
CENTRUL PENTRU
CERCETAREA ȘI
CONSERVAREA

LILIECILOR

CU, DESPRE
ȘI PENTRU

LILIECI

Raport de
activitate 2017-2018



Cuprins

Cuvânt înainte
Pe scurt

Despre noi
Monitorizare și cercetare

Comunitate
Consultanță și conservare

Conștientizarea publicului larg
Prezență științifică

Proiecte
Internațional

Partenerii organizației
Sponsori și contribuitori

Financiar
Contact și donații

Prezentul raport cuprinde perioada noiembrie 2017 - decembrie 2018, reprezentând 
intervalul cuprins între momentul fondării Centrului pentru Cercetarea și Conservarea 
Liliecilor și sfârșitul anului 2018, deci puțin peste un an de activitate. În cazul portalului 
www.lilieci.ro, raportul cuprinde perioada decembrie 2016 - decembrie 2018, adică din 
momentul activării acestuia până în prezent.

1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-15
16
17
18
19
20
21
22

https://www.lilieci.ro


CUVÂNT ÎNAINTE
Împreună, ca într-o colonie...

Liliecii au descoperit cu mult timp în urmă faptul că 
provocările vieții se rezolvă cel mai bine împreună. 
În coloniile de naștere, puii nou-născuți sunt 
protejați de mamele lor. După primele zboruri 
independente, acești pui urmează adulții spre 
peșterile unde vor încerca, în colonii la fel de 
protectoare, să supraviețuiască perioadei grele de 
iarnă, fără surse de hrană.

Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor 
există doar de-un an și-un pic. Însă preocupările și 
ideile fundamentale care au determinat înființarea 
sa, precum și experiența profesională a membrilor, 
există deja de ani de zile. Din momentul înființării, 
nouă ni se pare că lucrăm la foc continuu, iar 
colegilor din organizații similare acest lucru o să li 
se pară, probabil, destul de familiar.

Provocările protecției liliecilor, similar cu cele 
ale protecției naturii în general, sunt complexe, 
persistente și uneori imprevizibile. Dar urmând 
exemplul liliecilor putem înfrunta aceste provocări 
împreună. Și în mod inevitabil vom realiza, tot 
împreună, că aceste provocări nu sunt chiar atât de 
complexe, atât de persistente sau de imprevizibile.

Echipa organizației noastre este una mică, dar 
dedicată. Pe această cale, aș dori să mulțumesc 
tuturor membrilor pentru eforturile depuse în 
această primă perioadă, cu speranța că ne vom 
menține avântul și în anii următori. Acum este însă 
momentul să privim în urmă, chiar dacă acest „an 
și-un pic” pare să fi avut viteza unui liliac uriaș de 
amurg. Da, destul de rapid.

Semnat,
Un președinte recunoscător
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PE SCURT

Centrul pentru Cercetarea și Conservarea 
Liliecilor (CCCL), înființat la sfârșitul anului 2017, 
este o asociație non-profit activă în domeniul 
cercetării și protecției liliecilor. Cu sediul în 
Cluj-Napoca, organizația activează la nivel 
național. Obiectivele stabilite în momentul 
înființării acoperă întregul domeniu al 
chiropterologiei, iar în perioada de raportare 
avem deja primele rezultate.

CCCL monitorizează zeci de adăposturi de 
lilieci de importanță națională și continentală 
din România, incluzând aici peșteri și alte 
locații subterane, precum și biserici și clădiri 
istorice. Monitorizarea este completată de 
cercetarea științifică pe teme concrete, 
în colaborare cu instituții prestigioase din 
străinătate.

În vederea unui dialog transparent și eficient 
în interiorul comunității de chiropterologi 
din România, organizația noastră a creat și 
întreține în continuare, mai multe canale 
de comunicare. A 3-a ediție a Conferinței 
Naționale de Chiropterologie a fost organizată 
în acest an de către CCCL.

Organizația noastră oferă gratuit consultanță 
pentru publicul larg în cazul întâlnirii 
accidentale cu lilieci. Soluții de protecție a 
liliecilor există și pentru proiecte sau investiții 
complexe, CCCL fiind abilitat să ofere 
consultanță și în aceste cazuri. Un exemplu 
concret îl reprezintă curățarea guano-ului 
acumulat în unele locații (ex. poduri sau 
turnuri de biserici). Până în momentul de față, 
organizația noastră s-a ocupat de curățarea a 
șase locații.
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Conștientizarea publicului vizavi de 
lilieci este un element indispensabil în 
conservarea liliecior, CCCL organizând 
mai multe evenimente care au reușit să 
mobilizeze un număr mare de oameni. 
Un exemplu este Noaptea Internațională 
a Liliecilor unde, la ediția 2018 din Cluj-
Napoca, am avut peste 800 de vizitatori.

Membrilor CCCL le aparține și initiativa 
„Liliacul anului” în România, un proces 
prin care, cu ajutorul unui vot public, se 
desemnează și apoi se popularizează 
anual o specie de liliac din fauna 
României. Această desemnare ajută 
la conștientizarea importanței sau 
vulnerabilității speciei respective, în 2019 
urmând să aibă loc deja cea de-a 3-a 
ediție a acestei campanii.

Proiectele noastre se concentrează și pe 
includerea mai multor grupe de interes în 
conservarea liliecilor. Momentan derulăm 
un proiect dedicat speologilor, printr-o 
finanțare obținută de la Columbus Zoo 
& Aquarium. Paleta activităților CCCL 
este completată de prezența la mai 
multe conferințe naționale, precum și 
reprezentarea României ca punct focal 
științific în cadrul acordului EUROBATS.

Fără sprijinul semnificativ al mai multor 
instituții, companii și persoane private, 
obținerea tuturor acestor rezultate ar fi 
fost un proces mult mai lent. Pe această 
cale le mulțumim tuturor partenerilor, 
sponsorilor și contribuitorilor.
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DESPRE NOI

Centrul pentru Cercetarea și Conservarea 
Liliecilor (CCCL) este o asociație non-profit, 
fondată în 2017 de mai mulți chiropterologi 
și pasionați de protecția naturii din România. 
Deși organizația este încă tânără, experiența 
noastră în cercetarea liliecilor și a ariilor 
protejate este de peste 15 ani.

Scopul organizației este cercetarea și conservarea faunei de lilieci 
(Chiroptera) din România, precum și a habitatelor și adăposturilor 
folosite de lilieci, în vederea protecției naturii în general, și a 
asigurării unui mediu mai sănătos pentru toți. Cu sediul în Cluj-
Napoca, organizația activează la nivel național.

CCCL este condus de un consiliu director format din președinte, 
vice-președinte și secretară, dar de regulă deciziile sunt luate 
după consultarea tuturor membrilor. În momentul de față, avem 
13 membri răspândiți în mai multe colțuri ale țării, precum Cluj-
Napoca, Reșița, Zărnești sau Constanța.
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OBIECTIVELE NOASTRE

CCCL are un număr de 15 obiective, iar pentru 14 dintre acestea 
avem deja rezultate în perioada raportării. Cele mai importante 
obiective au legătură cu:

• Cercetarea și monitorizarea faunei de lilieci din România;
• Implementarea proiectelor concrete pentru conservarea 

liliecilor;
• Facilitarea participării mai multor grupe de interes în 

conservarea liliecilor;
• Promovarea conservării liliecilor prin implicarea publicului;
• Întreținerea și îmbunătățirea portalului liliecilor din România pe 

www.lilieci.ro;
• Informarea factorilor de decizie asupra stadiului faunei de lilieci 

din România;
• Îmbunătățirea legăturilor profesionale cu organizații similare 

din România și Europa;
• Contribuția la cercetarea și conservarea faunei de lilieci la nivel 

internațional;
• Consultanță specifică pe diferite proiecte, precum și pentru 

publicul larg.

Pentru o listă completă a obiectivelor se poate consulta 
portalul www.lilieci.ro, secțiunea Despre / CCCL.
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MONITORIZARE
ȘI CERCETARE

Pentru o viziune continuă și clară asupra coloniilor de importanță 
majoră din România, CCCL monitorizează adăposturile folosite de 
aceste colonii. Este vorba de peșteri, avene sau alte locații subterane, 
precum și biserici sau alte clădiri de patrimoniu, care sunt locații 
preferate ale unor colonii de sute, mii, sau zeci de mii de exemplare.

În momentul de față CCCL monitorizează peste 50 % dintre cele 
70 peșteri cu colonii de importanță continentală și națională din 
România, precum și 6 clădiri istorice cu colonii de importanță 
națională.

Pe lângă monitorizare, CCCL participă în mai multe cercetări 
internaționale care vizează aspecte curente din domeniul 
chiropterologiei. Un exemplu este studiul WNS (white nose 
syndrome - sindromul nasului alb), în cadrul căruia colaborăm cu 
instituții de prestigiu din Statele Unite și Germania.

Per total, în perioada 2017-2018 organizația a efectuat 135 de vizite 
la 98 de obiective diferite. Am observat în mod direct peste 170.000 
de exemplare din 25 de specii de lilieci (dintre cele 32 din România). 
Echipele CCCL au ajuns în aproape fiecare colț al României, în zone 
precum Apuseni și Banat, în centrul țării (Munții Făgăraș și Piatra 
Craiului), și până în Dobrogea.
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COLONIILE DIN
HUDA LUI PAPARĂ
Superlativul chiropterologic
din România

În iarna anului 2018, echipa CCCL 
a efectuat monitorizarea anuală a 
uneia dintre cele mai importante 
colonii de lilieci din Europa. Huda 
lui Papară, din Munții Trascău, 
adăpostește o faună de hibernare 
remarcabilă, care poate să treacă și 
de pragul de 100.000 de exemplare. 

În cadrul vizitei din martie 2018 
am observat peste 37.000 de 
exemplare de liliac pitic (Pipistrellus 
pipistrellus), peste 34.000 de 
exemplare de liliac cu aripi lungi 
(Miniopterus schreibersii), precum 
și mii de exemplare de Myotiși mari 
(Myotis myotis, Myotis blythii) și 
alte specii. În total, peste 76.000 de 
exemplare.

Datorită faptului că adăpostește 
una dintre cele mai mari colonii 
de lilieci de pe continent, Huda 
lui Papară este simbolul central al 
chiropterologiei din România. Din 
acest motiv, susținem restricțiile 
sezoniere de vizitare din perioadele 
critice, în vigoare în momentul de 
față, precum și protecția habitatelor 
din jurul peșterii Huda lui Papară.

Activitățile de cercetare și monitorizare ale 
CCCL sunt autorizate de către autoritățile 
competente din domeniu, precum și de către 
administrațiile și custozii ariilor protejate pe 
raza cărora desfășurăm activitatea noastră. 7



COMUNITATE

Dialogul transparent între membrii unui cerc profesional este esențial 
în formarea unor puncte de vedere sau abordări comune, rezultând 
ulterior în decizii mai bune, precum și într-o imagine publică mai bună 
și mai clară. În momentul de față comunitatea experților în lilieci din 
România include doar 30-35 de persoane, însă comunicarea internă a 
fost sporadică timp de un deceniu.

În vederea îmbunătățirii și menținerii comunicării mai eficiente între 
specialiștii de lilieci din România, în 2016, încă înainte de fondarea 
oficială CCCL, am decis să creăm mai multe canale de comunicare 
internă. În momentul actual organizația întreține aceste canale, care 
corespund erei moderne de telecomunicații.

Similar, în 2017 am lansat prima ediție a selecției „Liliacul anului”, 
în care comunitatea „liliecarilor” are rolul de a dezbate și apoi de 
a desemna trei specii de lilieci din fauna României, trei finaliști, 
care sunt oferiți apoi publicului pentru votul final. În adiție, 
portalul www.lilieci.ro oferă tuturor „liliecarilor” posibilitatea de a 
publica articole pe teme de actualitate.

CCCL a resuscitat și seria conferințelor de chiropterologie din 
România, cu cea de-a treia ediție organizată în octombrie 2018.
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE CHIROPTEROLOGIE
Cu miros de creier încins de liliecar

În perioada 19-21 octombrie 2018, CCCL a organizat cea de-a 3-a 
Conferință Națională de Chiropterologie, la Cernatu de Sus, jud. 
Covasna. Evenimentul a întrunit marea majoritate a experților 
de lilieci din România, dar și doi colegi din Regatul Unit.

Cu un total de 29 de participanți, reprezentând 15 instituții, 
organizații neguvernamentale și arii protejate, considerăm 
evenimentul ca fiind unul de succes. Cele 13 prezentări și 5 
postere aduse de colegi au detaliat rezultatele recente, sau 
care sunt de actualitate continuă.

Pe baza votului participanților, am premiat cea mai bună 
prezentare (despre eficientizarea capturării liliecilor), 
precum și cel mai bun poster (despre liliecii din Peștera 
Șugău). Organizarea conferinței a beneficiat de un sprijin 
semnificativ din partea Pettersson Elektronik AB, producător 
consacrat de detectoare pentru ultrasunete de cea mai 
înaltă calitate. Le mulțumim pentru acest sprijin, precum și 
participanților pentru o întâlnire constructivă.
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CONSULTANȚĂ ȘI CONSERVARE

Liliecii sunt pretutindeni în jurul nostru, nu doar în peșteri 
sau păduri valoroase. De multe ori, liliecii sunt la o mână 
distanță, cauzând atât reacții pozitive, cât și negative. Iar 
uneori se întâmplă ca inclusiv autoritățile să aibă nevoie de 
consultanță pentru proiecte concrete.

Organizația noastră oferă gratuit consultanță publicului în 
cazul contactului accidental cu liliecii. În perioada 2017-2018 
am primit zeci de solicitări, cu întrebări clare sau mai puțin 
clare despre lilieci. Prin clarificarea situațiilor considerăm 
că am reușit să mărim grupul oamenilor care apreciează 
prezența liliecilor în jurul nostru.

În cazul clădirilor istorice, prezența coloniilor mari poate 
cauza probleme, în ciuda faptului că există numeroase 
metode care ar proteja atât colonia, cât și clădirea. Venind 
în întâmpinarea aceste situații, organizația noastră 
monitorizează mai multe colonii din bisericile României, 
oferind consultanță de specialitate, dar și activități concrete.

În parteneriat cu Asociația Română de Permacultură (ARP), 
în perioada raportării am curățat șase biserici cu colonii, 
adunând aprox. 4.5 tone de guano. Acest guano este folosit 
de către colegii de la ARP în creșterea fertilității solului și 
cultivarea legumelor în sistem ecologic, în cadrul inițiativei 
Cultivă Orașul.
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BISERICA FORTIFICATĂ DE LA MOȘNA 
Un parteneriat cu sudoare și o dubă plină de guano

Biserica Fortificată de la Moșna adăpostește, în perioada de vară, una 
dintre cele mai importante colonii de naștere din țară. Cu peste 1.000 
de exemplare numărate, colonia de Myotiși mari (Myotis myotis, Myotis 
blythii) este una dintre cele mai mari din România dintr-o clădire.

La începutul anului 2018 organizația noastră, împreună cu ARP, a 
efectuat una dintre cele mai mari acțiuni de curățare de guano din 
România, la Moșna. Pentru a nu deranja liliecii, această acțiune s-a 
desfășurat în absența coloniei, în perioada de iarnă. Echipa CCCL – ARP 
a scos nu mai puțin de 120 de saci mari de guano din turnul bisericii.

Protecția coloniei este absolut necesară, o protecție ce se poate asigura 
printr-un mediu nederanjat (fără vizite în perioada de vară), precum și 
cu metode prietenoase față de lilieci în cazul unor renovări din viitor.
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CONȘTIENTIZAREA 
PUBLICULUI LARG

Publicul vrea să afle despre lilieci! Asta se poate concluziona din 
evenimentele organizate de CCCL în 2017 și 2018, în cadrul cărora am 
oferit publicului o experiență diversă despre lilieci.

Precum și alte organizații din România, CCCL participă la seria de 
evenimente „Noaptea Internațională a Liliecilor”, cu obiectivul de a 
populariza liliecii pentru publicul larg. Am fost organizatorii principali 
pentru edițiile 2017 și 2018 din Cluj-Napoca, precum și la ediția 2018 
din Lisa, jud. Brașov. Am fost partenerul Asociației Matei și Prietenii, 
pentru evenimentul acestui an din Petrila, jud. Hunedoara. Acțiunile 
enumerate mai sus au adunat împreună peste 1.500 de vizitatori.

În cadrul Săptămânii Ariilor Protejate, ediția 2018 (coordonată la nivel 
național de ProPark – Fundația pentru Arii Protejate), am participat 
la o activitate pentru copiii cu deficențe de vedere din Cluj-Napoca. 
În Grădina Botanică „Alexandru Borza” am discutat despre percepția 
copiilor despre lilieci și am ascultat ultrasunetele tipice ale lor.

În afară de aceste evenimente, CCCL a fost invitat să prezinte 
publicului lumea liliecilor în mai multe orașe din România, precum 
Constanța, Oradea, Făgăraș și Cluj-Napoca, cele peste 15 prezentări 
adunând sute de participanți.
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NOAPTEA INTERNAȚIONALĂ A 
LILIECILOR, ediția Cluj-Napoca 2018
O noapte de neuitat

Fiecare eveniment major include un punct culminant.  Acela 
când organizatorii simt că poate au subestimat entuziasmul 
publicului. În 15 septembrie 2018, la ediția din Cluj-Napoca a Nopții 
Internaționale a Liliecilor, acest moment a fost în jurul orei 19:00.

Ca o colonie agitată care tocmai iese prin gura peșterii, valul de 
vizitatori curgea continuu. Foișorul Grădinii Botanice devenea 
neîncăpător, iar organizatorii făceau cu greu față entuziasmului 
publicului de a participa la diferitele elemente ale evenimentului.

Aceste elemente au inclus o expoziție foto, un traseu audio-vizual 
cu ultrasunetele liliecilor, un colț pentru copii, prezentări detaliate 
despre lilieci, un colț cu materiale informative, precum și șansa de 
a intra în lumea liliecilor, prin fotografii personalizate.

Ediția Cluj-Napoca din 2018 a Nopții Internaționale a Liliecilor a 
adunat nu mai puțin de 800 de vizitatori. Mulțumim partenerilor 
organizatori pentru implicare, precum și Grădinii Botanice 
„Alexandru Borza” pentru găzduirea evenimentului.

Mai multe fotografii din cadrul evenimentelor și 
prezentărilor organizate de CCCL se pot viziona 
pe pagina noastră Facebook Lilieci.ro, albumul 
Educație și albumele „Noaptea Liliecilor”. 13
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LILIACUL CU POTCOAVĂ
AL LUI MÉHELY
Liliacul anului 2018 în România

CCCL a lansat încă din decembrie 2017 votul public pentru 
„Liliacul anului 2018”. Cu un total de 413 voturi exprimate, 
liliacul cu potcoavă al lui Méhely a adunat 51 % dintre ele. 
Desemnată astfel „Liliacul anului 2018” în România, specia 
a fost popularizată în cadrul tuturor evenimentelor CCCL, în 
mediul online, dar și în cadrul mai multor prezentări științifice.
 
Liliacul cu potcoavă al lui Méhely (Rhinolophus mehelyi) 
este o specie vulnerabilă, formând colonii exclusiv în peșteri. 
Populațiile din România au fost grav afectate prin degradarea 
peșterilor și prin turismul necontrolat, iar agricultura intensivă 
a dus la modificarea și fragmentarea habitatelor de hrănire. 
Recent au fost descoperite noi colonii și zone de distribuție în 
Banat, dar populația din România este probabil sub 1.000 de 
exemplare.

Se recomandă protecția peșterilor folosite de specie, inclusiv 
printr-un turism responsabil, care evită coloniile în perioadele 
sensibile de iarnă și vară. Menținerea habitatelor de hrănire 
este, la rândul ei, esențială pentru specie.
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LILIECII ÎN MEDIA

În era modernă a telecomunicației și canalelor social media, conservarea 
naturii și a liliecilor este la un click distanță. Organizația noastră întreține 
mai multe canale social media (Facebook, Instagram), oferind publicului 
o fereastra vizuală, ușor accesibilă, despre lilieci. Publicul acestor canale 
este în continuă creștere.

Dar cea mai importantă resursă online o reprezintă portalul liliecilor din 
România, www.lilieci.ro. Activat în 6 decembrie 2016, portalul a adunat 
în acești doi ani peste 23.000 de vizitatori, cu o medie de 32 vizitatori / zi. 
Vizitatori portalului provin din tările:

Evoluția numărului vizitatorilor pe portal în perioada dec. 2016 - dec. 2018:

Inițiativele noastre au fost subiectul mai multor emisiuni, de exemplu 
la Radio România Cultural, TVR și Radio Cluj-Napoca, sau Radio Agnus. 
Am publicat un articol de conștientizare în revista Művelődés din Cluj-
Napoca, dar punctul culminant a fost când cei de la Bat Conservation 
Trust (una dintre cele mai prestigioase organizații de conservarea 
liliecilor din Europa) ne-au oferit șansa unui articol în revista lor, despre 
coloniile din peșterile României.
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PREZENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 

Viața experților de lilieci trebuie să includă neapărat și 
participarea la conferințe de specialitate, unde se dezbat 
rezultatele obținute, se ajustează abordările, și unde se nasc 
idei noi de proiecte.

În perioada 2017-2018, CCCL a participat cu prezentări 
științifice la mai multe evenimente de acest gen. Exemplele 
includ Zilele Biologice Clujene, cu o prezentare detaliată 
despre liliacul cu potcoavă a lui Méhely (Liliacul anului 2018), și 
Conferința Națională de Chiropterologie din România, cu două 
prezentări: despre fauna de lilieci din Făgetul Clujului, și despre 
fauna de lilieci din Parcul Est, Cluj-Napoca.

La invitația colegilor din Regatul Unit, în septembrie 2018 am 
prezentat situația coloniilor de lilieci din peșterile României 
sutelor de experți care au participat la Conferința Națională de 
Chiropterologie, organizată de Bat Conservation Trust. 

În momentul de față, împreună cu colegi din instituții 
prestigioase de cercetare din străinătate, lucrăm la analiza mai 
multor date culese inclusiv de membrii CCCL, analiză ce se va 
finaliza prin articole publicate în reviste cotate ISI.
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PROIECTE

Schimbările durabile în conservarea liliecilor 
se pot obține prin proiecte concrete create 
în jurul unor teme de actualitate. Aceste 
proiecte, implementate împreună cu diverse 
grupuri de interes, pot asigura un rezultat cu 
adevărat eficient.

În momentul de față, CCCL implementează un proiect finanțat 
de Columbus Zoo & Aquarium (Ohio, Statele Unite), strict pentru 
speologi. Considerăm că protecția reală a coloniilor din peșteri 
se poate realiza doar cu implicarea activă a acelui grup, care 
vizitează cel mai des mediul subteran. O primă activitate din cadrul 
proiectului a fost un training pe tema identificării speciilor de lilieci 
din peșteri.

Suntem implicati și în elaborarea ediției nr. 2 a Atlasului Mamiferelor 
din Europa, care va deveni cu siguranță o lucrare de referință pentru 
domeniul cercetării mamiferelor. Echipa de experți pe lilieci din 
România este coordonată de un membru CCCL.
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INTERNAȚIONAL

Liliecii nu țin cont de granițele clasice, după 
cum nici efectele activităților umane nu țin 
cont de frontiere. Astfel, unul dintre obiectivele 
CCCL este acela de a contribui la cercetarea 
și conservarea faunei de lilieci la nivel 
internațional.

Începând din 2017, am participat la întrunirile 
Comitetului Consultativ EUROBATS, ultima 
întâlnire având loc în luna mai 2018, la Tallinn, 
în Estonia. În cadrul acestor întâlniri se dezbat 
evoluțiile cu privire la conservarea liliecilor din 
țările membre.

În septembrie 2018, cu prilejul Conferinței Naționale de Chiropterologie 
din Regatul Unit, a avut loc și un schimb de experiență de mai multe 
zile cu colegii din diferite zone ale țării. Cu această ocazie am vizitat mai 
multe locații unde conservarea liliecilor este într-adevăr pe primul loc, și 
am aflat despre monitorizarea liliecilor prin proiecte regionale.

În octombrie 2018, președintele actual al CCCL a fost desemnat de 
Ministerul Mediului ca punctul focal științific național pentru România, 
în cadrul implementării acordului EUROBATS. Printre altele, punctul 
focal științific coordonează elaborarea raportului național EUROBATS, 
și menține o comunicare continuă atât cu membrii comunității de 
chiropterologi, cât și cu Ministerul Mediului.
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PARTENERII ORGANIZAȚIEI

Până în momentul de față, organizația noastră a inițiat o serie 
de parteneriate și colaborări cu mai multe organizații de profil, 
administrații și custozi de arii protejate, precum și cu unități de 
învățământ sau alte entități.

Aceste parteneriate se referă, printre altele, la monitorizarea liliecilor din 
zone importante (ex. peșteri din parcuri naționale și naturale), proiecte 
de conservare pentru arii protejate (ex. liliecii din Făgetul Clujului), sau 
activități de educație (ex. Noaptea Internațională a Liliecilor). 

Rezultatele obținute împreună subliniază necesitatea și beneficiile 
muncii laolaltă. Mulțumim partenerilor și colaboratorilor pentru 
încrederea acordată!

19

https://lilieci.ro/despre/partenerii-cccl/


SPONSORI ȘI CONTRIBUITORI

În perioada raportării, CCCL a primit sprijin de la mai multe firme și 
asociații. Fără aceste contribuții, activitățile noastre ar fi fost mult 
mai greu de implementat. Vă mulțumim!

Le datorăm mulțumiri și multor colegi pentru sprijinul financiar și/ 
sau profesional acordat, în special dar nu exclusiv comunității de 
chiropterologi din România, precum și lui:

Alexandra Corduneanu, Ana 
Stamatescu, Andrea Strauss, Anna 
Szabó, Antonia Oprișan, Attila D. 
Sándor, Bálint Markó, Barry Collins, 
Claudiu Rusu, Cristina Dudan, Csaba 
Jére, Dan Stoica, Daniela Borda, 
Dénes Dobrosi, Dragoș Măntoiu, 
Ferenc Kölcsei, Gisela Stolpe, Imola 
Kerezsy, Ioan Coroiu, Irina Pocora, 
István Csősz, Katalin Bücs, Katalin 
Kós, Karin Hann, Lars Pettersson, 
Laura Istrate, Levente Barti, 

Persoanele care au decis să ne sprijine cu 2 % din impozitul datorat au 
contribuit semnificativ la realizarea activităților noastre. Iar materialele 
informative publicate de CCCL ar fi mult mai sărace din punct de 
vedere vizual fără contribuția fotografică a lui Dénes Dobrosi, Ioan 
Pan și Dan Tăuțan. Mesajul despre importanța și beneficiile prezenței 
liliecilor în mediul înconjurător este dus mai departe de către 45 de 
Emisarii ai liliecilor, din 8 țări diferite. Vă mulțumim!

Levente Bücs, Liliana Jarda, 
Marius Vlaicu, Matt Cook, Mihai 
Paul Constantinescu, Mircea 
Jumanca, Roxana Ionescu, 
Roxana Iordăchescu, Sébastien 
Puechmaille, Sergiu Dudan, 
Ștefănică Elefteriu, Suren 
Gazaryan, Szabolcs Kövecsi, 
Tibor Kálmán Dáné, Tobias 
Garstecki, Tony Mitchell-Jones, 
Virgil Jumanca, Viorel Pocora, 
Zsolt Barabás și mulți alți.
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FINANCIAR

Veniturile organizației pentru 
perioada raportării (de la 
înființare până la sfârșitul anului 
2018) provin din mai mult surse, 
respectiv din cotizații, donații 
tip 2 %, donații online pe pagina 
oficială, sponsorizări și finanțări 
obținute pentru proiecte, 
precum și alte venituri (ex. 
costuri de înregistrare pentru 
evenimente):

Din bugetul disponibil am 
cheltuit pentru implementarea 
proiectelor câștigate, precum 
și pentru cercetarea științifică. 
Un procent semnificativ a 
fost investit în comunitatea 
chiropterologilor din România, 
de exemplu în organizarea celei 
de-a 3-a Conferințe Naționale de 
Chiropterologie.

Sume semnificative au fost 
alocate activităților de educație 
pentru public și de consultanță, 
precum și pe reprezentanța 
internațională (ex. Conferința 
Națională din Regatul Unit). 
Astfel, am avut cheltuieli în 
următoarele domenii:

21



CONTACT

Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
Sediu: Aleea Peana nr. 14, ap. 3
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Email: contact@lilieci.ro
Mobil: +40747 921 684
Web: www.lilieci.ro
Facebook: Lilieci.ro
Instagram: lilieci_ro

DONAȚII

În cazul în care doriți să sprijiniți activitățile noastre 
(financiar, cu echipamente sau cu resurse umane), și 
astfel să contribuiți la conservarea liliecilor din România, 
o puteți face fie prin accesarea paginii noastre oficiale 
de donații online (link mai jos), fie prin inițierea legăturii 
directe cu noi pentru detalii. Vă mulțumim!

Pagina CCCL pe GoGetFunding:
https://gogetfunding.com/for-bats-and-their-future/

Fotografie copertă: Dénes Dobrosi. Autori fotografii: Szilárd-Lehel Bücs, 
Corina Penet, Georgiana Mărginean, Ioan Pan, Henrietta Onodi.
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