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CUVÂNT ÎNAINTE
Mereu în mișcare

Aș putea caracteriza anul 2019 ca pe un an 
dinamic, mereu în mișcare, cu multe schimbări 
și evenimente marcante. Noi, oamenii, ne 
asemănăm în această privință liliecilor, care 
sunt și ei într-o constantă mișcare. Zboară, 
caută, ba chiar și prin colonia de hibernare 
trece uneori un val de agitație, când vreunul 
dintre „locatari” se trezește.

Cam așa a fost anul 2019 și pentru membrii 
asociației. Am „zburat” peste tot prin țară, am 
căutat și am găsit colonii noi, am vizitat colegi 
din alte țări și am reprezentat România la nivel 
internațional. 

Am răspuns la apelul multora de a schimba 
prejudecăți vizavi de lilieci, pentru a 
”transforma” cât mai mulți oameni în iubitori și 
protectori ai liliecilor. Am evaluat locații în care 
niciun ”liliecar” încă nu își „sucise gâtul” uitându-
se pe tavan după lilieci. Pe parcursul acestor 
aventuri, am întărit și parteneriatele noastre din 
țară și de peste hotare, mai ales că liliecii nu țin 
cont de granițele tradiționale. 

Pe scurt, 2019 a fost un an activ și dinamic. În 
ciuda numărului mic de membri, am continuat 
să mergem înainte...țintit, așa cum și liliecii 
vânează insectele. Iar eu abia aștept să văd ce 
va urma!

Ildikó Gönczi Vass
Vice-președinte CCCL
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ANUL 2019 PE SCURT

Pe parcursul anului, CCCL a evaluat și 
monitorizat peste 180 de locații din 
România, și am descoperit pe parcursul 
deplasărilor 11 colonii noi pentru știință. 
Munca noastră de teren se desfășoară 
predominant în arii protejate, parcuri 
naționale și naturale, precum și la colonii 
din clădiri de patrimoniu.

Legat de acestea din urmă, în 2019 am 
finalizat curățarea de guano a trei clădiri 
de biserică, reducând presiunea asupra 
acestora și crescând nivelul de acceptare 
a coloniilor rezidente. Guanoul este 
folosit de partenerii noștri de la Asociația 
Română de Permacultură la cultivarea 
legumelor în sistem ecologic.

Ca în fiecare an, și în 2019 am organizat 
“Noaptea Internațională a Liliecilor”, 
dar am ținut și o serie de prezentări 
educative peste tot în țară. Participanții 
la aceste prezentări provin din toate 
generațiile, de la 2 la 78 ani. Portalul 
www.lilieci.ro a continuat să furnizeze 
informații relevante despre lilieci 
și protecția liliecilor, unui public în 
constantă creștere.

Pentru a asigura continuitatea cercetării 
liliecilor, CCCL a sprijinit în 2019 (și va 
continua să sprijine) mai mulți studenți, 
care au ales ca temă de cercetare 
studiul liliecilor. Doi studenți, care sunt și 
membri CCCL, și-au susținut licențele în 
2019, cu o nouă licență fiind planificată 
pentru 2020.
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Continuăm să fim prezenți la 
nivel internațional pentru a 
promova importanța liliecilor 
din România, dar și pentru 
a colecta exemple de bune 
practici din țări cu provocări 
similare în conservarea liliecilor. 
Președintele CCCL reprezintă 
țara în mod oficial în cadrul 
Acordului EUROBATS, și 
transmite opinia comunității 
naționale de chiropterologi la 
acest for internațional.

Toate acestea nu ar fi fost 
posibile fără partenerii CCCL, 
precum și fără sprijinul mai 
multor companii și persoane 
private. Pe această cale 
ținem să mulțumim tuturor 
persoanelor implicate în 
activitățile noastre, precum și 
celor care ne-au susținut prin 
diverse alte modalități.

Pentru a citi în detaliu despre activitățile 
CCCL din 2019 (inclusiv începând din anul 
2016), vizitați secțiunea Istoric CCCL al 
portalului www.lilieci.ro:
https://lilieci.ro/acasa/istoric-cccl/
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MONITORIZARE ȘI CERCETARE

În 2019 am continuat monitorizarea celor mai importante colonii 
de lilieci din România. Am monitorizat zeci de locații, în special în 
Munții Pădurea Craiului, Parcul Natural Porțile de Fier, Dobrogea, 
Munții Trascău, Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina, 
Parcul Național Buila – Vânturarița, Parcul Național Domogled – 
Valea Cernei și Parcul Național Semenic – Cheile Carașului.

Tot în 2019 am finalizat, cu sprijinul colegilor de la Grupul Myotis 
pentru Conservarea Liliecilor, proiectul dedicat speologilor din 
România. Finanțat de Columbus Zoo & Aquarium, proiectul și-a 
propus consolidarea eforturilor de conservare a liliecilor din sud-
vestul României prin formarea și implicarea speologilor.

Printre altele am implicat în mod direct 20 de speologi din 7 
cluburi, am evaluat 70 de locații subterane diferite în sezoanele 
cheie, am organizat un workshop de identificare a liliecilor pentru 
speologi, și am creat un determinator indestructibil despre liliecii 
din peșterile României, util în mediul subteran.

Adunând totul la un loc, pe tot parcursul anului 2019 am evaluat 
și monitorizat un total de 181 de locații în România, dintre care 
150 de locații subterane și 19 clădiri cu colonii. Dintre acestea, 
71 locații au fost evaluate în premieră din punct de vedere al 
liliecilor. Potențialul României este demonstrat și prin faptul că în 
cadrul acestor evaluări am descoperit 11 colonii noi pentru știință. 
Cea mai mare este o colonie din Munții Trascău, cu peste 2.700 
exemplare a 2 specii strict protejate.

Rezultatele colectate în 2019, dar și în perioada anterioară, au fost 
prezentate în cadrul mai multor evenimente științifice din țară 
și străinătate, de exemplu la Congresul Național de Speologie 
(Șuncuiuș, august 2019). Aici am prezentat rezultatele obținute cu 
echipe mixte liliecari – speologi, pentru perioada 2016-2019.

Activitățile de monitorizare și cercetare 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. Proiectul dedicat speologilor a 
fost finanțat de către Columbus Zoo & Aquarium.
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CONSULTANȚĂ ȘI CONSERVARE

În clădirile de patrimoniu, protecția coloniilor rezidente deseori 
intră în conflict cu eforturile de protecția clădirilor în sine. CCCL a 
oferit consultanță în mai multe cazuri în 2019, însă din păcate am 
fost nevoiți să depunem și sesizări la autoritățile abilitate în trei 
cazuri de distrugere intenționată a unor colonii de importanță 
ridicată. Momentan așteptăm deznodământul acestor sesizări.

Și pentru ca între timp să creștem gradul de acceptare a 
coloniilor de către comunitățile locale, asociația noastră a 
continuat curățarea pro bono a mai multor biserici din România, 
în acele cazuri când sub colonia rezidentă de lilieci s-a acumulat o 
cantitate critică de guano. În 2019, împreună cu partenerii noștri, 
Asociația Română de Permacultură, am finalizat curățarea a trei 
astfel de locații: Biserica Reformată din Leghia, Biserica Ortodoxă 
din Zeicani și Biserica Greco-Catolică din Roșia Montana.

CCCL a primit zeci de apeluri pe parcursul anului și din partea 
publicului, despre lilieci rătăciți. Dintre aceste cazuri am rezolvat 
o bună parte prin simple conversații, și altele prin vizite la fața 
locului. În cazurile în care nu aveam un membru CCCL în orașul 
respectiv, am transmis detaliile cazurilor la colegi chiropterologi 
din alte organizații.
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EVENIMENTE PENTRU
PUBLICUL LARG

Fără un public bine informat și interesat de conservarea 
liliecilor, protecția legală va fi mereu deficitară. Astfel, 
trebuie să existe o legătură directă și constantă cu lumea 
reală a marilor mase, un schimb de informații în beneficiul 
publicului.

CCCL a organizat în 2019 trei evenimente în țară din seria 
“Noaptea Internațională a Liliecilor” (NIL), mai exact la 
Cluj-Napoca, Făgăraș și Constanța. Mulțumim partenerilor 
locali, precum și Fundației ProPark pentru includerea 
evenimentelor în seria “Săptămâna Ariilor Protejate”. În plus, 
CCCL a sprijinit evenimentele NIL din Petrila și Suseni. Am 
fost prezenți și la festivalul Sinaia Forever 2019.

Pe parcursul anului, am fost invitați în mai multe regiuni din 
țară, pentru a vorbi despre lilieci, la final însumând peste 
15 prezentări la diferite evenimente. Exemple includ zilele 
“Expediția – Chemare în necunoscut” (Oradea), “Tabăra de 
Cercetare a Zburătoarelor” (Țara Făgărașului), precum și 
un tur ghidat în Cluj-Napoca în cadrul inițiativei “Trăiește 
Orașul”.
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PORTALUL LILIECI.RO

Portalul liliecilor din România, publicat în trei limbi (română, 
maghiară și engleză) rămâne și în 2019 cea mai complexă 
sursă de informație online despre liliecii din țară. Rămâne, dar 
în același timp evoluează.

Activat în decembrie 2016, publicul portalului este în 
constantă creștere. Astfel, în 2019 s-a dublat numărul cititorilor 
noștri, de la 30 vizitatori / zi în 2018 (în total 11.199 vizitatori) la 67 
vizitatori / zi în 2019 (în total 24.568 vizitatori). 

Canalele de comunicare ale organizației sunt completate 
de bine cunoscutele Facebook și Instagram, dar suntem 
responsabili și pentru întreținerea căilor de comunicare ale 
întregii comunități de chiropterologi din România. În adiție 
am creat și un grup Facebook exclusiv pentru speologi 
(SpeoBat), unde oferim sprijin în identificarea liliecilor 
observați în subteran, precum și în măsuri de conservare.
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GENERAȚIA URMĂTOARE

În ciuda faptului că România are una dintre cele 
mai diverse și mari faune de lilieci din Europa, 
numărul persoanelor cu experiență adecvată este 
extrem de mic. În comparație cu Regatul Unit, unde 
conferința națională de cercetarea liliecilor adună 
la un loc sute de persoane, conferința națională din 
România are aprox. 25-30 de participanți.

Astfel, este foarte importantă implicarea generației 
tinere în studiul liliecilor, și întâmpinarea frontală a 
provocărilor conservării liliecilor din România, cu o 
reînnoită hotărâre.

În 2019, cu sprijinul CCCL, Claudia și Flaviu și-
au susținut licența, cu lucrări în domeniul 
chiropterologiei. Lucrarea Claudiei (Universitatea 
Ovidius, Constanța) a adus contribuţii la 
cunoașterea speciilor de chiroptere din Dobrogea. 
Flaviu (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) 
a comparat chiropterofauna sitului Natura 2000 
ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii cu liliecii 
din împrejurimi.

În momentul de față Henrietta (Universitatea Babeș-
Bolyai, Cluj-Napoca) își pregătește lucrarea de licență, 
studiind acele peșteri din Munții Pădurea Craiului, în 
care nu a pășit încă niciun chiropterolog. În cadrul 
studiului au fost deja descoperite două peșteri cu 
colonii de importanță continentală, noi pentru 
știință.
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LILIACUL ANULUI 2019
Liliacul cu urechi mari
Cel care apreciază foarte mult pădurile seculare

Liliacul cu urechi mari (Myotis bechsteinii) folosește arbori scorburoși 
ca și adăpost, dar își caută sursele de hrană tot în acest tip de 
habitat, respectiv în păduri seculare. Prezența speciei indică calitatea 
excepțională a habitatelor / pădurilor. Este o specie din genul Myotis, 
având proporțional cele mai mari urechi din acest grup.

În România cercetările recente au evidenţiat prezenţa speciei în 
aproape toate regiunile ţării. Este amenințată de fragmentarea și 
reducerea habitatelor, inclusiv de tăierea arborilor scorburoși. Se 
recomandă protecția pădurilor de foioase seculare, precum și păstrarea 
arborilor scorburoși.
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Specia traversează spațiile deschise cu un zbor la altitudine 
mică, fiind amenințată de traficul rutier. Astfel, pasajele verzi de 
tip „underpass” sunt de importanță ridicată. Similar, păstrarea 
elementelor lineare de vegetaţie (ex. şiruri de arbori, garduri vii) 
contribuie la menținerea conectivității în habitatul folosit.

Dintr-un total de 642 voturi, liliacul cu urechi mari a adunat 
290 (45.2 %), fiind astfel desemnat câștigătorul dintre cei trei 
finaliști.
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MEMBRII ONORIFICI CCCL

„Am aflat pentru prima dată despre munca impresionantă 
de conservare a liliecilor din România într-un articol din 
Fauna & Flora International din 2016. L-am felicitat pe Dr. 
Szilárd-Lehel Bücs, atunci viitorul președinte al Centrului 
pentru Cercetarea și Conservarea liliecilor (CCCL), iar acest 
lucru a condus la o invitație pentru o vizită în iunie 2017, 
cu scopul de a asista la monitorizarea coloniilor de naștere 
din peșterile Transilvaniei.

Amândoi suntem experți în lilieci în Marea Britanie, cu 
ani de muncă voluntară și consultanță profesională. 
Însă importanța coloniilor din România și angajamentul 
experților de aici ne-a lăsat fără cuvinte. În acel moment 
am decis că dorim cu adevărat să ajutăm cu orice putem, 
dar ne-a fost greu să găsim posibilități, deoarece nivelul de 
expertiză din România era deja ridicat.

Soluția noastră a fost să sprijinim CCCL prin promovarea 
muncii fabuloase pe care o susține. Am făcut acest lucru 
prezentând activitatea CCCL grupurilor din Anglia. În 
adiție am încurajat grupuri mici de experți să ni se alăture, 
asistând și ei la monitorizarea liliecilor. În momentul 
actual vizităm România de două ori pe an, de la prima 
noastră călătorie în iunie 2017. Vom continua să ne ajutăm 
prietenii în eforturile lor de documentare și conservare a 
numeroaselor colonii remarcabile de lilieci din România.”

Matthew Cook MSc MCIEEM și Barry Collins MSc MCIEEM
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INTERNAȚIONAL

În octombrie 2018, președintele CCCL a 
fost desemnat de Ministerul Mediului ca 
punctul focal științific național pentru 
România, în cadrul implementării 
Acordului EUROBATS. Astfel, în 2019 
am reprezentat România în mod 
oficial pentru prima dată la întrunirea 
Consiliului Consultativ EUROBATS, 
organizat în Skopje, Macedonia.

La invitația colegilor din Polonia, am 
avut șansa de a vizita rezervațiile 
chiropterologice Szachownitza și 
Nietoperek în perioada de hibernare. 
A fost foarte interesant să vedem arii 
protejate, care au fost create exclusiv 
pentru protecția liliecilor.

Iar pentru a accentua importanța 
coloniilor din România la nivel 
internațional, am participat cu 
prezentări la mai multe conferințe de 
specialitate din străinătate, de exemplu 
la Conferința de Chiropterologie din 
Ungaria (Alsódobsza, octombrie 2019) 
sau la Congresul de Conservarea 
Carstului din Serbia (Belgrade, 
noiembrie 2019).
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PARTENERII CCCL 

În 2019, organizația noastră a format parteneriate cu mai multe 
organizații de profil, administrații și custozi de arii protejate, 
precum și cu unități de învățământ sau alte entități. Aceste 
parteneriate au avut ca scop 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!

Parohia 
Ortodoxă Lisa, 

jud. Brașov
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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. 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:

Adrian Ghercea, Ágnes Balázsi, 
Alexandru Cornel, Amalia Raluca 
Dumbravă, Ana Stamatescu, Bill 
Cove, Cecilia Montauban, Claudiu 
Rogojan, Cosmina Bal, Cristian 
Pîlșoiu, Cristina Dudan, Csaba Dézsi, 
Csaba Jére, Daniela Borda, David 
Nixon, Dénes Dobrosi, Erika Bede, 
Ferenc Kölcsei, Ferenc Pál, Florin 
Pascale, Grădinița cu P.P. Trenulețul 
Veseliei, Imola Kerezsy, Ioan Coroiu, 
Jennifer Wrayton, Jessica Eades, Jo 

Robinson, József Mészáros, Karin 
Hann, Katie Higham, Levente Barti, 
Levente Lucaci, Liliana Jarda, Lucian 
Macaveiu, Marian McKinnon, Marie 
Fleming, Nathalie Cossa, Nathan 
Redman, Nicoleta Gherghel, 
Niculae Tomovici, Péter Zsigmond, 
Radu Ricman, Sándor D. Attila, 
Sergiu Dudan, Shirley Cross, Sonja 
Kaulbarsch, Szabolcs Kövecsi, Suren 
Gazaryan, Tamás Görföl, Tanith Cook, 
Tomasz Postawa și Victoria Worrall.

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, Viorel 
Pocora, Dragoș Măntoiu, Suren Gazaryan și Levente Barti. Mulțumim!
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FINANCIAR

Veniturile organizației pentru 
perioada raportării 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. servicii de evaluarea 
liliecilor):

Contabilitatea noastră este 
realizată de către:

Din bugetul disponibil am cheltuit 
pentru implementarea proiectelor 
câștigate și cercetare, dar și pentru 
monitorizarea și conservarea 
liliecilor, precum și oferirea de 
sprijin studenților din cadrul CCCL în 
elaborarea lucrărilor de licență. 

Sume semnificative au fost 
alocate activităților de educație 
pentru public, precum și pentru 
reprezentanța internațională a 
CCCL (ex. reprezentarea României 
la întrunirea EUROBATS). Astfel, am 
avut cheltuieli în domeniile:
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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. 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.

CCCL este condus de un consiliu director format din președinte, 
vice-președinte și secretară, dar de regulă deciziile sunt luate după 
consultarea membrilor. În momentul de față, avem 14 membri răspândiți 
în mai multe colțuri ale țării, precum Cluj-Napoca, Reșița sau Constanța, 
precum și 2 membri onorifici. Cu sediul în Cluj-Napoca, organizația 
activează la nivel național.

CCCL are un număr de 15 obiective, iar cele mai importante 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, precum și promovarea conservării liliecilor prin implicarea 
publicului.
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CONTACT

Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
Sediu: Aleea Peana nr. 14, ap. 3
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Email: contact@lilieci.ro
Mobil / WhatsApp: +40747 921 684
Web: www.lilieci.ro
Facebook: Lilieci.ro
Instragram: 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: Henrietta Onodi.
Fotografii: Georgiana Mărginean, Dénes Dobrosi, Ioan Pan, Szilárd-Lehel Bücs.
Corectură: Olimpia Stan.
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