarea teritoriile de vânătoare și a rutelor de 
tranzit în teren (telemetrie), prin reluarea modelului existent cu date noi dar și prin montarea 
unor adăposturi suplimentare în zonele cu cazuri ridicate de conflicte om-animal. În paralel au 
fost realizate și vor fi continuate acțiunile educaționale pentru publicul larg și de consultanța 
pentru autoritățile publice locale, în vederea diminuării cazurilor de ucideri accidentale privind 
chiropterele.
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IMPACTUL TURBINELOR EOLIENE ASUPRA CHIROPTERELOR DIN ROMÂNIA

dragoȘ Ștefan mĂntoiu1,2,5, ionuț cornel mirea1, ionuț cosmin Șandric3,
Ksenia KravchenKo4, oana teodora moldovan1, christian voight4
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3 Facultatea de Geografie, Universitatea din București, România
4 IZW – Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany

5 EPC Consultanță de Mediu S.R.L., București, România
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- prezentare orală -

Studiul tratează situația actuală a impactului asupra chiropterelor generat de către turbinele 
eoliene din România, cu accent pe zona Dobrogei. Peste 1000 de unități au fost instalate și vor 
produce energie pentru cel puțin 20 de ani de la finalizarea lucrărilor. Majoritatea unităților 
au înălțimi de peste 70 m și arii de acoperire a palelor care pot genera un impact semnificativ 
asupra populațiilor de chiroptere. Studiile privind evaluarea de impact asupra mediului nu au 
putut estima magnitudinea efectelor negative, obținută doar în etapa post monitorizare, din 
cauza faptului că eolienele sunt și un mijloc de atragere a acestor animale. Până în prezent, 
statistica comunicată către EUROBATS (2003-2017) numără 285 de mortalități, cu abundențe 
ridicate pentru speciile Pipistrellus nathusii (90) și Nyctalus noctula (76). Alte specii sau grupuri 
identificate au fost N. leisleri (10), Eptesicus serotinus (1), E. nilsonii (1), Vespertilio murinus (15), 
Pipistrellus pipistrellus (6), P. pygmaeus (5), P. kuhlii (10), Hypsugo savii (2), Myotis sp. (4), Pipistrellus 
sp. (48), P. pipistrellus/pygmaeus (2), Nyctalus sp./ V. murinus (8), (Chiroptera sp. (7).  Majoritate 
carcaselor se află în colecția științifică a Muzeului de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”. Studii 
de caz precum cele realizate în parcurile eoliene Babadag 1 și 2, au arătat faptul că turbinele 
pot afecta atât populații rezidente cât și migratoare, cu un procent de 90% indivizi migratori, 
obținut din analiza izotopilor stabili (δ2 Hf ) pentru specia N. noctula. Prin metode de reducere 
a vitezei minime de intrare în producție a palelor, au fost implementate programe de reducere 
a impactului, cu rate de succes de până la 70%. Turbinele situate în apropierea zonelor naturale 
înregistrează un număr mai mare de carcase pe an. Principala problemă a programelor de 
monitorizare reprezintă lipsa unui protocol comun de colectare a datelor din teren, dar și o 
slabă implicare din partea autorităților competente, care nu obligă dezvoltatorii să țină cont de 
ghiduri de bune practici naționale, europene sau internaționale. Extrapolând din studii de caz, 
care iau în considerare rata scăzută a detecției carcaselor și consumul necrofagilor, estimările 
grosiere încadrează impactul din Dobrogea între 30-50.000 de carcase de chiroptere pe an.
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MODELE SPAȚIALE DE DISTRIBUȚIE A CHIROPTERELOR ÎN PEȘTERI ÎN FUNCȚIE 
DE MICROCLIMAT

dragoȘ Ștefan mĂntoiu1,2, ionuț cornel mirea1, ionuț cosmin Șandric3,
oana teodora moldovan1
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- prezentare orală -

Chiropterele care populează habitatele cavernicole aleg locații optime de hibernare sau 
maternitate în funcție de microclimat. Prin monitorizarea temperaturii aerului, care este 
cea mai importantă variabilă în procesul de selecție a locațiilor optime în adăpost, dar și 
prin monitorizarea periodică a mișcărilor, gradului de agregare și a abundenței speciilor de 
chiroptere, a fost realizat un model spațial privind  favorabilitate habitatului per tip de activitate, 
cu precădere în perioada de hibernare. Cavitățile alese au fost distribuite în bioregiunile stepice 
și alpine, fiind atât naturale (Peștera Muierilor, Polovragi, Cloşani, Valea Cetăţii, Meziad, Gura 
Dobrogei, Stogu și Lacul Verde) cât şi artificiale (Tunelul Hagieni, Tunelul Canaraua Fetii). O 
parte din adăposturi sunt turistice (Muierilor, Polovragi, Valea Cetăţii, Meziad), iar o cavitate are 
acces restricționat (Cloşani). Coloniile de maternitate au fost formate acolo unde fluctuațiile 
de temperatură diurnă și anuală au înregistrat valori mai mari față de microclimatul stabil 
de adâncime, pentru a permite aerului cald să pătrundă, opus faţă de zonele de hibernare, 
unde temperatura a fost relativ constantă. Specii cu o masă corporală mai mică (Rhinolophus 
hipposideros) au ales zone de hibernare mai apropiate de intrare și planșeu, fără a avea 
un grad de agregare al coloniei. Cea mai stabilă temperatură de hibernare a fost aleasă de 
Rhinolophus euryale în Peștera Cloșani (±0.2°C). În urma acestui studiu, au fost identificate zone 
de favorabilitate per specie, activitate și adăpost, putând fi utilizate în managementul fluxului 
turistic pentru a reduce impactul generat asupra chiropterelor.
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STUDIU ASUPRA COMUNITĂȚILOR DE CHIROPTERE DIN
MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI PIATRA CRAIULUI

georgiana mĂrginean (crețu)1

1 Universitatea București, Facultatea de Biologie, Universitatea București

Contact: georgiana.marginean@gmail.com

- prezentare orală -

Zonele montane, în special ale Carpaților Meridionali sunt în general slab cercetate din punct 
de vedere al faunei de chiroptere. Prin acest sudiu am încercat să identificăm speciile de lilieci 
care se regăsesc în zona munților Făgăraș și a Pietrei Craiului, să localizăm adăposturile utilizate 
de acestea și să urmărim modificarea efectivelor populaționale pe durata celor 8 ani de studiu 
(2011-2018), atât prin metoda observațiilor directe, cât și acustică. De asemenea, am urmărit 
distribuția speciilor și a comunităților acestora în cinci tipuri majore de habitate: etajele subalpin 
și alpin, habitate umede, habitate forestiere, habitate deschise și așezări umane, completând 
aceste date cu observații legate de dinamica temporală nocturnă și altitudinală a speciilor de 
lilieci identificate și tipurile de habitate utilizate. Astfel, au fost realizate 23 de transecte pe 
văi montane (13 transecte în Munții Făgăraș și 10 în Piatra Craiului) și au fost verificate 65 de 
adăposturi subterane naturale și artificiale, dar și clădiri (25 în Munții și Piemontul Făgăraș, 
40 în masivul Piatra Craiului). Pe parcursul investigaţiilor am identificat 26 specii chiroptere 
în grupa Făgăraș (15 specii în adăposturi, 24 specii în habitate exerioare), iar in masivul Piatra 
Craiului – 22 specii (15 specii în adăposturi, 17 specii în habitate exerioare). În zona subalpină 
și alpină au fost determinate 13 specii, dintre care 8 au fost detectate hrănindu-se deasupra 
lacurilor glaciare, iar 3 specii au fost detectate la altitudini de peste 2300m. Aproape 70% dintre 
contacte au folosit drumurile de acces ca rute de trecere în ambele masive montane. Speciile 
E. nilssonii, H. savii, M. alcathoe, N. lasiopterus, N. leisleri, P. kuhlii, P. nathusii au fost identificate 
pentru prima dată în zonele de studiu.
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LILIECII DIN PEȘTERA ȘUGĂU
(MUNȚII GIURGEULUI, CARPAȚII ORIENTALI)

henrietta onodi1
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- poster -

Rezervația speologică Peștera Șugău este localizată în partea centrală a Carpaților Orientali, 
în partea de sud-vest a Munților Giurgeului, numit Siposkő / Piatra Ascuțită (1.568 m). Peștera 
este cel mai important obiectiv turistic/speologic din regiunea Gheorgheni, precum și din 
punct de vedere chiropterologic. Scopul cercetării mele este de a afla numărul speciilor de 
lilieci care folosesc peștera ca adăpost de hibernare, numărul exemplarelor diferitelor specii, 
respectiv identificarea factorilor ce influențează, pe parcursul lunilor, numărul exemplarelor ce 
folosesc peștera. Cercetarea a fost efectuată în perioada de hibernare (noiembrie 2016 - aprilie 
2017), în această perioadă vizitând peștera și evaluând liliecii în cinci ocazii diferite. Pe baza 
rezultatelor, pot spune că peștera are un rol semnificativ în hibernarea liliecilor din zonă, dat 
fiind că am observat, pe timpul cercetării mele, cinci specii de lilieci. Per total, cel mai mare 
număr de exemplare s-a observat la Myotișii mari (Myotis myotis / Myotis blythii), cu un maxim 
de exemplare în luna martie. În adiție, am observat liliacul lui Natterer (Myotis nattereri), liliacul 
de apă (Myotis daubentonii), liliacul urecheat brun (Plecotus auritus) și liliacul mic cu potcoavă 
(Rhinolophus hipposideros). Numărul maxim de exemplare (287) a fost înregistrat în luna martie. 
Numărul exemplarelor, precum și relocările din interiorul peșterii de la un nivel la celălalt, sunt 
în relație directă cu schimbările condițiilor meteorologice, inclusiv cu temperatura din exterior. 
Peștera este, de asemenea, un adăpost temporar în perioada de primăvară și toamnă, pentru 
exemplarele care formează colonii de hibernare și de naștere în alte zone.
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BARBASTELLA BARBASTELLUS ÎN DIFERITE TIPURI DE PĂDURI: FOLOSIREA 
HABITATULUI ȘI TIPARUL DE ACTIVITATE
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- poster -

Majoritatea pădurilor de România au fost tăiate, probabil că pădurile care se regenerează sau 
sunt replantate nu vor mai semăna cu cele care au fost tăiate, iar fragmentele de păduri virgine 
care au rămas sunt  mici și izolate. Am investigat activitatea speciei Barbastella barbastellus 
în diferite tipuri de păduri (SCI -uri) situate de la 16 până la 1877 m altitudine. Înregistrări ale 
semnalelor de ecolocație au fost efectuate în cinci tipuri diferite de păduri (de conifer, de 
amestec, de fag, de stejar și ripariene), din aprilie până în octombrie. Am înregistrat trecerile 
liliecilor timp de 5-10 minute în fiecare punct. Semnalele înregistrate cu ajutorul detectorului 
cu expansiune de timp au fost identificate cu ajutorul programul Batsound. În fragmente mari 
de păduri a fost identificat un număr mai mare de specii, comprativ cu fragmentele mici și medii 
de păduri. A asociere strânsă a fost observată între prezența speciei Barbastella barbastellus și 
pădurile mari de fag cu un coronament bine dezvoltat. Menținerea pădurilor mature și native 
ar trebui să fie o prioritate în conservarea habitatelor forestiere.
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LILIECII ȘI ECTOPARAZIȚII LOR: DISTRIBUȚIE, SEZONALITATE ȘI RELAȚII 
GAZDĂ-PARAZIT
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3 Universitatea de Medicină Veterinară, Budapesta

Contact: adsandor@gmail.com

- prezentare orală -

Liliecii sunt un grup taxonomic cu o diversitate mare și cu o distribuție largă, ocupând mai 
toate habitatele terestre. Din cauza biologiei specifice și a capacității de mobilitate crescută, 
s-au adaptat un număr mare de ectoparaziți la acest grup de animale. Majoritatea grupurilor 
mari de artropode parazite își au specii reprezentative (Acari, Ixodidae, Cimicidae, Siphonaptera, 
Diptera) și la lilieci, însă paraziții liliecilor au un spectru mai redus de gazde, fiind specifice 
numai liliecilor. Cu toate că principalele specii de artropode parazite pe liliecii din Europa sunt 
cunoscute, acest grup taxonomic mai rezervă surprize, un exemplu specific fiind o specie de 
căpușă nouă, descrisă în 2015 de pe lilieci din Ungaria. Distribuția acestor paraziți a fost foarte 
puțin cercetată în România în ultimii decenii, iar despre ecologia și rolul lor vectorial se cunosc 
și mai puține date. Din această cauză în ultimii 4 ani am inițiat un studiu în detalii a relațiilor 
gazdă-parazit la populațiile de lilieci din România. Au fost analizate ectoparaziții proveniți de la 
3390 de lilieci capturați. Au fost identificate un număr de 6 specii de căpușe, 10 specii de muște 
pupipare, 2 specii de ploșnițe, iar purecii urmează să fie identificate. Am reușit să stabilim 
principalele specii de gazde, respectiv în cursul prezentării vom furniza o serie de detalii în ceea 
ce privește distribuția, sezonalitatea și rolul vectorial la aceste specii de ectoparaziți.
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