A IV-a Conferință Națională de
Chiropterologie din România
31 octombrie 2020, online

A IV-a Conferință Națională
de Chiropterologie din România
31 Octombrie 2020, online

Conținut
Programul conferinței
Rezumatele prezentărilor științifice
Participanții conferinței naționale de chiropterologie

1
2
12

Conferința este organizată de către Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor și Wilderness Research and Conservation, cu sprijinul semnificativ al
Pettersson Elektronik AB, Natural Timber, Lotek și EUROBATS. Suportul tehnic a
fost oferit de Asociația Techsoup. Mulțumim!

PROGRAMUL CONFERINȚEI - PREZENTĂRI
Sâmbătă, 31 octombrie, 11.00-15.00

Daniela BORDA: Liliecii in contextul pandemiei SARS-Cov-2: biohazard, victime, sau
modele pentru îmbunătăţirea rezistenţei la boli?
Ágnes BALÁZSI, Andreea-Rebeka ZSIGMOND, Ildikó GÖNCZI-VASS, Szilárd Lehel
BÜCS: Percepțiile factorilor interesați asupra conservării liliecilor în România.
Vlad CALDARI, Natalia DIBOLSCAIA, Alina LARION, Victoria NISTREANU: Colonii
de maternitate ale speciilor rare de lilieci din adăposturile subterane ale Republicii
Moldova.
Branka PEJIĆ, Ivana BUDINSKI, Jelena BOGOSAVLJEVIĆ, Branko KARAPANDŽA, Milan
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Anna MARCHEWKA, Tomasz POSTAWA: The use of cameratraps in the evaluation of
bat activity in caves.
Flaviu Valentin BODEA, Ildikó GÖNCZI-VASS, Szilárd Lehel BÜCS: Inventarierea
chiropterofaunei din municipiul Cluj-Napoca și împrejurimi.
Henrietta ONODI, Ildikó GÖNCZI-VASS, Mihai SZIGETI, Szilárd-Lehel BÜCS: Cercetări
chiropterologice în peșteri uitate din Munții Pădurea Craiului.
Natalia DIBOLSCAIA, Victoria NISTREANU, Vlad CALDARI, Alina LARION: Diversitatea
liliecilor (Chiroptera, Mammalia) din municipiul Chișinău, Republica Moldova.
Szilárd-Lehel BÜCS: Peștera Zidită de la Mada: reconfirmarea Rhinolophus blasii după
60+ ani.
Dragoş Ştefan MĂNTOIU: Metode de evaluarea şi reducere a impactului energiei
eoliene asupra liliecilor.

PERCEPȚIILE FACTORILOR INTERESAȚI ASUPRA
CONSERVĂRII LILIECILOR ÎN ROMÂNIA
Ágnes BALÁZSI 1, Andreea-Rebeka ZSIGMOND 1, Ildikó GÖNCZI VASS 1, Szilárd-Lehel BÜCS 1
1

Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe și Arte, Departamentul Știința Mediului
2
Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
Contact: balazsiagnes.sapientia@gmail.com

Deși de importanță europeană, chiropetrofauna României încă este amenințată de o serie
de activități umane. Din momentul aderării la UE, au fost implementate acțiuni concrete de
conservare la mai multe adăposturi de importanță ridicată (ex. la peșteri și clădiri cu colonii
mari), dar acesto acțiuni asupra altor grupuri interesate (ex. efectul închiderilor de peșteri
asupra activității speologilor) este slab înțeles. În prezentul studiu am folosit un sondaj online
pentru a înțelege conservarea liliecilor dintr-o perspectivă multiplă și pentru a prevedea
potențiale pârghii pentru o conservare integrată a liliecilor în România. Am vizat patru grupuri
majore de părți interesate: (1) speologi, (2) personal de arii protejate și forestier, (3) funcționari
publici din sectorul mediului și (4) comunitatea locală de cercetarea liliecilor. Analiza datelor
a inclus atât metode calitative folosind softul Nvivo Pro 11, cât și cantitative prin programul R.
Rezultatele au arătat, că atitudinea față de conservarea liliecilor este în general pozitivă în cadrul
respondenților (n>80%), conservarea liliecilor este considerat a fi responsabilitatea experților
chiropterologi (n>70%), iar suportul instituțional și calitatea legislației au fost considerați
insuficienți de majoritatea (>90%). Din analiza factorială rezultă că răspunsurile sunt determinate
de doi factori. Primul factor corelează cu afirmațiile bazate pe cunoașterea biologiei speciilor,
a legislației și atitudini pro-conservative. Al doilea factor corelează cu afirmațiile care derivă
din frica față de lilieci, considerarea liliecilor ca piedică pentru dezvoltare și responsabilizarea
experților pentru conservarea speciei. Există divergențe de perspectivă despre diferite
aspecte ale conservării liliecilor între grupele de factori interesați (ex. legiferarea accesului în
peșteri și speoturismului, calitatea și aplicabilitatea măsurilor de conservare, implementarea
adecvată a legislației). Cele mai importante provocări pentru conservarea liliecilor in România
din perspectiva respondenților sunt: guvernarea, capacitatea și managementul instituțional,
percepția oamenilor despre lilieci și educația, informarea și distrugerea ecosistemelor naturale
prin management neadecvat și poluarea. În opinia respondenților conservarea liliecilor ar
putea fi îmbunătățită prin acțiuni care vizează îmbunătățirea legislației și implementarea
adecvată a programelor de conservare pentru lilieci, creșterea capacității instituționale prin
leadership, colaborare și fonduri, și nu în ultimul rând prin acțiuni de conștientizare despre
importanța liliecilor atât în instituții, cât și în cadrul publicului larg.
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Municipiul Cluj-Napoca este în continuă dezvoltare, iar teritoriile naturale învecinate se
confruntă cu dezvoltări urbanistice din ce în ce mai severe. Mai multe specii de lilieci se pot
considera ca fiind urbanizate, adică formează colonii în orașe și/sau folosesc zonele verzi ca
habitate de hrănire. Cluj-Napoca nu este o excepție, iar studiul nostru are scopul de (1) a aduna
datele faunistice existente despre liliecii Clujului și (2) a adăuga date și specii noi, folosind
metode standard de chiropterologie. Dat fiind și prezența unei rețele de habitate diverse,
combinată cu multiple tipuri de adăposturi disponibile, ipoteza noastră este că la nivelul
Clujului și împrejurimilor (incluzând și situl Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea
Morii) există o diversitate semnificativă de specii de lilieci. Prezentul studiu se bazează pe
date din perioada 2005-2020 (date proprii și date din partea mai multor colegi), cuprinzând
observații directe din 28 de locații, capturări din 9 locații, precum și înregistrări de ultrasunete
(transecte și detectoare automate în 14 zone) din aproape toate zonele Clujului. Studiul
cuprinde inclusiv observațiile directe efectuate la căsuțele artificiale amplasate în Făgetul
Clujului și Parcul Feroviarilor, precum și date provenind din ingluvii Strix aluco (2 zone). În
total, chiropterofauna Clujului include în momentul de față min. 14 specii, respectiv: Myotis
blythii, Myotis emarginatus, Myotis nattereri, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Eptesicus
serotinus, Vespertilio murinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii,
Hypsugo savii, Plecotus austriacus, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus. Menționăm că
prezența tuturor acestor specii a fost demonstrată prin min. 1 metodă directă de identificare
(capturare și/sau observație directă în adăposturi), prezența lor în zonă fiind astfel o certitudine.
În lumina acestor rezultate putem concluziona că municipiul Cluj-Napoca întradevăr deține
o diversitate ridicată din punctul de vedere al chiropterofaunei. Studiul va continua în 2020,
cu toate metodele disponibile, în ideea adăugării mai multor specii la lista existentă. Datorită
expansiunii imobiliare la nivelul municipiului, protecția coloniilor rezidente, precum și a
adăposturilor și habitatelor naturale folosite, devine un element cheie pentru menținerea
acestei diversități de specii.
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LILIECII IN CONTEXTUL PANDEMIEI SARS-COV-2: BIOHAZARD, VICTIME,
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Una dintre principalele provocări ale umanităţii în secolul nostru este prevenirea răspândirii
bolilor infecţioase, ceea ce presupune înţelegerea relaţiilor ecologice şi a mecanismelor
biologice care ne fac vulnerabili. Liliecii sunt consideraţi specii rezervor pentru multi agenţi
patogeni, transmiţând astfel numeroase zoonoze severe, precum: histoplasmoza, rabia, Ebola,
SARS etc. Caracteristicile ecologice şi comportamentale ale liliecilor, larga lor răspândire în
mediul urban, contactul cu animalele domestice, contaminarea adăposturilor cu guano şi
intruziunea umană în mediul lor condiţionează menţinerea şi transmiterea microorganismelor
în interiorul coloniei şi spre om, în mod direct, sau indirect. Cercetările noastre au indicat
cantităţi crescute de microorganisme în aerul, apa şi solul peşterilor cu colonii de lilieci.
Prin intermediul aerosolizării, peşterile cu acumulări de guano generează o aeromicrofloră
patogenă. Un biohazard datorat liliecilor îl reprezintă Histoplasma capsulatum, care deşi este
endemică în America şi estul Asiei, a fost identificată pentru prima dată în Europa în solul cu
guano din peştera Topolniţa. Factorii de mediu specifici peşterilor permit persistenţa şi dispersia
histoplasmei ceea ce determină o incidenţă crescută a histoplasmozei la speologi (11,27%),
comparativ cu populaţia generală (0,68%). In România au fost doumentate câteva cazuri de
histoplasmoză autohonă, dintre care 3 speologi contaminaţi în peşterile Topolniţa şi Avenul
lui Adam. O altă ameninţare asociată liliecilor o reprezintă rabia, ei reprezentând rezervorul
ancestral al lyssavirusurilor. In Europa, în ultimele 4 decade au fost înregistrate mai mult de 1100
de cazuri de rabie la lilieci, 90% din ele în nordul şi vestul Europei. In România a fost raportat un
singur caz, în 2007. Numeroase alte virusuri sunt asociate cu liliecii, cea mai mare parte dintre
acestea fiind ARN-virusuri, cu rate crescute de mutaţii. Deşi există studii care arată că SARSCov-2 provine dintr-o linie prezentă la liliecii cu potcoavă de câteva decade, datorita evoluţiei
şi mutaţiilor constant suferite de virus este dificil de stabilit cu precizie rezervorul exact. Deşi
studiile epidemiologice şi evaluarile din teren arată că virusurile circulă în populaţiile de lilieci,
ei par a fi asimptomatici şi supravieţuiesc, ceea ce presupune o funcţie imunitară îmbunătăţită,
o modulare a răspunsului imunitar şi mecanisme de reparare. Prin urmare, o cunoastere a
genomului şi a mecanismelor genetice ale exprimării genelor la lilieci ar putea contribui la
înţelegerea bazei moleculare a rezilienţei lor la numeroase boli virale.
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Prezența liliacului cu potcoavă al lui Blasius (Rhinolophus blasii) a fost indicată în Peștera
Zidită de la Mada (Munții Metaliferi) de către Dumitrescu și colab. (1963), datele referindu-se la
exemplare izolate observate în Mai 1952. Cercetările ulterioare în peșteră și în zona mai largă
(Munții Trascău, Munții Bihor) nu au mai menționat însă specia. Descoperirea prezenței constante
al R. blasii în Peștera de la Gălășeni (Munții Pădurea Craiului, Jére și colab. 2017) începând din
2012 a dus la teoria conform căreia totuși trebuie să existe adăposturi intermediare, care leagă
populațiile mari din Sud-Vestul României cu cel din Munții Pădurea Craiului. În perioada 2017
Decembrie – 2020 Februarie (26 luni), prin folosirea mai multor metode (observații vizuale,
fotografii, capturare cu plasă, înregistrare ultrasunete) am efectuat evaluarea lunară a Peșterii
Zidite de la Mada, în zona sitului Natura 2000 ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Mâzii (proiect
cod MySMIS 102378, Asociația “Excelsior”). Pe lângă evaluarea peșterii, am verificat și un număr
de 43 alte locații subterane din zona Munților Metaliferi. Pe parcursul studiului am confirmat
prezența R. blasii cu toate metodele de cercetare în Pestera Zidită de la Mada, însă nu și în
celelalte locații subterane. Prezența R. blasii, indicată de Dumitrescu și colab. (1963) și în Peștera
Cofta Sârbilor din apropiere, rămâne o întrebare deschisă. Pe baza studiului, chiropterofauna
Peșterii Zidite de la Mada include momentan cu certitudine min. 9 specii, respectiv R. euryale,
R. blasii, R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. blythii, P. austriacus, B. barbastellus
și M. schreibersii, precum și alte patru specii identificate doar prin ultrasunete: N. noctula, V.
murinus, P. kuhlii și H. savii. Peștera adăpostește o colonie semnificativă de hibernare R. euryale/
blasii (max. 253 exemplare, min. 15 exemplare R. blasii), o colonie de naștere M. myotis/blythii
(max. 844 exemplare), grupări tranzitorii M. schreibersii (max. 326 exemplare), precum și o
colonie de hibernare R. ferrumequinum (max. 33 exemplare). Astfel, peștera are importanță
națională și continentală, fiind necesară protecția urgentă prin închidere prietenoasă pentru
lilieci, datorită semnelor de vandalism din interiorul peșterii și de la intrare.
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COLONII DE MATERNITATE ALE SPECIILOR RARE DE LILIECI DIN
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Cercetările au fost efectuate în perioada iunie-iulie 2020 în adăposturi subterane din apropierea
localităților Hordinesti din nordul Republicii Moldova și Vîșcăuți din regiunea de centru. Minele
de piatră de la Hordinești sunt situate la 48.165 N și 27.149 E, altitudinea 166 m și au câteva
intrări, dintre care 4 sunt abandonate. Minele de piatră de la Vîșcăuți sunt situate la 47.420 N și
29.149 E, altitudine 106 m, la cca 900 m distanță de râul Nistru. Grota naturală din apropierea
aceleiași localități este situată la 47.419 N și 29.069 E, altitudinea 70 m, la 200 m distanță de râul
Nistru. În minele de la Hordinesti o colonie de maternitate a speciei Myotis blythii a fost găsită
în 2017 și monitorizată în fiecare an. Colonia număra cca 700 femele dintre care cca 50% avea
câte un pui la data de 10 iunie. Toți puii erau mici, golași sau parțial acoperiți cu blană, cu vârsta
de până la 10 zile și agățați de partea dorsală a femelelor. Au fost observate 8 femele în proces
de alăptare. Când au fost deranjate practic toate femelele au început să zboare prin galerii,
unele cu tot cu pui, iar altele au lăsat puii agățați de tavan. În minele de la Vîșcăuți o colonie de
maternitate a speciei Myotis daubentonii a fost găsită în 2017 și monitorizată în fiecare an. La
începutul lunii iunie colonia număra cca 50 femele gestante, iar peste o lună au fost înregistrate
cca 80 femele, toate aveau câte un pui, cca 25% erau atașați de partea dorsala a femelelor și
erau alăptați, iar restul erau independenți. În grota cu o intrare foarte îngustă a fost găsită în
2017 o colonie de maternitate a speciei Rhinolophus hipposideros și monitorizată în fiecare
an. La mijlocul lunii iulie au fost înregistrate cca 27 femele cu câte un pui atașat de partea
ventrală. Colonia consta dintr-un grup de 14 femele dispuse una lângă alta, iar alte câteva erau
localizate solitar în diverse locuri ale grotei. Juvenilii aveau vârsta de 2-3 săptămâni și nu zburau
independent. Existența adăposturilor subterane, localizate în apropierea surselor acvatice,
diversitatea mare de habitate adiacente și activitatea antropică relativ scăzută favorizează
existența și prosperarea speciilor rare de lilieci în zonele studiate.
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Natalia DIBOLSCAIA 1, Victoria NISTREANU 1, Vlad CALDARI 1, Alina LARION 1
1

Institutul de Zoologie al Republicii Moldova, str, Academiei 1, Chișinău, MD-2028
Contact: dibolsckaya.natali@yandex.ru

Monitorizarea liliecilor în zona urbană a fost efectuată în anii 2018-2018 prin observații directe,
capturări, cu detectorul cu ultrasunete, precum și sesizări ale populației privind prezența
liliecilor în clădiri. Municipiul Chișinău este situat la altitudine de 60-90 m, coordonatele 4702́
N și 28050́ E, plasat la marginea pantei de sud – est a Podișului Central al Republicii Moldova,
în zona de silvostepă. Ecosistemele urbane au fost reprezentate de diverse tipuri de biotopuri:
păduri de la limita orașului, parcuri, agrocenoze, mine de piatră, biotopuri umede. Orașul
are o suprafață relativ mare de 123 km2 și în fiecare cartier sunt prezente parcuri cu bazine
acvatice și vegetație lemnoasă bogată, ceea ce favorizează prezența speciilor de chiroptere și
distribuția lor pe întreg teritoriul municipiului. În total în mun. Chișinău au fost înregistrate 12
specii de lilieci: Rhinolophus hipposideros, Myotis daubentoni, M. dasycneme, M. mystacinus,
M. bechsteinii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, P. kuhli, Plecotus auritus, P. austriacus,
Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus. În ecosistemele urbane predomină speciile N.
noctula, E. serotinus, P. pipistrellus și P. austriacus, care au fost semnalate atât în zone verzi,
cât și în clădiri. La sesizarea populației au fost salvate 3 colonii de N. noctula (cca 200 indivizi,
85 ind. și 88 ind.) din clădiri din zona centrală a orașului. Speciile higrofile liliacul de apă și cel
de iaz au fost înregistrate în habitatele umede din apropierea bazinelor acvatice. Printre liliecii
urecheați mai abundent și răspândit este liliacul urecheat cenușiu, iar cel brun a fost semnalat
doar în ecosisteme forestiere (păduri, parcuri). Cele mai rare specii au fost M. bechsteinii, specie
protejată la nivel european, care a fost găsită doar în minele de piatră de la Cricova, și V. murinus,
care a fost găsită în câteva clădiri. Majoritatea speciilor sunt listate în Cartea Roșie a R. Moldova
cu statut de raritate critic periclitat (M. bechsteinii, V. murinus), periclitat (Rh. hipposideros,
M. dasycneme, P. auritus) și vulnerabil (M. daubentoni, M. mystacinus, P. kuhli, P. austriacus).
Fauna de lilieci a mun. Chișinău este destul de bine reprezentată, ceea ce denotă adaptarea
animalelor la perturbările antropice din ecosistemele urbane.
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METODE DE EVALUAREA ŞI REDUCERE A IMPACTULUI
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Energia eoliană a fost dezvoltată puternic în ultimii ani în estul Europei pentru a atinge țintele
de energie verde propuse de Uniunea Europeană. Aceasta s-a concentrat în zona vestică a Mării
Negre, având noi propuneri de extindere inclusiv pe platforma continentală a acesteia. Turbinele
eoliene generează un impact negativ asupra liliecilor, existând fatalitate atât prin lovitură
directă cu pala cât și prin barotraumă, un proces prin care presiunea din jurul palelor scade
în timpul funcționării, iar animalele mor fără a fi atinse, prin hemoragii interne. În Dobrogea a
fost demonstrat faptul că un parc eolian de dimensiuni mici poate atinge printre cele mai mari
valori de fatalitate per turbină la nivel European, dacă nu se implementează măsuri de reducere
a impactului. Prin analiza izotopilor stabili din blana animalelor identificate drept mortalitate
a fost demonstrat faptul că anumite specii de lilieci, precum Nyctalus noctula, sunt migratori
pe distanțe mari, ceea ce relevă un impact regional. Evaluarea impactului generat de turbinele
eoliene asupra liliecilor a fost supusă procedurilor de mediu conforme cu standardele Europene,
fiind situații de evaluarea adecvată, când turbinele au intersectat arii naturale protejate Natura
2000. Procesul trebuie să cuprindă evaluarea pre-construcție, în timpul construcției și postconstrucție, pentru a surprinde nivelul de activitate al liliecilor, diversitatea speciilor, dar şi zonele
în care aceștia sunt mai activi. După construcție comportamentul animalelor se poate schimba,
identificând turbinele drept zone de adăpost şi hrănire. Monitorizarea post construcție trebuie
realizată conform unor metodologii riguroase, care includ căutări de carcase sub turbine la
intervale regulate, corecții privind rata de eliminare a carcaselor din teren de către necrofagi
şi gradul de precizie al căutătorilor în raport cu rugozitatea terenului. În urma acestor studii se
pot realiza propuneri de măsuri care să reducă impactul asupra liliecilor, fiind adaptate local
pentru fiecare parc eolian în parte. Măsura care funcționează în prezent este creșterea vitezei
la care turbinele intră în producție, de la 4 la 6.5 m/s, în perioadele Mai și Iulie – Septembrie, la
temperaturi mai mari de 13°C. Prin aplicarea acestei măsuri au fost observate reduceri de peste
70% din procentul de mortalitate generat de turbinele eoliene studiate.
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THE USE OF CAMERA TRAPS IN THE EVALUATION OF
BAT ACTIVITY IN CAVES
Anna MARCHEWKA 1, Tomasz POSTAWA 1
1
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More than 5,000 caves are known in Poland, both in the limestone and flysch regions. About 15%
is characterised by static microclimate, allowing them to be used by bats during hibernation.
However, the caves can be used also as breeding, mating/swarming and even as daily shelters.
Despite of different method, the evaluation of bat activity in caves (and their function in life
history) is still challenging due to the directly effect on animals during mist-netting, as well
as the limitations of automatic methods. We compared efficiency of bats registration two
models of camera traps (CT), differing in lens angle and trigger time ( Ltl Acorn SNG5220: lens
angle 52°and trigger time 1.1 s vs Denver WCT8010: lens angle 108° and trigger time 0.3s) into
two types of underground space: narrow and open. Research was conducted between July
and November 2018 in Niedźwiedzia Górna cave (Częstochowska Upland, southern Poland).
We analysed 1,699 videos recorded during 59 trapping days. Number of video footage per
day differs significantly between CT type and localization, while interaction of both factors
was nearly significant: Acorn recorded more video in narrow space, Denver similarly in both
localization. While procentage of false triggers was similar both of CT and location, the nonflying animals in recordings was higher for Acorn, and the bat recordings was significantly
higher for a Denver. Proportion of not identified bat species for Denver in open space was
100%, for the remaining varies from 25 to 30 %. A total of four bats were identified, including
small size species: lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros), medium size: Natterer’s
bat (Myotis nattereri), brown long-eared bat (Plecotus auritus), as well as large size: large
mouse-eared bat (Myotis myotis). Our results reveals the usefulness of the camera trapping
method in evaluation of bats activity in cave under two limitation: i) camera trap should have
wide lens angle and short triggering time ( additionally but also importent waterproof ), and ii)
the properly location: most accurate results comes from narrow spaces.
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Munții Pădurea Craiului este una dintre cele mai cercetate zone din România în ceea ce privește
liliecii. Din zonă se cunosc mai multe colonii de importanță națională și continentală, dintre
care câteva au beneficiat deja în ultimii ani de măsuri specifice de conservare a liliecilor (ex.
închiderea peșterilor în mod prietenos pentru lilieci). Cu toate acestea, experiența arată că
există mai multe colonii necunoscute și chiar specii noi de lilieci pentru regiune (ex. R. blasii).
Obiectivele principale ale cercetării au fost realizarea unui studiu faunistic al acelor peșteri din
Munții Pădurea Craiului, din care nu există date (sau nu există date recente) în baze de date
și publicațiile științifice, precum și consolidarea conservării liliecilor în regiune, în principal
datorită intensificării speoturismului. Pe parcursul cercetărilor din perioada august 2018 februarie 2020, efectuat într-un număr de 24 locații subterane din Munții Pădurea Craiului, și
folosind metode standard de chiropterologie (observații directe, înregistrări de ultrasunete și
capturări), am identificat 13 dintre cele 32 de specii de lilieci din România și dintre cele 22 deja
cunoscute din Munții Pădurea Craiului: R. euryale, R. blasii , R. ferrumequinum, R. hipposideros,
M. myotis, M. blythii, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. dasycneme, M. emarginatus, M.
nattererii, V. murinus și B. barbastellus. Un număr de șase colonii de importanță națională și
noi pentru știință au fost descrise în trei locații, acestea fiind coloniile de hibernare din Peștera
Ponoraș (R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis / blythii) și din Peștera Osoi (R. euryale,
R. blasii, R. ferrumequinum), precum și o colonie de maternitate de R. hipposideros într-o
peșteră fără denumire din Defileul Crișului Repede. Conform rezultatelor cercetării, numărul
locațiilor subterane din România, care oferă adăpost pentru colonii de importanță națională și/
sau europeană crește de la 80 la 83. Datorită intensificării speoturismului, precum și modificării
legislației în sensul eliminării organizațiilor civile din custodia ariilor protejate, descoperirea
adăposturilor alternative a coloniei R. euryale/blasii din Peștera de la Gălășeni, a coloniei R.
hipposideros din Defileul Crișului Repede, și prima descriere a faunei de hibernare din Peștera
Ponoraș este de importanță majoră.
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Bat research in Serbia has been continuous and systematic since 1991. Contrasting the
historical zoological methods that mostly consisted of collecting samples for Natural History
Museum collections (1950-1970’), in the last 30 years bats’ well-being became the primary
focus and less invasive methods started to be applied. Bat ringing program started in 1993
and provided many valuable data about life expectancies and migration routes over the years,
including trans-boundary movements, implying the importance of regional cooperation and
conservation efforts. Serbia has 31 bat species, out of which is the least known about treedwelling species, that are only seldomly caught in mist-nets and very few roosts are known.
Cavernicolous species are much better known for their roosts and numbers, and many caves in
Serbia are recognized as crucial for them. Vernjikica cave has the largest hibernation colonies of
Miniopterus schreibersii (ca.40.000), Rhinolophus ferrumequinum (1.700), and Myotis capaccini
(4.000); all five horseshoe bat species, including the rarest in Serbia R. mehelyii hibernate in
Lazareva pećina and Ranjena pećina; the highest number of hibernating R. hipposideros (502
in 2020, a new record) was found in Rajkova pećina; and there are many others important
underground sites either for the colony size or for variety of occurring species. Petrovaradin
fortress in the north of Serbia proved to be a particularly important site, considering the lack of
karst or other suitable underground objects in the area. Almost all species are strictly protected
by national legislation. Factors endangering bats in Serbia are a direct disturbance in the roosts,
or indirect threats such as destruction and fragmentation of hunting grounds, cutting old trees,
reduction of insect numbers. Anthropogenic species are under a threat when buildings, where
they roost, are renovated, or when intentionally evicted from roof spaces or window frames.
Even though rarely, some direct killing might happen in rural places where beliefs about dark
magic and bats still occur. In the urban environment, the general public’s opinion is overall
more positive, but unfair blaming of bats for the COVID-19 pandemic jeopardized the effect
that years of bat-popularization events had on people.
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