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Introducere

Multe dintre speciile europene de lilieci au manifestat un declin semnificativ în cursul 
ultimelor decenii, fiind în momentul de faţă în centrul eforturilor de conservare în mul-
te ţări. În aceeaşi timp, datorită faptului că au o structură socială complexă, formează 
colonii, folosesc o mare varietate de adăposturi şi habitate care au conexiuni între ele, 
precum şi locului ocupat în lanţul trofic, speciile de lilieci sunt foarte buni indicatori ai 
stării habitatelor naturale. Datorită acestor aspecte liliecii merită pe deplin eforturile 
specialiştilor şi implicarea publicului larg pentru cunoaşterea şi protecţia lor. 
Adăposturile „tradiţionale” ale liliecilor în zona temperată sunt adăposturile subterane 
(peşteri, fisuri sau crăpături în stâncă) şi scorburile arborilor. În cursul ultimelor seco-
le, datorită expansiunii localităţilor şi a intervenţiilor umane din de în ce mai drastice 
în structura habitatelor, construcţiile antropice joacă un rol important în furnizarea de 
adăposturi pentru lilieci. Însă, trebuie remarcat că numai o parte a speciilor „acceptă” 
această nouă oportunitate de adăpost, şi faptul că plasticitatea ecologică are şi cos-
turile ei. Astfel, în cazul construcţiilor umane, datorită interacţiunilor mai accentuate 
cu omul (care poate să fie proprietarul sau administratorul clădirii respective, sau pur 
şi simplu un curios sau un vandal) apar noi probleme legate de conservarea coloniilor 
de lilieci care ocupă astfel de adăposturi. Un alt aspect, deloc de neglijat, este faptul 
că multe dintre construcţiile ocupate de lilieci sunt monumente istorice: biserici, mă-
năstiri, castele, fortificaţii. În astfel de cazuri problema apare cu ocazia renovării sau 
restaurării acestora, când, în multe cazuri,  nu se ţine cont de considerentele legate de 
conservarea biodiversităţii şi de protecţia liliecilor. Abordarea multidisciplinară, de altfel 
extrem de importantă în situaţii de acest gen, necesită implicarea şi colaborarea specia-
liştilor din mai multe domenii pentru a ajunge, prin compromisuri inteligente, la soluţii 
corespunzătoare pentru toate părţile implicate.

Introducere
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Legislaţia referitoare la protecţia liliecilor 

Legea 13/1993, prin care România aderă la Convenţia privind conservarea vieţii săl-
batice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la Berna): România, ca parte 
semnatară, se obligă să adopte măsurile necesare pentru protejarea vieţii sălbatice şi 
a biotopurilor caracteristice speciilor de animale şi plante menţionate în anexele legii. 
Toate speciile de lilieci din ţara noastră sunt cuprinse în Anexele II şi III, ca specii strict 
protejate sau protejate.

Legea 13/1998, pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor 
migratoare de animale sălbatice (Convenţia de la Bonn): Ca semnatară a acestei con-
venţii, România are obligaţia de a acţiona în favoarea speciilor migratoare şi să asigure 
starea de conservare favorabilă a acestor specii. Speciile de lilieci din România, ca şi cei din 
restul continentului, fiind animale migratoare cu o stare de conservare nesatisfăcătoare 
intră sub incidenţa acestei legi, fiind incluşi în Anexa II. 

Legea 90/2000, pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor din 
Europa (Acordul EUROBATS): 

Conform articolului III al acordului, părţile semnatare au următoarele obligaţii fundamen-
tale:

• interzicerea capturării, deţinerii sau omorârii deliberate a liliecilor, cu excepţia 
cazurilor permise de autoritatea competentă,

• identificarea acelor situri care sunt importante pentru starea de conservare a 
liliecilor, inclusiv a adăposturilor şi a habitatelor de hrănire, şi protejarea lor 
împotriva distrugerii sau perturbării,

• acordarea atenţiei cuvenite habitatelor importante pentru lilieci,
• luarea măsurilor corespunzătoare pentru promovarea conservării liliecilor şi 

conştientizarea publicului asupra importanţei protejării liliecilor,
• încredinţarea unui organ corespunzător a responsabilităţilor pentru acordarea 

de consultanţă privind conservarea şi managementul liliecilor, în special pentru 
cei care se adăpostesc în clădiri,

• luarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea populaţiilor de lilieci 
identificate ca fiind în pericol şi raportarea măsurilor luate,

• promovarea programelor de cercetare cu privire la conservarea şi 
managementul liliecilor şi consultarea reciprocă a părţilor asupra acestor 
programe,

• evaluarea efectelor potenţiale a pesticidelor asupra liliecilor şi înlocuirea 
chimicalelor puternic toxice pentru lilieci folosite în tratamentul lemnului cu 
alternative mai sigure.

Legislaţia referitoare la protecţia liliecilor
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Părţile semnatare ale acordului au posibilitatea de a adopta măsuri mai stricte referitoa-
re la conservarea liliecilor, decât dispoziţiile acordului.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pro-
tejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu mo-
dificări şi completări prin Legea nr. 49/2011: Are ca scop aplicarea în legislaţia naţiona-
lă a Directivelor Consiliului Europei 92/43/EEC şi 79/409/EEC. În Anexa III a Ordonanţei 
sunt menţionate speciile pentru conservarea cărora este necesară desemnarea unor arii 
speciale de conservare şi arii de protecţie specială avifaunistică. Dintre lilieci, 13 specii 
sunt menţionate în Anexa III: 

Familia liliecilor cu potcoavă (Rhinolophidae)
• liliacul cu potcoavă a lui Blasius (Rhinolophus blasii)
• liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale)
• liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum)
• liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros)
• liliacul cu potcoavă a lui Mehely (Rhinolophus mehelyi)

Familia liliecilor cu nas neted (Vespertilionidae)
• liliacul cârn (Barbastella barbastellus)
• liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii)
• liliacul cu urechi mari (Myotis bechsteinii)
• liliacul comun mic (Myotis oxygnathus, denumire veche: Myotis blythii)
• liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii)
• liliacul de iaz (Myotis dasycneme)
• liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus)
• liliacul comun (Myotis myotis)

Toate speciile de lilieci din ţară sunt enumerate în Anexa IV, ca specii care necesită pro-
tecţie strictă.

Legislaţia referitoare la protecţia liliecilor
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Liliecii din mediul antropic - 
avantaje şi ameninţări

Construcţiile umane pot oferi adăpost liliecilor în diferite perioade ale anului, în funcţie 
de ecologia speciilor şi de caracteristicile construcţiilor respective. Cel mai frecvent sunt 
ocupate în perioada de vară (între mai şi septembrie), când femelele alcătuiesc colonii de 
naştere, dând viaţă şi crescând puii în astfel de adăposturi. Temperaturile ridicate carac-
teristice podurilor sau turnurilor de biserici în cursul lunilor de vară, favorizează formarea 
coloniilor de naştere. Puii nou născuţi nu sunt capabili să îşi regleze temperatura corpo-
rală, astfel mediul cald din aceste adăposturi le este extrem de favorabil. Acest lucru este 
valabil şi în cazul puilor mai mari şi al adulţilor, pentru care termoreglarea (menţinerea 
unei temperaturi corporale ridicate) necesită mai puţină energie. Coloniile de naşte-
re existente în clădiri pot fi alcătuite de la câteva exemplare (în cazul liliacului mic cu 
potcoavă Rhinolophus hipposideros) până la câteva sute sau chiar mii de exemplare (de 
exemplu în cazul liliacului comun Myotis myotis, liliacului comun mic Myotis oxygnathus 
sau liliacului cărămiziu Myotis emarginatus). În cursul verii şi masculii multor specii de 
lilieci pot folosi clădirile ca adăpost, acest lucru însă este mai puţin spectaculos, deoarece 
masculii stau solitari sau formează grupări/colonii alcătuite din câteva exemplare.

În unele adăposturi liliecii apar numai în cursul toamnei (între august şi octombrie), aces-
tea servind ca adăposturi de tranzit sau de împerechere. În cursul migraţiei de toamnă, în-
tre adăposturile de vară şi cele de hibernare, liliecii ocupă adăposturi de tranzit, care sunt 
populate pentru câteva zile, după care exemplarele pleacă şi caută alte adăposturi. Tot în 
această perioadă masculii anumitor specii ocupă adăposturi de împerechere, în general 
în locuri expuse (clădiri înalte, turnuri, poduri) şi prin sunetele sociale emise încearcă să 
atragă acolo femelele. În cursul toamnei sunt frecvente cazurile când „din greşeală” liliecii 
intră în locuinţe, pe balcoane închise, birouri, magazine, speriindu-i pe proprietarii sau 
administratorii acestora. Acest lucru este explicabil prin faptul că în cursul migraţiei liliecii 
trebuie să caute adăposturi de tranzit pentru o zi sau câteva zile, în zone necunoscute 
pentru ei. În unele cazuri datorită sunetelor sociale emise de exemplarele derutate, pot in-
tra şi alţi lilieci, astfel luând amploarea unei invazii, provocând în multe cazuri o adevărată 
panică. În astfel de situaţii încăperea în care au intrat liliecii trebuie izolată de restul locu-
inţei sau clădirii, şi prin folosirea unei mănuşi groase de piele exemplarele pot fi capturate, 
puse într-o cutie şi eliberate afară, de exemplu într-un parc. Trebuie menţionat faptul că 
toate speciile de lilieci din Europa, inclusiv România, sunt protejate de lege. Prin urmare, 
ţinerea în captivitate, vătămarea sau uciderea lor sunt strict interzise.

Deşi mai rar, anumite părţi ale clădirilor, cele cu condiţii stabile, cu umiditate relativă 
a aerului ridicată, ferite de fluctuaţiile temperaturii exterioare pot oferi şi adăpost de 
hibernare pentru unele specii de lilieci. Aceste locaţii sunt în general situate în subteran, 
de exemplu pivniţe, catacombe, pasaje subterane ale unor fortificaţii. 

Zonele urbane oferă un număr impresionant de adăposturi, mai ales pentru speciile 

Liliecii din mediul antropic - avantaje şi amenințări
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care se adăpostesc în fisuri. În unele cazuri acest lucru conduce la o densitate populaţio-
nală ridicată, însă datorită diversităţii şi abundenţei mai reduse a insectelor are ca efect 
accentuarea competiţiei inter- şi intraspecifice şi chiar o condiţie mai slabă a exempla-
relor. Trebuie menţionat şi faptul că adăposturile antropice pot deveni uşor adevărate 
capcane pentru lilieci. Aici este mult mai ridicat gradul de expunere către prădători (de 
exemplu jderul de piatră, striga, pisica), care în scurt timp pot contribui la dispariţia 
unor colonii întregi. În anumite cazuri, datorită unor intervenţii negândite sau răuvoi-
toare în adăposturi (astuparea fisurilor folosite pentru intrare, montarea unor plase de 
sârmă pe geamuri) exemplarele de lilieci sunt condamnate la moarte datorită foamei şi 
deshidratării. În cazul renovării unor clădiri în perioada de vară, când pui încă incapabili 
de zbor sunt prezenţi în adăpost, şansele de supravieţuire a acestora se reduce drastic.

Ca o concluzie finală putem afirma că aproximativ 2/3 dintre speciile de lilieci care tră-
iesc în România arată o dependenţă mai mult sau mai puţin accentuată faţă de con-
strucţiile umane, care, pe lângă multele beneficii ascund şi numeroase ameninţări pen-
tru speciile de lilieci adaptate la mediul urbanizat.

Fig. 1. Ciclul biologic anual al liliecilor (după Hundt 2012 modificat)

Liliecii din mediul antropic - avantaje şi amenințări
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Construcţii umane ce pot oferi 
adăposturi favorabile liliecilor

Liliecii pot ocupa diferite tipuri de ascunzişuri în clădiri, deoarece ei caută locuri asemănă-
toare cu adăposturile populate în habitatele lor naturale. Speciile care aveau adăposturile 
originale în fisuri de stâncă, scorburi sau spaţiile existente sub scoarţa arborilor bătrâni, pre-
feră adăposturi înguste, fisuri în zid sau în structura de lemn a acoperişului, spaţiile existente 
în spatele obloanelor. Alte specii ocupă adăposturi cu dimensiuni mari, asemănătoare să-
lilor din peşteri, astfel formează colonii în poduri spaţioase sau turnuri, care sunt caracteri-
zate de întuneric, microclimat favorabil şi lipsa deranjării. Un alt factor important este tipul 
intrării, folosit de către lilieci pentru accesul în adăpost. Unele specii au nevoie de intrări mari 
(cel puţin 20X40cm) prin care pot intra în zbor. Speciile care folosesc spaţii înguste, fisuri, pot 
intra în adăpost prin căţărare, prin folosirea unor deschizături mici (2X5cm). În continuare 
prezentăm câteva tipuri de clădiri, care oferă frecvent adăposturi pentru lilieci.

Biserici, mănăstiri

Ca o regulă generală putem spune că acele clădiri vechi ce au dimensiuni mari pot asigura 
adăpost pentru un număr mai mare de specii de lilieci decât clădirile noi. În anumite zone 
liliecii pot ocupa un procentaj important al bisericilor, acest lucru depinde însă nu doar 
de caracteristicile clădirilor, ci şi de structura peisajului din împrejurimi. De exemplu în-
tr-un studiu realizat în Estul-Transilvaniei un procent de 58% din bisericile studiate au fost 
folosite de lilieci ca adăpost (45/78). Liliecii ocupă podurile şi turnurile bisericilor pentru 
că acestea oferă adăposturi cu dimensiuni mari, puţin deranjate, cu microclimat favorabil 
unde, unele specii pot forma colonii impresionante. Însă în astfel de cazuri liliecii pot ge-

nera anumite neplăceri pentru cei care folosesc aceste clădiri. 
Aceste neplăceri sunt în primul rând legate de acumulările de 
guano, care în cazul coloniilor mari, pot atinge cantităţi sem-
nificative. În plus excrementele pot cădea în spaţiile folosite şi 
pot provoca daune picturilor, pereţilor sau mobilierului. Lilie-
cii, care pot intra în încăperile folosite, de exemplu în interiorul 
bisericii, pot provoca iarăşi neplăceri şi conduc la sentimente 
de aversiune. Însă, trebuie menţionat faptul că, în majoritatea 
situaţiilor, pot fi găsite soluţiile pentru păstrarea acestor colo-
nii, însă aceasta necesită o abordare pozitivă şi identificarea 
metodelor aplicabile pentru fiecare caz în parte. Una din me-
todele ce pot fi utilizate este izolarea acelor părţi din clădire 
(pod, turn, pivniţă), care sunt folosite de către lilieci, de restul 
încăperilor, pentru a preveni căderea guanoului sau intrarea 
liliecilor în spaţiile folosite de om. O altă metodă, ce poate fi 
utilizată în special în cazurile când guano-ul se scurge prin fi-
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surile din tavan, o reprezintă construirea unui sistem de colectare, sistem ce va permite şi 
valorificarea acestui îngrăşământ natural. 

O altă problemă poate interveni în cazul lucrărilor de renovare/restaurare a clădirilor mul-
te dintre acestea fiind monumente istorice. De multe ori, în cazul planificării şi realizării 
lucrărilor nu se ţine cont de prezenţa liliecilor, deşi, fiind animale strict protejate, implica-
rea specialiştilor din acest domeniu este esenţială şi necesară conform legilor în vigoare.

Castele, fortificaţii

Aceste construcţii, datorită dimensi-
unilor mari şi existenţei unui număr 
mare de spaţii cu caractere şi condiţii 
microclimatice diferite, pot oferi adă-
posturi favorabile pentru lilieci pe tot 
parcursul anului. Podurile spaţioase 
şi turnurile pot fi populate de colonii 
de vară, iar pivniţele şi pasajele sub-
terane pot fi adăposturi favorabile 
pentru hibernare, uneori pentru un 
număr semnificativ de exemplare, 
provenind din diferite specii. Problemele în cazul acestor construcţii apar când sunt re-
novate, transformate în obiective turistice, muzee etc. Dacă în cadrul lucrărilor efectuate 
nu se ţine cont de prezenţa liliecilor, din neglijenţă sau nepăsare, aceste adăposturi foarte 
importante pot devenii inaccesibile liliecilor sau chiar distruse. 

Blocuri

În cursul ultimelor decenii câteva 
specii de lilieci au „cucerit” şi mediul 
oferit de cartierele de blocuri din ora-
şe. Acestea sunt în general specii a 
căror adăposturi originale erau scor-
burile de arbori sau fisurile de stâncă 
(liliacul de amurg Nyctalus noctula, 
liliacul pitic Pipistrellus pipistrellus, li-
liacul cu aripi late Eptesicus serotinus, 
liliacul bicolor Vespertilio murinus), 
pentru care fisurile din pereţii blocu-
rilor, construite din elemente prefabricate, pot oferi o mare varietate de adăposturi. Acestea, 
din punct de vedere ecologic, sunt asemănătoare cu cele ocupate în habitatele naturale. 

Problema este generată însă de faptul că apariţia liliecilor şi uneori formarea unor colonii 

Construcţii umane ce pot oferi adăposturi favorabile liliecilor
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din zeci sau sute de exemplare crează neplăceri proprietarilor sau administratorilor de 
clădiri, datorită mirosului neplăcut al excrementelor şi al sunetelor sociale emise de lili-
eci. În astfel de situaţii, în loc de acţiuni partizane şi ilegale, este indicat să fie contactate 
autorităţile competente sau organizaţii care se ocupă cu studierea şi protecţia liliecilor. 
Dacă este inevitabilă închiderea adăpostului respectiv, acest lucru se poate realiza într-un 
mod care permite ieşirea liliecilor, dar face imposibilă întoarcerea lor în adăpost. Astfel în 
decursul a câtorva zile toţi liliecii pleacă din adăpost (deoarece atunci când condiţiile me-
teorologice nu sunt favorabile nu toate exemplarele ies din adăpost pentru a se hrăni în fi-
ecare noapte) şi după o săptămână intrarea adăpostului poate fi închisă definitiv. Această 
metodă însă nu poate fi aplicată când femele gestante sau pui sunt prezenţi în adăpostul 
respectiv, şi nici în perioada hibernării. Înainte de luarea unei măsuri, întotdeauna, trebu-
ie implicat un specialist în lilieci pentru verificarea adăpostului, identificarea liliecilor şi 
luarea deciziilor în ceea ce priveşte modalitatea şi timpul când adăpostul poate fi închis. 
Contactarea unui specialist este necesară şi în cazul situaţiilor când adăposturi de lilieci 
sunt descoperite cu ocazia lucrărilor de termoizolare a blocurilor. 

Case de locuit, case de vacanţă

Aceste clădiri pot servi ca adăpost 
pentru lilieci în primul rând dacă 
sunt părăsite sau folosite rar, şi 
structura habitatelor din jur favo-
rizează prezenţa liliecilor (sunt si-
tuate în pădure, la margine de pă-
dure, în apropierea unor suprafeţe 
de apă etc.). Liliecii pot fi prezenţi 
atât în poduri, cât şi în fisurile exis-
tente în structura acoperişului sau 
în pereţii exteriori ai clădirii, însă 
în cazuri rare formează colonii atât 
de mari, încât prezenţa lor poate fi 
cu adevărat deranjantă. În general 

sentimentele de aversiune a proprietarilor provin din superstiţiile şi miturile legate de 
lilieci. Aceste mituri atribuie liliecilor o imagine negativă, dar falsă. Prin urmare, în astfel 
de cazuri, soluţia este informarea propietarilor; prin educare-conştientizare se poate 
ajunge la tolerarea liliecilor, şi de multe ori chiar la protejarea lor.

Poduri

Podurile pot fi importante pentru anumite specii de lilieci şi un procentaj important al 
acestora poate servi ca adăpost. Într-un studiu realizat în Austria, dintr-un total de 328 
poduri verificate 30% erau folosite de lilieci. Speciile care pot fi prezente şi numărul de 
exemplare depinde de mărimea şi vechimea podului, de caracteristicile structurale, de 

Construcţii umane ce pot oferi adăposturi favorabile liliecilor
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materialele din care sunt construite, 
precum şi de structura habitatelor 
din zonă. Podurile în a căror împre-
jurimi se găsesc păduri de foioase 
şi suprafeţe de apă calmă au o mai 
mare probabilitate de a fi folosi-
te de lilieci. Chiar şi podurile mici, 
dacă au o vechime considerabilă şi 
sunt construite din piatră pot oferi 
adăposturi liliecilor, însă, în general, 
sunt populate de un număr redus de 
exemplare. Lilieci solitari pot ocupa 
chiar şi fisuri extrem de mici, cu di-
mensiuni de 12X50mm. Podurile 
mari din piatră sau cele din beton, cu cavităţi spaţioase în interior pot oferi adăposturi 
adecvate chiar şi pentru colonii de naştere. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de adăposturi 
probleme pot apărea în cazul lucrărilor de consolidare sau renovare, dar, dacă se reali-
zează o evaluare corectă, impactul negativ poate fi redus considerabil. În acest context, 
programarea lucrărilor în afara perioadelor în care liliecii sunt prezenţi, păstrarea adăpos-
turilor existente, eventual crearea unor noi, prin montarea de adăposturi artificiale sau 
folosirea de cărămizi speciale, pot fi soluţii adaptabile şi coerente. Este de remarcat însă 
faptul că adăposturile artificiale, în general, nu pot oferi condiţii microclimatice identi-
ce cu cele din fisurile sau cavităţile existente în structura podului, deci nu pot fi consi-
derate adevărate măsuri de  compensare pentru pierderea adăposturilor. Speciile care 
ocupă frecvent adăposturi în poduri sunt liliacul de apă (Myotis daubentonii), pentru care 
apropierea suprafeţelor de apă este esenţială, sau specii care folosesc un spectru larg de 
adăposturi, de exemplu liliacul de amurg (Nyctalus noctula) sau liliacul pitic (Pipistrellus 
pipistrellus). 

Şure, hambare, grajduri

Aceste clădiri pot adăposti anumi-
te specii de lilieci, mai ales dacă au 
o vechime considerabilă sau sunt 
construite din materiale naturale, 
ca piatră şi lemn, şi au dimensiuni 
mari. Speciile care găsesc adăpos-
turi în astfel de construcţii pot fi 
atât specii care se adăpostesc în 
fisuri sau cavităţi, cât şi specii care 
necesită spaţii mai mari. În afară de 
structura acestor construcţii, şi habitatele din împrejurimi au un efect important asupra 
folosirii acestora de către anumite specii de lilieci. În general, exemplarele sau coloni-
ile din astfel de adăposturi pot deveni periclitate cu ocazia renovării, reconstruirii sau 
schimbării destinaţiei acestor clădiri.

Construcţii umane ce pot oferi adăposturi favorabile liliecilor
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Metode folosite pentru studierea 
efectivelor de lilieci din clădiri

Pentru a avea o imagină amplă asupra speciilor prezente şi mărimea efectivelor de lilieci 
dintr-o clădire, lucru care este esenţial pentru a asigura protecţia acestora şi a reduce la 
minimul posibil efectele unor intervenţii, este foarte necesară colectarea informaţiilor 
referitoare la prezenţa liliecilor cu metode adecvate şi în perioadele cele mai favorabile 
pentru utilizarea fiecărei metode. 

Verificarea clădirilor 

Este o metodă frecvent utilizată, care poate evidenţia atât prezenţa/absenţa liliecilor, cât 
şi informaţii detaliate despre tipul de folosinţă. Persoanele care execută astfel de inspecţii 
trebuie să aibă cunoştinţele şi experienţa necesară pentru identificarea liliecilor, precum şi 
a urmelor care  pot arăta prezenţa lor. Urmele liliecilor într-o clădire pot fi găsite oricând în 
cursul anului, liliecii putând fi prezenţi în clădire vara şi toamna sau pot fi găsiţi în subteran 
în perioada de hibernare. Pentru aceste inspecţii este nevoie de echipament adecvat, lan-
ternă puternică, binocular şi în unele cazuri scară. În exteriorul clădirii trebuie să verificăm 
intrările folosite de lilieci, fisurile şi cavităţile din ziduri, urmele de guano de la baza zidu-
rilor etc. Inspecţia interioară a clădirii trebuie făcută cu mare atenţie, concentrându-ne 
asupra acelor structuri din clădire care pot oferi condiţii adecvate liliecilor: părţile întune-
coase şi calde, fisurile din grinzi, de sub ţigle şi table, sau locurile cu temperaturi scăzute 
folosite pentru hibernare. Sunetele emise, mirosul caracteristic, excrementele, cadavrele, 
scheletele, rămăşiţele de insecte pot dezvălui prezenţa liliecilor. Toate informaţiile impor-
tante trebuie trecute într-o foaie de observaţie.  

Metoda acustică

Utilizarea detectoarelor de ultrasunete oferă o metodă sensibilă pentru detectarea activi-
tăţii liliecilor şi în multe cazuri poate fi complementară cu verificarea adăposturilor. Pentru 
diferite studii sunt folosite tipuri diferite de detectoare, însă în cazul fiecăruia este nevoie 
de experienţă şi cunoştinţe complexe pentru identificarea liliecilor la nivel de specie. Fo-
losirea detectoarelor la adăposturi între apusul soarelui şi răsărit, în perioada de vară şi 
toamnă, poate furniza informaţii despre activitatea liliecilor care ies sau intră în adăposturi. 
Perioada optimă pentru efectuarea observaţiilor în clădiri este în prima jumătate a verii, în 
primele două ore după ieşirea primului liliac din adăpost. Astfel, putem acoperi perioada 
ieşirii coloniei, precum şi reîntoarcerea unor exemplare în cazul anumitor specii. Perioada 
când liliecii ies la vânat depinde foarte mult de specie, dar şi de tipul adăpostului. În zori, 
mulţi liliecii zboară în jurul adăpostului înainte de a intra în el. Observaţiile începute cu 

Metode folosite pentru studierea efectivelor de lilieci din clădiri
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aproximativ 90 de minute înainte de răsăritul soarelui şi continuate 15 minute după răsărit 
sunt recomandate în unele cazuri. În toamnă pot fi detectate sunetele sociale, emise în 
general la frecvenţe joase, ale masculilor anumitor specii, cum ar fi cele ale liliacului de 
amurg şi ale liliacului pitic. În unele cazuri, detectoarele automate legate de sisteme de 
înregistrare pot fi utilizate cu succes pentru a colecta informaţii despre activitatea liliecilor 
la diferite tipuri de adăposturi. 

Capturarea liliecilor

Capturarea liliecilor cu plase sau capcane de tip harpă este o metodă larg răspândită 
pentru studierea liliecilor. În cazul colectării informaţiilor despre coloniile de lilieci din 
clădiri sau a studiilor făcute pentru evaluarea impactului unor proiecte de dezvolta-
re, rareori este nevoie de capturarea liliecilor, însă în unele cazuri poate fi folositoare 
pentru identificarea speciilor. Trebuie menţionată însă că această metodă necesită mult 
timp şi solicită specialişti bine pregătiţi.

Radiotelemetrie  

Radiotelemetria este cea mai bună metodă pentru identificarea habitatelor de hrănire 
folosite de liliecii dintr-un anumit adăpost sau pentru găsirea adăposturilor alterna-
tive. Liliecii pot fi capturaţi în adăpost sau în apropierea acestuia şi li se pot monta 
emiţătoare radio, ale căror greutate nu poate depăşi 5% din greutatea corporală a 
animalului marcat. Prin urmărirea animalelor dotate cu emiţătoare pot fi identificate 
legăturile existente între adăposturi şi habitatele de hrănire. În unele cazuri, radiote-
lemetria poate fi folosită pentru identificarea unor adăposturi necunoscute, prin cap-
turarea liliecilor în habitatele de hrănire, dotarea cu emiţătoare şi urmărirea lor până 
la adăposturi.

Interpretarea şi evaluarea rezultatelor

Majoritatea inspecţiilor la adăposturile de lilieci au ca scop estimarea numărului lilieci-
lor care folosesc această locaţie şi evaluarea importanţei adăpostului pentru populaţia 
speciei respective. Aceste estimări se bazează pe numărul indivizilor văzuţi în adăpost, 
în unele cazuri pe cantitatea de guano acumulată sau pe alte urme ale prezenţei lili-
ecilor. Este însă foarte dificilă stabilirea mărimii reale a unei colonii care foloseşte un 
adăpost, aceasta fiind influenţată de o serie de factori: 

• eficienţa variabilă a inspecţiilor în diferite tipuri de adăposturi
• perioada evaluării şi metodele utilizate
• dinamica, adeseori complexă, a populaţiilor de lilieci
• diferenţe în comportamentul masculilor, femelelor si juvenililor

Metode folosite pentru studierea efectivelor de lilieci din clădiri
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• gradul de ocupare sezoniere al majorităţii adăposturilor
• caracteristicile diferitelor specii

Pe de o parte se situează coloniile de maternitate ale speciilor care sunt loiale faţă de 
adăposturi (de exemplu liliacul mare cu potcoavă), unde se poate estima cu o precizie 
acceptabilă mărimea coloniilor şi a populaţiilor. La cealaltă extremă se situează adăpos-
turile subterane mari şi cu structură complexă, folosite pentru hibernare, unde numai 
o parte a liliecilor prezenţi pot fi observaţi şi identificaţi, şi în plus numărul indivizilor 
variază în cursul iernii. Pentru aceste motive este foarte important ca la prezentarea 
datelor să fie descrise detaliat şi metodele folosite la colectarea acestora, ajutând astfel 
la obţinerea unor concluzii corecte. 

Prezenţa liliecilor într-un adăpost poate fi influenţată în unele cazuri şi de condiţiile 
meteorologice din ziua efectuării inspecţiei. În timpul hibernării, liliecii se deplasează 
între adăposturi şi în interiorul adăposturilor, în funcţie de specie, vârstă, sex şi condiţie 
fizică, iar unele specii apar în adăposturile subterane numai când temperatura exteri-
oară devine cu adevărat scăzută. În timpul verii, când condiţiile meteorologice sunt ne-
favorabile (ploaie, temperaturi scăzute, vânt puternic), o parte dintre lilieci vor rămâne 
în adăposturi. Astfel, la realizarea numărătorilor la ieşirea din adăpost, trebuie luată în 
consideraţie acest aspect foarte important. Femelele cu pui, în multe cazuri, ies la vânat 
pentru perioade mai scurte şi se întorc deja în adăpost când alţi indivizi încă ies, fapt 
care poate conduce la confuzii. În interiorul adăpostului, liliecii ocupă locuri diferite în 
funcţie de temperatura exterioară şi este posibil, în cazul unor specii, să nu fie observaţi 
cu ocazia unei singure vizite. Speciile de lilieci au reacţii diferite la deranjare şi în multe 
cazuri observaţiile repetate în zile consecutive pot da o imagine derutantă.
Liliecii au un ciclu biologic anual foarte complex, fapt care este reflectat şi prin modul 
de utilizare a adăposturilor. Astfel construcţiile umane populate de lilieci pot să facă 
parte din una sau mai multe dintre următoarele categorii: 

• adăposturi de maternitate, unde femelele nasc şi cresc puii
• adăposturi de hibernare, unde liliecii pot fi găsiţi în timpul iernii
• adăposturi de împerechere, vizitate de masculi şi femele toamna

Metode folosite pentru studierea efectivelor de lilieci din clădiri

Fig. 2. Metode de colectarea datelor şi rezultatele furnizate (după Hundt 2012 modificat). 
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• adăposturi de noapte, unde liliecii pot fi găsiţi noaptea, între perioadele de  
hrănire

• adăposturi de tranzit, folosite în perioada de primăvară şi/sau toamnă
• adăposturi de vară, folosite de masculi şi femele nereproductive

Metode folosite pentru studierea efectivelor de lilieci din clădiri
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Specii care  
se adăpostesc  

în fisuri

Specii care necesită intrări 
relativ mici, dar în adăpost au 

nevoie de spaţii de zbor

Specii, care necesită intrări 
relativ mari pentru a intra în 

zbor

(de exemplu Nyctalus noctula, 
Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus 
serotinus, Myotis daubentonii)

(de exemplu Myotis myotis, 
Myotis oxygnathus, Plecotus 
auritus, Plecotus austriacus)

(de exemplu liliecii cu potcoavă 
(Rhinolophus sp.), Myotis 

emarginatus)

Dimensiunea 
intrării

20-50 mm (lățime) x 15-20 mm 
(înălțime)

20-60 mm (lățime) x 15-50 mm 
(înălțime)

Rhinolophus ferrumequinum:  
400 mm (l) x 300 mm (î)

Rhinolophus hipposideros:  300 
mm (l) x 200 mm (î)

Înălţimea la 
care este situată 
intrarea

2-7 m >2 m >2 m

Spaţiul din interi-
orul adăpostului

fisuri cu lățime de 20-30 mm; 
în cazul coloniilor de naştere o 
suprafaţă totală de peste 1 m2 

5 m x 5 m x 2,8 m; în unele 
cazuri şi o înălţime interioară 

de 2 m este suficientă

5 m x 5 m x 2,8 m; în unele 
cazuri şi o înălţime interioară 

de 2 m este suficientă

Caracteristicile 
adăpostului

sunt preferate adăposturile cu 
un microclimat relativ stabil; 

coloniile de naştere ocupă de 
regulă partea cea mai sudică 

sau vestică al adăpostului

adăpostul în general include 
fisuri situate pe partea sudică 
sau vestică al adăpostului; lo-

cația spațiului pentru zbor liber 
din interiorul adăpostului nu 

este importantă, doar existența 
acesteia

în adăpost părţi cu expoziţie 
diferită; frecvent adăpostul are 

formă de L

Temperatură vara: 30-40 ºC; iarna: 0-6 ºC vara: 30-40 ºC; iarna: 0-6 ºC vara: 30-40 ºC; iarna: 6-10 ºC

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Pe baza preferinţelor privind dimensiunea intrărilor şi caracteristicile spaţiului folosit 
pentru adăpostire putem diferenţia trei categorii mari a speciilor de lilieci, care se adă-
postesc în adăposturi antropice.

Tabel 1. Cele trei categorii ale speciilor de lilieci care se adăpostesc în adăposturi antropice

În general, pentru toate cele trei categorii de lilieci, este foarte importantă ca zona intrări-
lor folosite pentru accesul în adăpost să fie neiluminată. În privinţa materialelor folosite se 
recomandă ca acestea să aibă suprafaţă aspră, pentru a oferi suprafeţe de atârnare, fiind 
preferate materialele naturale, lemnul netratat sau piatra. Materialele folosite trebuie să 
fie lipsite de toxicitate şi nu trebuie să fie corosive. Nu este recomandată folosirea acelor 
materiale care prezintă riscul ca liliecii să se încurce în ele. Este favorabilă dacă materialele 
de construcţie au proprietăţi termale, care reduc fluctuaţiile temperaturii pe parcursul zi-
lei. În adiţie, se pot plasa căsuţe artificiale de lilieci orientate spre nord. Acestea pot fi utile 
şi în perioada de hibernare. Crăpăturile lungi şi verticale oferă o gamă largă de tempera-
turi disponibile, unde exemplarele pot să se poziţioneze conform  necesităţilor. 

Fig.3. Colonie de liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) într-un pod

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 
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Factori 
critici

•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului.
•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului.
•   Dispariţia sau modificarea acelor părţi din adăpost, care sunt folosite de colonie în cazul 

condiţiilor meteorologice nefavorabile.
•   Blocarea intrărilor folosite de lilieci.
•   Vizite frecvente în interiorul adăpostului.
•   Folosirea schelăriei exterioare: este tolerată de specie, dacă nu acoperă orificiile de intrare.

Sfaturi 
utile

•   Trebuie menţinute elementele de vegetaţie (şiruri de arbori, arbuşti, garduri vii), care 
sunt folosite ca rute de zbor între adăpost şi habitatele de hrănire.

•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare 
folosite de lilieci.

•   În cazul folosirii schelăriei exterioare, trebuie avută grijă ca acestea să nu fie accesibile 
pentru pisici, sau alţi prădători.

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului.

•   Datele referitoare la valorile termice în interiorul adăpostului, în perioada folosirii de 
către lilieci, trebuie colectate.

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor folosite de colonie.
•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă.
•   Este importantă identificarea rutelor de zbor folosite între adăpost şi habitatele de hrănire.

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15).

•   Orificiile de intrare şi ieşire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile.

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (ex. în zona orificiilor de intrare sau la locul 
folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci.

•   Monitorizarea continuă a efectivelor.

Tabel 2. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul mare 
cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum)

Liliacul mare cu potcoavă 
(Rhinolophus ferrumequinum)

Este o specie care originar avea adăposturi în peşteri (în Europa de Sud), s-a adaptat 
destul de bine la construcţiile omeneşti. În Europa-Centrală, coloniile de maternitate, 
aproape exclusiv se pot găsi în poduri de clădiri. În adăposturi, indivizii întotdeauna 
atârnă liber. De obicei, exemplarele dintr-o colonie ţin o oarecare distanţă faţă de cei-
lalţi şi numai în cazul temperaturilor scăzute exemplarele se grupează mai strâns, in-
trând în contact direct cu ceilalţi indivizi din colonia respectivă.

Migraţia spre adăposturile de maternitate, de obicei are loc în a doua jumătate a lunii 
aprilie, iar părăsirea acestor adăposturi începe cu luna august, însă exemplare pot fi 
găsite până în octombrie, sau chiar noiembrie. Femelele nasc câte un singur pui; naşte-
rile au loc începând cu jumătatea lunii iunie, fiind foarte mult influenţate de condiţiile 
meteorologice. În interiorul adăpostului, coloniile au de obicei un loc „preferat”, unde 
se pot găsi în general, dar dacă temperatura devine prea ridicată sau prea scăzută se 
mută în alte locuri, mai favorabile pentru perioada respectivă. Liliecii mari cu potcoavă 
de obicei folosesc poduri mari, spaţioase, fără curenţi de aer, chiar dacă acestea sunt 
puţin luminoase. Folosesc numai adăposturi unde pot pătrunde în zbor, astfel grilajele, 
plasele de sârmă puse împotriva porumbeilor transformă aceste adăposturi inaccesibi-

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 
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le pentru liliecii mari cu potcoavă. Între adăposturi şi habitatele de hrănire zboară lângă 
elemente lineare de vegetaţie, şiruri de arbori, garduri vii.

Liliecii mari cu potcoavă sunt foarte sensibili la deranjarea adăpostului. În perioada 
mai-august (cea mai sensibilă perioadă) când are loc naşterea şi creşterea puilor nu pot 
fi permise lucrări în interiorul sau în jurul adăpostului. În cazul lucrărilor efectuate în alte 
perioade, trebuie avută mare grijă ca intrările în adăpost să nu fie modificate şi să nu 
aibă loc modificări care să schimbe condiţiile microclimatice în interiorul adăpostului.

Liliacul mic cu potcoavă 
(Rhinolophus hipposideros) 

Este o specie originar cu adăposturi în peşteri (în Europa de Sud), însă s-a adaptat destul 
de bine şi la construcţiile omeneşti. În Europa-Centrală, în general, coloniile de materni-
tate pot fi găsite în poduri de clădiri, turnuri, încăperi subterane încălzite. În adăposturi 
indivizii atârnă liber. De obicei, exemplarele dintr-o colonie numai în cazul temperatu-

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului
•   Modificarea acelor părţi din adăpost, care sunt folosite de colonie în cazul condiţiilor 

meteorologice nefavorabile 
•   Blocarea intrărilor folosite de lilieci
•   Intervenţii care afectează rutele de zbor a liliecilor
•   Crearea unor suprafeţe netede în adăpost, la locurile folosite de colonie, care nu permit 

agăţarea liliecilor

Alți factori 
importanți

•   Zgomotul şi vibraţiile, care sunt tolerate într-o anumită măsură, dacă nu afectează direct 
locurile folosite de lilieci

•   Intrarea ocazională în adăpost
•   Folosirea schelăriei exterioare: este tolerată de specie, dacă nu acoperă orificiile de intrare

Sfaturi 
utile

•   Trebuie menţinute elementele de vegetaţie (şiruri de arbori, arbuşti, garduri vii), care 
sunt folosite ca rute de zbor între adăpost şi habitatele de hrănire

•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare 
folosite de lilieci

•   În cazul folosirii schelăriei exterioare, trebuie avută grijă ca acestea să nu fie accesibile 
pentru pisici, sau alţi prădători

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor folosite de colonie
•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă
•   Este importantă identificarea rutelor de zbor folosite între adăpost şi habitatele de hrănire

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15)

•   Orificiile de intrare şi ieşire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor  

Tabel 3. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul mic 
cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros)
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rilor scăzute se grupează mai strâns, 
intrând în contact direct cu ceilalţi 
indivizi.

Migraţia spre adăposturile de ma-
ternitate, de obicei, începe în luna 
aprilie, iar formarea coloniilor de ma-
ternitate poate să dureze până mijlo-
cul lunii iunie. Părăsirea adăpostului 
de maternitate poate începe în luna 
august şi se poate întinde până la 
sfârşitul lunii septembrie sau octom-
brie. În interiorul adăpostului, liliecii 
ocupă locuri diferite, în funcţie de 
temperatura exterioară. Adăposturi-
le folosite de liliecii mici cu potcoavă 
sunt de obicei spaţioase, adeseori 

compartimentate, care pot fi şi puţin luminoase. Liliecii mici cu potcoavă preferă adă-
posturile care au intrări cu dimensiuni care permit pătrunderea în zbor. Alegerea adă-
postului este influenţată în mare măsură şi de structura vegetaţiei din jur şi de distanţa 
la care se situează habitatele de hrănire. 

În cazul renovărilor de clădiri, care adăpostesc colonii de lilieci mici cu potcoavă, lucrări-
le nu trebuie să afecteze intrările folosite de lilieci, nici prin modificări structurale şi nici 
prin iluminarea acestora. Nu pot fi permise lucrări în interiorul adăpostului în perioada 
cea mai sensibilă. Liliecii mici cu potcoavă pot tolera într-o anumită măsură zgomotul şi 
vibraţiile cauzate de lucrări, în cazurile în care adăpostul respectiv are dimensiuni mari, 
cu mai multe compartimente şi lucrările nu afectează direct locurile folosite de lilieci, iar 
intrările în adăpost rămân accesibile.

Liliacul comun (Myotis myotis) 
şi liliacul comun mic (Myotis oxygnathus)

Aceste două specii sunt foarte asemănătoare şi în multe cazuri formează colonii mixte. 
Originar sunt specii care aveau adăposturile în peşteri, acum cu colonii de maternitate 
în poduri de clădiri, turnuri, dar şi în peşteri. Indivizii din coloniile de maternitate de 
obicei atârnă liber, strâns grupaţi, formând de obicei grupuri compacte, dar care se pot 
retrage în fisuri în cazul temperaturilor înalte sau joase.

Migraţia spre adăposturile de maternitate poate începe uneori în luna martie, dar în ge-
neral începe în luna aprilie. La sfârşitul lunii mai - începutul lunii iunie, coloniile de ma-
ternitate sunt formate. Aceste colonii se separă începând cu sfârşitul lunii iulie şi până 
la începutul lunii august, juvenilii rămânând în adăposturi până prin septembrie-oc-
tombrie. Adăposturile masculilor sunt ocupate din mai-iunie până în septembrie-oc-
tombrie. În interiorul adăpostului, colonia se formează în diferite locuri, în funcţie de 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Fig. 4. O parte a unei colonii de liliac mic cu potcoavă 
(Rhinolophus hipposideros) într-o clădire.
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anotimp şi condiţiile climatice. Coloniile se pot forma atât în turnuri înguste, cât şi în 
poduri spaţioase, un factor decisiv în alegerea adăpostului fiind existenţa unor locuri 
cu condiţii microclimatice diferite. Speciile mari de Myotis preferă adăposturile întune-
coase. Pot intra în adăpost atât prin zbor cât şi prin căţărare, în cazul unor deschizături 
mai mici (minim 3 cm). De obicei, coloniile alcătuite din mai multe sute de exemplare 
preferă adăposturile cu mai multe intrări cu dimensiuni mai mari, dar aceasta nu este 
o regulă. 

Cele două specii tolerează destul de bine zgomotul şi vibraţiile cauzate de efectuarea 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului
•   Dispariţia acelor părţi din adăpost, care sunt folosite de colonie în cazul condiţiilor 

meteorologice nefavorabile 
•   Relocarea sau schimbarea dimensiunilor orificiilor de intrare folosite de colonie

Alți factori 
importanți

•   Zgomotul şi vibraţiile (sunt tolerate într-o anumită măsură, dacă nu afectează direct 
locurile folosite de lilieci)

•   Vizite ocazionale în adăpost
•   Reducerea spaţiului disponibil
•   Partiţionarea adăpostului în mai multe compartimente

Sfaturi 
utile

•   Trebuie evitată orice intervenţie, care are ca efect schimbarea condiţiilor microclimatice 
în interiorul adăpostului (tavane false, orificii sau sisteme de ventilaţie)

•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare sau a 
rutelor de zbor folosite de lilieci

•   Structurile situate sub colonie (grinzi, scânduri) pot fi protejate de excrementele liliecilor 
prin acoperirea cu o folie de plastic, care ulterior, în lipsa liliecilor, poate fi curăţată cu uşurinţă.

•   Speciile mari de Myotis acceptă cu greu relocarea sau schimbarea dimensiunilor orificiilor 
de intrare „tradiţionale” folosite de colonie. Astfel de intervenţii pot fi acceptate numai în 
cazuri excepţionale.

•   În cazul folosirii schelăriei exterioare, trebuie avută grijă ca acesta să nu acoperă orificiile 
de intrare şi să nu fie accesibilă pentru pisici, sau alţi prădători

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului

•   Datele referitoare la valorile termice în interiorul adăpostului, în perioada folosirii de către 
lilieci, trebuie colectate

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor şi rutelor de zbor folosite de 
colonie

•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă
•   Dacă este nevoie de partiţionarea adăpostului în mai multe compartimente, acest lucru 

trebuie realizată înainte de sosirea coloniei

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15)

•   Consultarea continuă cu un specialist şi monitorizarea comportamentului liliecilor în 
cazurile când sunt efectuate intervenţii în spaţiile folosite de colonie

•   Orificiile de intrare şi ieşire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor  
•   Când intervenţiile efectuate conduc cu mare probabilitate la schimbarea condiţiilor 

microclimatice, trebuie înregistrate valorile termice în interiorul adăpostului în diferite condiţii 
meteorologice şi comparate cu valorile exterioare, pentru a putea evalua natura şi gradul 
schimbărilor

Tabel 4. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul 
comun (Myotis myotis) şi liliacul comun mic (Myotis oxygnathus)
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unor lucrări în clădirea în care au adăpostul, cu simpla condiţie ca locul folosit de colo-
nie să nu fie iluminat. Însă, trebuie evitată efectuarea lucrărilor în spaţiul folosit de lilieci 
în perioada cea mai sensibilă. Intrările folosite de colonie trebuie menţinute, pentru că 
acceptă într-o măsură foarte redusă noile intrări şi în unele cazuri modificarea căilor de 
acces poate conduce la abandonarea adăpostului.

Liliacul cu aripi late 
(Eptesicus serotinus)

Liliacul cu aripi late are coloniile de 
maternitate exclusiv în clădiri. De 
obicei, coloniile ocupă locuri ascun-
se în poduri de clădiri, în jurul hornu-
rilor, între grinzi şi ţigle, în fisurile din 
ziduri. Migraţia spre adăposturile de 
maternitate începe în luna aprilie şi 
pe la mijlocul lunii mai coloniile de 
maternitate sunt formate. Puii se 
nasc în general pe la mijlocul lunii 
iunie. Părăsirea adăposturilor de ma-

ternitate începe destul de devreme, în a doua jumătate a lunii august majoritatea lilie-
cilor au părăsit deja adăpostul, însă câteva exemplare pot rămâne până în octombrie. 
În unele cazuri, liliecii cu aripi late pot hiberna în adăposturile folosite de coloniile de 
maternitate.

Frecvent o colonie poate folosi mai multe adăposturi, însă acestea sunt situate la o dis-
tanţă de câteva sute de metri. În interiorul adăpostului coloniile pot schimba frecvent 

Fig. 5. Colonie de liliac comun (Myotis myotis) şi liliac comun mic (Myotis oxygnathus)

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Fig. 6. Liliac cu aripi late (Eptesicus serotinus)



27

Ghid metodologic

locul. Pentru intrarea în adăpost folosesc orificii mici, înguste (fisuri în zid sau acoperiş, 
între zid şi acoperiş etc.) pe care, în unele cazuri le preferă, chiar şi atunci când au la 
dispoziţie căi de acces de dimensiuni mai mari (de ex. ferestre).

Liliecii cu aripi late tolerează în mod redus efectuarea unor lucrări în adăpost. Chiar şi 
în cazul unor lucrări efectuate la o anumită distanţă de locul ocupat de colonie, liliecii 
pot părăsi adăpostul, probabil datorită deranjării provocate de zgomot şi vibraţii. Este 
foarte important să se păstreze căile de acces folosite de colonie, pentru că liliecii cu 
aripi late acceptă foarte greu sau nu acceptă deloc noile deschizături create în cursul 
lucrărilor. Schimbarea ventilaţiei poate provoca schimbarea condiţiilor microclimatice 
în adăpost, care poate să contribuie la părăsirea adăpostului de către colonie.  

Liliacul urecheat gri 
(Plecotus austriacus)

Adăposturile de maternitate ale liliacului urecheat gri se găsesc aproape exclusiv în 
clădiri. În comparaţie cu liliacul urecheat brun, folosesc rar adăposturile artificiale pen-
tru lilieci. În clădiri, coloniile se găsesc de obicei în poduri, deseori în poduri spaţioase 
unde exemplarele se ascund în fisuri din structura acoperişului, în cavităţi din ziduri, 
sau atârnă liber. Liliecii urecheaţi gri încep să populeze adăposturile de maternitate în-
cepând cu mijlocul lunii aprilie. Puii se nasc în cursul lunii iunie şi încep să zboare spre 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului
•   Modificarea intrărilor folosite de colonie
•   Zgomotul şi vibraţiile
•   Dispariţia fisurilor şi cavităţilor folosite pentru adăpostire

Alți factori 
importanți

•   Lumina în interiorul adăpostului
•   Reutilizarea lemnului (grinzi, scânduri) la locul folosit de colonie 

Sfaturi 
utile •   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare 

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor folosite de colonie
•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă
•   Dacă este posibil măsurarea fisurilor folosite de colonie

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15)

•   Intrările şi fisurile folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile
•   Dacă circumstanţele permit crearea unor noi locuri de adăpostire pentru lilieci (fisuri, cavităţi)

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor 

Tabel 5. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul cu 
aripi late (Eptesicus serotinus)
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Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Relocarea sau schimbarea dimensiunilor orificiilor de intrare 
•   Schimbarea condiţiilor microclimatice în interiorul adăpostului (tavane false, orificii sau 

sisteme de ventilaţie)

Alți factori 
importanți •   Schelăria exterioară este acceptată dacă este fără plasă

Sfaturi 
utile

•   În jurul adăpostului trebuie păstrate structurile de vegetaţie care asigură conexiunea între 
adăpost şi habitatele de hrănire (şiruri de arbori, garduri vii) 

•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare sau a 
rutelor de zbor folosite de lilieci

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor folosite de colonie
•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15)

•   Intrările şi locurile de adăpostire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor  

Tabel 6. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul 
urecheat gri (Plecotus austriacus)

Fig. 7. Exemplare de liliac urecheat gri (Plecotus austriacus) 
într-o clădire

sfârşitul lunii iulie. Câteva exemplare 
pot rămâne în adăposturile de ma-
ternitate până în luna octombrie. 
Liliecii urecheaţi gri pot ocupa locuri 
diferite în acelaşi pod, în funcţie de 
condiţiile microclimatice. În unele 
cazuri, coloniile au şi adăposturi al-
ternative în apropiere. Pentru acce-
sul în adăpost folosesc deschizături 
cu dimensiuni mici (ţigle dislocate, 
fisuri între ziduri şi acoperiş), dar şi 
ferestre deschise. În multe cazuri, fo-
losesc mai multe căi de acces pentru 
a intra şi a ieşi din adăpost, pe care le 
pot alterna în cursul anului. 

Liliecii urecheaţi gri arată o oarecare 
toleranţă, în cazul lucrărilor efectuate în clădirile unde au adăpostul, dacă acestea nu 
afectează direct compartimentul folosit de colonie. În cazul în care caracteristicile adă-
postului sunt schimbate considerabil în cursul renovărilor (condiţiile de luminozitate, 
microclimatice), colonia, foarte probabil, nu îl va mai accepta în continuare. Căile de 
acces folosite de lilieci nu trebuie afectate în cursul renovărilor. Se pare că schelăria 
exterioară, dacă este fără plasă, este acceptată de această specie. Folosirea iluminării 
artificiale trebuie evitată în zona unde sunt căile de acces folosite de lilieci. 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 
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Liliacul urecheat brun
(Plecotus auritus)

Adăposturile naturale ale speciei 
sunt reprezentate de scorburi, însă 
în prezent, coloniile de maternitate 
ale speciei se găsesc inclusiv în clă-
diri şi scorburi artificiale. În clădiri, de 
obicei sunt întâlniţi în poduri, unde 
folosesc ca adăpost fisurile aflate la 
îmbinarea grinzilor, în zid sau după 
jaluzelele geamurilor. 

Coloniile de maternitate încep să se 
formeze din luna aprilie, puii sunt 
născuţi în cursul lunii iunie, sau la în-
ceputul lunii iulie. O parte a exemplarelor pot fi prezente în adăposturi chiar până în 
luna octombrie. Ca adăposturi de maternitate, în multe cazuri, sunt alese poduri alcătu-
ite din mai multe compartimente, în care locul ocupat este ales în funcţie de tempera-
tură. Alegerea adăpostului este influenţată în mare măsură şi de distanţa faţă de păduri 
şi suprafeţe de apă. Pentru accesul în adăpost pot folosi deschizături de diferite dimen-
siuni, ferestre, fisuri situate în spatele jgheaburilor, între zid şi acoperiş. Pot intra în adă-
post atât în zbor, dar şi prin căţărare în cazul unor deschizături cu dimensiuni mai mici.

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Fig. 8. Colonie de liliac urecheat brun (Plecotus auritus)  
într-un pod de biserică

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului
•   Relocarea orificiilor de intrare
•   Lumina puternică

Alți factori 
importanți

•   Zgomotul şi vibraţiile 
•   Schelăria exterioară este acceptată dacă este fără plasă

Sfaturi 
utile

•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare folosite 
de lilieci

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor şi rutelor de zbor folosite de 
colonie

•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15)

•   Intrările şi locurile de adăpostire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor 

Tabel 7. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul 
urecheat brun (Plecotus auritus)
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Liliecii urecheaţi bruni sunt relativ toleranţi la deranjul cauzat de lucrările efectuate în 
clădirea în care au adăpostul, însă în cazul unei perturbări mai mari pot reacţiona cu 
abandonarea adăpostului. Sunt cunoscute cazuri, când noul acoperiş a fost acceptat 
de colonie, cu condiţia ca lucrările să fie efectuate în perioada când colonia nu era în 
adăpost, iar căile de acces şi caracteristicile microclimatice să nu fie schimbate. Sche-
lăria exterioară fără plasă nu reprezintă o problemă pentru această specie. Iluminarea 
exterioară a clădirilor trebuie evitată. Pot accepta uneori adăposturi alternative, astfel 
dacă pierderea adăpostului este inevitabilă, punerea la dispoziţie a unor adăposturi 
alternative (căsuţe pentru lilieci, compartimente amenajate adecvat într-o clădire din 
apropiere) trebuie luată în considerare.

Liliacul cărămiziu 
(Myotis emarginatus)

Originar o specie cu adăposturi în peşteri (în Europa de Sud). În nordul arealului de distri-
buţie coloniile se adăpostesc, în primul rând, în poduri de clădiri. În adăpost majoritatea 
exemplarelor atârnă liber, grupându-se strâns; pot fi întâlnite exemplare solitare numai 
după ce colonia a fost deranjată. Ocuparea adăposturilor de maternitate începe în prima 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului
•   Dispariţia zonelor alternative de adăpostire
•   Relocarea orificiilor de intrare 
•   Zgomotul şi vibraţiile
•   Vizite frecvente în adăpost

Alți factori 
importanți •   Lucrările efectuate în exterior, fără zgomot şi vibraţii, pot fi acceptate

Sfaturi 
utile

•   Trebuie evitată orice intervenţie, care are ca efect schimbarea microclimatului
•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului, mai ales în zona orificiilor de intrare sau a 

rutelor de zbor folosite de lilieci
•   În cazul lucrărilor exterioare intrarea în adăpost trebuie evitată 

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie în interiorul 
adăpostului

•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor şi rutelor de zbor folosite de 
colonie

•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă
•   Colectarea informaţiilor referitoare la temperatura interioară a adăpostului

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în interiorul adăpostului în perioadele critice, când au loc 
naşterile şi creşterea puilor (mai 15 - august 15)

•   Intrările şi locurile de adăpostire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile
•   Trebuie păstrate structurile de vegetaţie care asigură conexiunea între adăpost şi 

habitatele de hrănire (şiruri de arbori, garduri vii) 

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor  

Tabel 8. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul 
cărămiziu (Myotis emarginatus)
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parte a lunii mai; la începutul lui iunie coloniile sunt deja formate. Puii sunt născuţi în cursul 
lunii iunie. Liliecii încep să părăsească adăpostul din august, dar o parte a exemplarelor pot 
rămâne acolo până la mijlocul lunii octombrie. 

În adăpost, colonia alege locul ocupat în funcţie de temperatură; în unele cazuri anima-
lele pot forma mai multe grupuri. Grupurile mai mari atârnă de obicei liber, în schimb 
cele mici pot fi găsite şi în fisuri sau cavităţi. O colonie poate fi răspândită în mai multe 
clădiri, aflate la o distanţă de câteva sute de metri, exemplarele deplasându-se frecvent 
între aceste adăposturi.

Adăposturile folosite de liliacul cărămiziu sunt de obicei spaţioase, frecvent fiind alcă-
tuite din mai multe niveluri sau compartimente. Preferă adăposturile cu temperaturi nu 
foarte ridicate, care pot fi şi semi-întunecate şi cu deschizături care fac posibilă intrarea 
în zbor în adăpost. Între adăpost şi habitatele de hrănire, liliacul cărămiziu zboară de-a 
lungul unor elemente lineare de vegetaţie (şiruri de arbuşti, arbori) sau prin păduri, 
grupuri de copaci. Conservarea structurii vegetaţiei în jurul adăposturilor este esenţială 
pentru conservarea coloniilor.

Coloniile de Myotis emarginatus prezintă o toleranţă destul de redusă în cazul lucrărilor 
efectuate în clădirea în care au adăpostul. Chiar şi în cazul unor perturbări mai reduse, 
provocate de vibraţii şi zgomot, coloniile părăsesc adăpostul în majoritatea cazurilor. 
Schelăria exterioară este tolerată de animale, dacă aceasta nu împiedică accesul liber în 
adăpost. Iluminarea exterioară a clădirii trebuie evitată, pentru că poate cauza părăsirea 
cu întârziere a adăpostului, schimbarea rutelor de zbor şi creşterea riscului de predaţie. 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Fig. 9. Colonie de liliac cărămiziu (Myotis emarginatus) într-un pod.
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Liliacul de amurg 
(Nyctalus noctula)

Originar o specie cu adăposturi în 
scorburi de arbori, ocazional în fisuri 
din stânci, acum este foarte bine 
adaptată la mediul urban. Poate ocu-
pa o mare varietate de adăposturi: 
fisuri în peretele clădirilor, inclusiv al 
blocurilor, după jaluzele, în faţade, 
lângă geamuri, dar şi în căsuţe artifi-
ciale de lilieci. Adăposturile în diferite 
părţi ale clădirilor sunt folosite de lili-
ecii de amurg pe tot parcursul anului. 
Într-un perimetru de câteva sute de 
metri coloniile sau grupurile folosesc 
adeseori un anumit număr de adă-
posturi, pe care le alternează frecvent 
în funcţie de temperatură. Iarna, co-
loniile ocupă mai frecvent decât vara 
adăposturi orientate spre sud. Sunt 
preferate clădirile mai înalte, cu intră-
rile în adăposturi situate la înălţimi de 
cel puţin 5 m. Pot ocupa adăposturi 
orientate spre toate direcţiile, dar pre-
feră cele cu orientare între nord-est şi 
sud-est. Liliecii de amurg pot folosi 
fisuri şi cavităţi de dimensiuni foarte 
variate, în interiorul cărora pot forma 

grupuri compacte, în unele cazuri chiar în poziţie orizontală. Uneori intră în spaţiile mai 
mari existente sub acoperiş, unde atârnă liber. Pot intra în adăpost şi prin fisuri destul de 
înguste (2-2,5 cm), însă este important să nu fie obstacole în zona căilor de acces.

Fiind o specie cu zbor rapid, mai puţin manevrabil, schelăria exterioară reprezintă un 
obstacol pentru liliecii de amurg, pe care nu îl tolerează. În cazuri frecvente, după apa-
riţia acesteia abandonează adăpostul respectiv. Iluminarea zonei adăpostului consti-
tuie un alt element perturbator, datorită căruia colonia poate părăsi adăpostul. Dacă 
este posibil, căile de acces ale adăpostului trebuie păstrate nemodificate, sau refăcute 
în aceeaşi formă. Liliecii de amurg acceptă uneori adăposturi alternative, acestea însă 
trebuie să fie apropiate (de preferat pe aceeaşi parte a clădirii) şi să aibă intrări asemă-
nătoare cu adăpostul original.

Datorită faptului că liliecii de amurg pot folosi adăposturile din clădiri pe tot parcursul 
anului, fiecare caz trebuie studiat individual şi, prin implicarea unui specialist chirop-
terolog, trebuie luate deciziile cu privire la alegerea perioadelor când pot fi efectuate 
lucrările de renovare.

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Fig. 10. Liliac de amurg (Nyctalus noctula)
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Liliacul pitic 
(Pipistrellus pipistrellus)

Specie care are frecvent adăposturi în clădiri. Aproape întotdeauna animalele ocupă 
fisuri în diferite părţi ale clădirilor, atât în exterior cât şi în interior. Scorburile de arbori 
şi căsuţele pentru lilieci sunt adeseori folosite ca adăposturi. Adăposturile de hibernare 
pot fi peşteri, pivniţe, diferite fisuri, cavităţi în clădiri de diferite tipuri. Exemplarele încep 
să apară în adăposturile de maternitate începând cu luna aprilie, iar în cursul lunii mai 
coloniile sunt complet formate. Puii sunt crescuţi între începutul/mijlocul lunii iunie şi 
mijlocul lunii iulie. De la sfârşitul lunii iulie, coloniile încep să părăsească adăposturile 
de maternitate; câteva exemplare pot rămâne până în septembrie, sau chiar mai târ-
ziu. După dizolvarea coloniilor de maternitate, exemplare juvenile de lilieci pitici intră 
frecvent în clădiri şi locuinţe, probabil datorită faptului că în această perioadă caută 
adăposturi noi. Coloniile/grupurile de lilieci pitici folosesc mai multe adăposturi, aflate 
în clădiri diferite, pe care le alternează în funcţie de anotimp şi temperatură. Coloniile 
numeroase sunt frecvent alcătuite din mai multe grupuri (subcolonii). În multe cazuri, 
adăposturile sunt folosite pentru perioade lungi de timp (10-20 de ani). 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului în interiorul adăpostului
•   Dispariţia  zonelor alternative de adăpostire 
•   Modificarea posibilităţilor de intrare în adăpost
•   Lucrări efectuate în prezenţa liliecilor
•   Vibraţii, schelărie
•   Relocarea adăpostului

Alți factori 
importanți

•   Zgomot
•   Modificarea spaţiului disponibil, dacă acesta nu devine prea mic

Sfaturi 
utile

•   Trebuie evitată modificarea posibilităţilor de intrare în adăpost 
•   De evitat iluminarea exterioară a adăpostului
•   Posibilităţile de adăpostire pot fi îmbunătăţite prin creare unor fisuri şi cavităţi de diferite 

dimensiuni
•   În adăpost trebuie create suprafeţe aspre

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie 
•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor folosite
•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă
•   Trebuie colectate datele referitoare la valorile termice în interiorul adăpostului, în 

perioade cu condiţii meteorologice diferite

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în apropierea adăpostului în perioadele când liliecii sunt 
prezenţi; hibernarea, naşterea şi creşterea puilor sunt perioadele cele mai sensibile

•   Intrările şi locurile de adăpostire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile
•   Nu se poate folosi schelărie în apropierea adăposturilor în care sunt prezenţi lilieci

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor  

Tabel 9. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul de 
amurg (Nyctalus noctula)
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Liliecii pitici, pot folosi, şi datorită taliei foarte mici, o foarte mare varietate de adăpos-
turi; nu sunt rare cazurile când un potenţial adăpost, recent apărut, este ocupat de 
liliecii pitici în scurt timp după crearea lui. Datorită fluctuaţiei temperaturii, coloniile 
schimbă frecvent adăpostul, căutându-le întotdeauna pe cele mai favorabile pentru 
perioada respectivă a anului şi a ciclului biologic. Pentru intrarea în adăpost pot folosi 

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 

Factori 
critici

•   Folosirea unor substanţe necorespunzătoare, toxice pentru lilieci, pentru conservarea lemnului
•   Modificarea microclimatului, mai ales dacă astfel temperaturile devin prea scăzute
•   Modificarea posibilităţilor de intrare în adăpost
•   Modificarea dimensiunilor fisurilor folosite de lilieci
•   Dispariţia  zonelor alternative de adăpostire 

Alți factori 
importanți

•   Lumina
•   Reducerea spaţiului disponibil

Sfaturi 
utile

•   Prin crearea de adăposturi alternative trebuie oferite locaţii cu condiţii microclimatice 
diferite, inclusiv unele care se încălzesc repede

Înainte de 
renovare

•   Trebuie colectate informaţiile referitoare la locurile folosite de colonie 
•   Este necesară identificarea şi evaluarea importanţei intrărilor folosite de colonie
•   Trebuie găsite potenţialele adăposturi alternative în zonă

În perioada 
renovării

•   Nu se pot efectua lucrări în perioadele critice; hibernarea, naşterea şi creşterea puilor sunt 
perioadele cele mai sensibile

•   Intrările şi locurile de adăpostire folosite de lilieci trebuie să rămână accesibile

După terminarea 
lucrărilor

•   Dacă au fost efectuate modificări în adăpost (de exemplu în zona orificiilor de intrare sau 
la locul folosit de colonie) de evaluat dacă aceste modificări sunt acceptate de lilieci

•   Monitorizarea continuă a efectivelor

Tabel 10. Consideraţii generale privind renovarea adăposturilor antropice, care servesc ca adăpost pentru liliacul 
pitic (Pipistrellus pipistrellus)

Fig. 11. Colonie de liliac pitic (Pipistrellus pipistrellus)
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deschizături foarte variate, sunt preferate însă cele aflate la marginea unor structuri 
sau la colţul clădirilor. În cazul renovărilor deschizăturile folosite pentru intrarea în adă-
post trebuie păstrate nemodificate dacă este posibil, la fel şi adâncimea interioară a 
adăpostului. Schimbarea condiţiilor microclimatice probabil va contribui la părăsirea 
adăpostului.

Adăposturile alternative (căsuţele pentru lilieci) sunt rar acceptate, factorul critic în 
ocuparea acestora fiind temperatura. Adăposturile alternative trebuie poziţionate cât 
mai aproape posibil de cele vechi, în mod ideal trebuind create cel puţin două (sau mai 
multe) adăposturi, montate în direcţii diferite, oferind astfel condiţii microclimatice 
diferite.

Speciile de lilieci din adăposturi antropice 
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Problemă Metode de rezolvare

miros neplăcut, zgomot
•   colectarea şi curăţarea guanoului;
•   informarea proprietarilor despre prezenţa sezonală a 

liliecilor şi despre beneficiile aduse

acumularea unei cantităţi importante de guano

•   curăţarea guanoului;
•   pentru a proteja de guano şi urină structurile aflate

sub lilieci (grinzi, scânduri) acoperirea acestora cu o folie 
din plastic (în unele cazuri este indicată folosirea unui alt 
material în loc de folie din plastic)

acumulări de guano în exteriorul clădirii
•   montarea unei structuri (de exemplu din scăndură) sub 

fisura folosită de lilieci pentru colectarea sau devierea 
guanoului

pătrunderea liliecilor în spaţiile folosite 
din interiorul clădirii

•   găsirea punctelor de acces;
•   astuparea găurilor – trebuie realizată cu mare atenţie 

ca liliecii să nu fie blocaţi în interiorul fisurilor, fără şansă 
de ieşire

proprietarul sau administratorul planifică lucrări 
în clădire: renovare, tratarea structurilor din lemn

•   realizarea intervenţiilor în perioada când liliecii nu sunt 
prezenţi; folosirea unor substanţe, care nu sunt toxice 
pentru lilieci; păstrarea în stare nemodificată a intrărilor 
şi locurilor folosite de colonie

schimbarea acoperişului sau lucrări majore 
care afectează şi acoperişul

•   lucrări în perioada când liliecii nu sunt prezenţi; 
•   dacă acest lucru nu este posibil intervenţiile trebuie 

planificate în aşa fel ca în perioada sosirii liliecilor 
lucrarea să fie într-o stare avansată pentru ca podul să 
fie inadecvată pentru ocuparea de către lilieci în anul 
respectiv;

•   folosirea de materiale corespunzătoare;
•   păstrarea în stare nemodificată a intrărilor şi locurilor 

folosite de colonie

Tabel 11. Probleme şi metode de rezolvare legate de prezenţa liliecilor în clădiri

Conservarea coloniilor de lilieci 
din adăposturi antropice 

Probleme legate de liliecii din clădiri

În unele cazuri liliecii care se adăpostesc în clădiri pot crea neplăceri proprietarilor sau 
administratorilor acestor clădiri prin acumulările de guano, mirosul neplăcut sau zgo-
motul provocat. Pe de altă parte lucrările de renovare sau alte intervenţii majore pot 
pune în pericol existenţa coloniilor de lilieci şi pot afecta negativ obiectivele de conser-

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice
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vare. Însă în majoritatea cazurilor o abordare multidisciplinară şi implicarea unor speci-
alişti din domenii diferite poate ajuta la găsirea unor soluţii şi metode adecvate, care în 
anumite situaţii pot fi relativ simple.

Soluţii de arhitectură pentru protecţia sau atragerea liliecilor

Există anumite considerente generale care permit ca liliecii, în primul rând coloniile de 
naştere să fie protejate în clădirile folosite. Cel mai important aspect este ca în cazul în 
care renovarea trebuie efectuată neapărat, atunci lucrările trebuie să fie efectuate în 
absenţa liliecilor. La fel de importantă este păstrarea caracterelor originale ale clădirii, 
mai ales mărimea intrărilor folosite de lilieci. Aceste aspecte ţin de planificarea lucră-
rilor, însă este cunoscută o gamă largă de soluţii concrete de arhitectură, care permit 
accesul liliecilor în clădiri şi crează adăposturi, care oferă condiţii adecvate pentru mai 
multe specii, şi astfel contribuie la protecţia pe termen lung a coloniilor sau exempla-
relor prezente.

În tările europene din vestul continentului atragerea liliecilor devine din ce în ce mai 
des o modalitate de a crea spaţii naturale în mediul urban, încercând în acelaşi timp 
conservarea elementelor de biodiversitate. Pentru realizarea acestor obiective, exis-
tă o serie de elemente arhitecturale, ce pot fi incorporate în clădiri noi. Elaborând 
planurile unei clădiri de la bun început cu dorinţa de a incorpora elemente pen-
tru atragerea liliecilor reduce semnificativ costurile asociate cu protecţia acestora. 

Fig. 12. Schelăria exterioară poate împiedica intrarea liliecilor în adăpost şi astfel contribuie la abandonarea acestuia
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Fig. 13. Ţiglă şi cărămidă specială pentru a permite intrarea liliecilor în adăpost (Gunnell et al. 2013)

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice
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Clădirile noi sau renovate pot include o serie de elemente arhitecturale benefice pentru 
atragerea şi menţinerea liliecilor. Cele mai simple astfel de elemente sunt punctele de 
acces cu diferite dimensiuni şi caracteristici pentru lilieci.
 
Similar, în cazul în care sunt pierdute adăposturi cu o importanţă mare pentru lilieci 
(de exemplu din cauza demolării unor clădiri), şi  se doreşte atragerea acestora pentru 
o ocupa o clădire nouă, există metode confirmate, care accelerează procesul. Cazuri de 
succes sunt cunoscute din diferite ţări europene, unde în locul adăposturilor pierdute 

Fig. 14. Intrări şi spaţii de diferite dimensiuni, pentru a oferi adăposturi favorabile mai multor specii de lilieci (Gunnell et al. 2013)

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice
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Fig. 16. Clădire demolată (stânga) şi adăpost nou construit pentru lilieci (dreapta) în Portugalia (Marnell & Presetnik 2010)

Fig. 15. Clădire veche, renovată ca şi compensare pentru pierderea unui adăpost important din apropiere în Irlanda 
(Marnell & Presetnik 2010)

datorită demolării acestora, au fost create adăposturi noi. Ţinând cont de necesităţile 
speciilor care erau prezenţi în clădirea originală, adăposturile nou create, chiar dacă cu 
dimensiuni mai mici, au fost populate de lilieci.

Cea mai simplă modalitate de a atrage lilieci la o clădire existentă este prin amplasarea 
unor căsuţe artificiale pe pereţii exteriori a acestuia. În cazul acestor căsuţe este impor-
tantă ca modelul ales, orientarea şi înălţimea amplasării să fie adecvate pentru speciile 
de lilieci vizate. Orientarea căsuţelor trebuie să expună suprafaţa adăpostului la cât mai 
multă căldură a Soarelui, astfel în emisfera nordică această orientare este de regulă spre 
sud, respectiv sud-est şi sud-vest. Această expunere asigură un microclimat adecvat 
pentru formarea coloniilor de naştere, în cazul cărora puii nou născuţi au nevoie de 
temperaturi ridicate. În adiţie se pot amplasa şi căsuţe cu orientări diferite, pentru a 

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice
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oferi liliecilor alternative în a alege temperaturile optime. Înălţimea la care se ampla-
sează căsuţele pentru lilieci trebuie să fie la 5-7 m, dar şi în cazurile când acest lucru nu 
este posibil la peste 2 m. Amplasarea la aceste înălţimi reduce deranjarea liliecilor din 
adăposturi de către prădători sau oameni. Căsuţele trebuie să fie amplasate departe de 
uşi sau ferestre, în primul rând pentru ca excrementele liliecilor să nu ajungă în contact 
direct cu oameni sau alte animale. În al doilea rând, animalele domestice, în special pi-
sicile, nu trebuie să aibă acces la căsuţele folosite de lilieci, iar distanţa dintre amplasare 
şi ferestre/uşi previne incidentele neplăcute.

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice

Fig. 17. Diferite modele de căsuţe artificiale pentru lilieci încorporate sau montate pe pereţii exteriori a clădirilor 
(Gunnell et al. 2013).
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Fig. 18. Turn de biserică, care adăposteşte o colonie de lili-
ac mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros). Se observă 
intrările de mari dimensiuni, care permit accesul în zbor

Liliecii cu potcoavă – un caz special

Liliecii cu potcoavă (Rhinolophus sp.) constituie un grup foarte sensibil între lilieci, dato-
rită faptului că necesită atât spaţii de zbor liber în interior, cât şi puncte de acces de mă-
rime mare. Astfel, pentru Rhinolophus ferrumequinum, dimensiunea minimă a intrării 
trebuie să fie de 400 mm x 300 mm, iar pentru Rhinolophus hipposideros de 300 mm x 
200 mm. Spaţiul de zbor din interiorul adăpostului trebuie să fie de cel puţin 5 x 5 m, cu 
o înălţime de 2.8 m, fără a fie întrerupt de grinzi, coloane sau alte elemente. Ideale sunt 
adăposturile poziţionate spre sud, sau în formă de L, care oferă temperaturi disponibile 
pe o scară largă. 

În cazul adăposturilor de dimensiuni relativ mari, de exemplu podurile spaţi-
oase a unor clădiri vechi, prin intervenţii minore se pot crea zone cu tempera-
turi ridicate, care favorizează formarea coloniilor de naştere. Prin montarea unor 
plăci triunghiulare în interiorul adăpostului, se pot crea compartimente cu tem-
peraturi mai ridicate, acestea funcţionând ca nişte capcane pentru aerul cald. 
Aceste locuri pot fi preferate de femelele gestante şi cei cu pui nou născuţi.  
Ca o completare la această metodă în poduri sau turnuri, în zona cea mai înaltă a aces-
tora, se pot construi compartimente calde („hot-box”). Acestea trebuie să aibă un vo-
lum interior de cel puţin 1m3 şi trebuie dotate cu o intrare cu dimensiuni de cel puţin 
50x50cm.

În unele cazuri prin intervenţii relativ sim-
ple se poate asigura ca un adăpost să de-
vină sau să rămână favorabilă pentru liliecii 
cu potcoavă. Aceste intervenţii pot viza de 
exemplu reducerea nivelului de lumină în 
adăpost sau sunt aplicate pentru preveni-
rea posibilităţii ca prădătorii să aibă acces 
la intrările sau ieşirile folosite de lilieci.

Tratementul materialului lemnos

Din punct de vedere al conservării liliecilor, 
în cazul tratamentelor pentru conservarea 
lemnului sunt preferabile metodele care 
nu folosesc substanţe toxice, de exemplu 
tratamente cu aer cald sau CO2. Chiar şi în 
cazul acestor tratamente trebuie verificată 
absenţa animalelor în adăpost. Aceasta tre-

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice
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Fig. 19. Tip de intrare care poate fi folosită cu succes de către liliecii cu potcoavă (Gunnel et al. 2013)

Fig. 20. Metode prin care pot fi create compartimente cu temperaturi ridicate, favorabile coloniilor de maternitate 
(Schofield 2008).

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice
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Fig. 21. Metode pentru reducerea nivelului de lumină în interiorul adăpostului (Schofield 2008).

Conservarea coloniilor de lilieci din adăposturi antropice

buie făcută cu atenţie sporită, pentru că indivizii solitari pot fi ascunşi în fisuri extrem 
de înguste.

Există multe cazuri documentate din trecut, când colonii de lilieci din clădiri au părăsit 
adăpostul datorită substanţelor neadecvate folosite pentru conservarea lemnului (de 
exemplu substanţe care conţin lindan). În ultimele decenii au apărut mai multe artico-
le ce conţin liste ale substanţelor care pot fi folosite pentru tratarea lemnului folosit la 
adăposturile de lilieci. În majoritatea cazurilor însă, acestea se bazează pe rezultatele 
testelor de laborator, fiind puţine cazuri când efectele acestor substanţe în adăposturi-
le de lilieci au fost documentate şi publicate. Şi în momentul de faţă există o oarecare 
nesiguranţă în alegerea celor mai adecvate substanţe folosite pentru tratarea lemnului 
în adăposturile de lilieci. De exemplu, piretroidele erau considerate pentru mult timp 
ca fiind foarte puţin toxice pentru animalele endoterme, însă ultimele date sugerează 
că nu sunt chiar atât de inofensive cum se presupunea. Conform datelor existente în 
prezent, sunt de preferat soluţiile anorganice (în primul rând soluţiile cu bor) faţă de 
cele ce conţin componente organice (permetrin, deltametrin). Tratamentele pentru 
conservarea lemnului trebuie efectuate după ce liliecii au părăsit adăpostul (între lu-
nile septembrie şi noiembrie, în funcţie de specie). Tratamentele trebuie finalizate cu 
cel puţin două luni înainte de sosirea animalelor, aceasta însemnând lunile ianuarie 
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sau februarie. Astfel va rămâne timp suficient pentru fixarea componentelor active şi 
pentru evaporarea dizolvantului.

Trebuie stabilit dacă este neapărat necesar tratamentul în întregul pod (sau altă zonă ce 
serveşte şi ca adăpost liliecilor) deoarece, de regulă, numai anumite porţiuni sunt afec-
tate cu ciuperci sau insecte. Dacă este posibil, trebuie evitată împrăştierea substanţei 
pe suprafeţe mari şi trebuie aplicată direct pe lemnul ce dorim să îl tratăm. Tratamentul 
nu trebuie aplicat pe locul folosit de colonie. Este benefică dacă suprafaţa ocupată de 
colonie este acoperită în perioada aplicării tratamentului, dacă acest lucru este realiza-
bil. Dacă nu este posibil, aceste locuri pot fi acoperite cu scânduri sau şipci netratate. 
Scândurile sau şipcile trebuie montate, în mod ideal, în anul precedent tratamentelor, 
pentru ca liliecii să se obişnuiască cu ele, apoi demontate în perioada aplicării trata-
mentului şi aşezate la loc după terminarea acestuia. În ultimii ani a devenit o practică 
răspândită tratarea interiorului clădirilor cu diferite substanţe, de exemplu cu sulfu-
ril-fluorid (SO2F2). În majoritatea cazurilor, aceste tratamente nu au nici un efect asupra 
liliecilor, dar când substanţele folosite pot pătrunde în pod (sau alte zone ocupate de 
lilieci) trebuie verificată concentraţia lor în adăpostul folosit de lilieci sau tratamentul 
trebuie efectuat în perioada când liliecii nu sunt prezenţi. 

Multe specii de lilieci pot avea adăpostul situat în spatele elementelor din lemn de pe 
peretele exterior a clădirilor. Când acestea sunt vopsite sau tratate cu substanţe pentru 
conservarea lemnului trebuie verificat ca liliecii să nu folosească adăpostul respectiv sau 
ca ei să nu fie prezenţi în perioada în care sunt efectuate lucrările. Tratamentele pentru 
conservarea lemnului în adăposturile folosite de lilieci pot fi efectuate cu componente 
anorganice (borax, acid boric, acid boric-alcanolamine) sau cu componente organice 
(deltametrin, dichlofluanid, dinatriumoctaborat, permetrin, phosalon, tributyltinoxid). 

Iluminarea exterioară a clădirilor

Poluarea luminoasă cauzată de iluminarea artificială este un factor nou, dar de impor-
tanţă majoră pentru lilieci, care trebu-
ie luată în consideraţie în conservare. 
Liliecii sunt animale nocturne şi ochii 
lor sunt foarte sensibili la stimuli lu-
minoşi. Datorită acestei sensibilităţi, 
orice iluminare excesivă (de exemplu 
iluminarea podurilor, clădirilor din 
motive estetice) poate să aibă efecte 
negative asupra comportamentului 
liliecilor. S-a dovedit faptul că speci-
ile de lilieci care părăsesc adăpostul 
înainte de lăsarea întunericului nu 
folosesc echolocaţia pentru orientare 
ci mai degrabă ochii, iar în nopţile cu 
multă lumină naturală, unele specii 
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Fig. 23. Poluarea luminoasă afectează negativ adăposturile, 
habitatele şi rutele de zbor a liliecilor
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pot chiar să evite obstacolele din cale folosindu-se exclusiv de văz. Iluminarea adăpos-
turilor sau în cazuri mai grave, a intrării acestora are ca efect amânarea sau chiar refuzul 
de a ieşi afară pentru vânătoare. În paralel creşte expunerea la prădători naturali, care 
veghează în apropierea adăposturilor folosite de lilieci, şi sunt ajutate de iluminarea ar-
tificială. Dat fiind faptul că vârful activităţii insectelor se înregistrează în timpul şi la scurt 
timp după apusul soarelui, eventualele amânări ale ieşirii din adăpost reprezintă pier-
derea celei mai importante perioade de hrănire pentru lilieci. Iluminarea adăposturilor 
poate duce, pe termen lung, la părăsirea sa, de către lilieci.

În cazul planurilor arhitecturale, în primul rând trebuie pusă întrebarea, dacă chiar e 
nevoie de iluminarea clădirii/obiectivului, sau e doar un obicei, cazurile justificabile fi-
ind doar cele de siguranţă publică. Dacă obiectivul necesită iluminare pe timpul nopţii, 
efectele negative asupra faunei de lilieci pot fi reduse prin limitarea orelor iluminării, 
respectiv a intensităţii acesteia, fapt ce va reduce semnificativ deranjarea adăpostului 
sau a zonei. Direcţionarea corectă a luminii, evitând căile de acces a liliecilor, este un alt 
aspect important. Sunt situaţii când eliminarea totală a iluminării în perioada cea mai 
sensibilă (naşterea şi creşterea puilor) este obligatorie, diverse studii demonstrând că 
doar reducerea nivelului de iluminare nu are efecte pozitive semnificative. Prin păstra-
rea unui coridor neiluminat (cu o lăţime de minim 10 metri) între adăpost şi habitatul 
de hrănire, rutele de zbor pot rămâne neafectate. Iluminarea nu este recomandată în 
cazul suprafeţelor de apă, acestea funcţionând ca zone de hrănire sau rute de zbor, iar 
efectul secundar al reflectării luminii va mări considerabil impactul acesteia. 

La fel de important este alegerea tipurilor de bec, indicat fiind folosirea acelora care au 
componentă mică de UV (tip SOX sau SON în locul becurilor de tip mercur sau Metal Ha-
lid). Se recomandă şi folosirea iluminării cu LED-uri galbene calde sau de culoare albă, 
cu filtre care blochează lumina albastră, sub 500 nm, deoarece lumina albastră produce 
un efect nenatural pe suprafeţele clădirilor. După instalarea sau modificarea iluminării 
este importantă monitorizarea efectelor acesteia asupra liliecilor şi în general, asupra 
faunei. Prin păstrarea vegetaţiei originale sau prin plantări adiţionale acest impact se 
poate reduce semnificativ. 

Aspecte privind conectivitatea între adăposturile 
şi habitatele folosite de lilieci

Liliecii folosesc o reţea de adăposturi şi habitate, legate între ele de elemente lineare de 
vegetaţie (şiruri de arbori, garduri vii, vegetaţia de la malul cursurilor de apă). Vegetaţia 
din jurul adăpostului este importantă pentru multe specii de lilieci, datorită faptului că 
la ieşirea din adăpost oferă protecţie împotriva vântului şi a prădătorilor. Această vege-
taţie poate servi ca rute de zbor, care leagă adăposturile şi habitatele de hrănire, fiindcă 
majoritatea speciilor de lilieci evită traversarea zonelor deschise, unde sunt expuse pră-
dătorilor şi condiţiilor meteorologice nefavorabile. 

În afară de protecţia adăposturilor şi habitatelor este la fel de importantă şi conservarea 
vegetaţiei, care asigură conectivitatea şi contribuie la menţinerea permeabilităţii peisa-
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jului. În cazul unor intervenţii la o clădire despre care este cunoscută faptul că serveşte 
ca adăpost pentru lilieci sunt importante de studiat şi aspectele legate de rolul vegeta-
ţiei din jur şi cele legate de conectivitate. Tăierea arborilor sau înlăturarea vegetaţiei în 
jurul clădirii, pe parcursul lucrărilor, poate fi realizată doar în cazurile când acest lucru 
este neapărat necesar şi nu se pot găsi alte soluţii. Inclusiv în cazul planificării iluminării 
unor obiective (clădiri, poduri, alee, drumuri) trebuie luate în consideraţie aspectele le-
gate de conectivitate, şi trebuie realizate în aşa fel încât să nu întrerupe rutele de zbor. 

Măsuri pentru reducerea şi compensarea efectelor negative 

Evitarea distrugerii adăposturilor antropice existente, folosite de lilieci

Asigurarea permanenţei adăposturilor antropice cu lilieci este metoda cea mai bună 
pentru conservarea coloniilor şi populaţiilor din zona respectivă. În cazurile când dis-
trugerea adăpostului este inevitabilă, trebuie consultat un specialist chiropterolog. Pe 
baza recomandărilor expertului, ţinând cont de specia sau speciile care folosesc adă-
postul, de mărimea coloniei, tipul adăpostului, existenţa unor adăposturi alternative în 
zonă, lucrările trebuie planificate în aşa fel încât să fie evitată uciderea sau deranjarea 
excesivă a liliecilor şi trebuie planificate măsuri compensatorii.

Evitarea deranjării, rănirii şi uciderii liliecilor 

Metoda cea mai comună şi eficientă este reprezentată de efectuarea lucrărilor în peri-
oadele potrivite ale anului. Majoritatea adăposturilor antropice sunt folosite de lilieci 
numai sezonier, cu puţine excepţii existând perioade ale anului când liliecii nu sunt pre-
zenţi în adăpost. Deşi există diferenţe în funcţie de specie, locaţia geografică, condiţiile 
meteorologice, adăposturile cu colonii de maternitate sunt folosite de obicei între lu-
nile mai şi septembrie, iar adăposturile cu colonii de hibernare între lunile octombrie şi 
martie. Un studiu realizat corespunzător va contribui la cunoaşterea folosirii sezoniere 
a adăpostului respectiv, şi la alegerea optimă a perioadei când pot fi efectuate lucrările 
planificate. Liliecii care ocupă adăposturi antropice sunt cei mai vulnerabili vara, când 
se formează colonii de naştere de sute sau mii de exemplare, şi puii încă incapabili de 
zbor sunt prezenţi în adăposturi. Astfel, la adăposturile de maternitate cunoscute lucră-
rile trebuie programate în afara lunilor de vară. Proiectele mari de renovare sau recon-
strucţie pot să dureze mai multe luni, şi în unele cazuri trebuie continuate şi în timpul 
verii, care este perioada cea mai favorabilă pentru efectuarea lucrărilor din punctul de 
vedere al constructorilor. În aceste cazuri, în partea de clădire folosită de lilieci lucrările 
trebuie terminate înainte de sosirea coloniei. Dacă acest lucru nu este posibil, lucrările 
trebuie să fie într-o fază destul de avansată în lunile mai-iunie pentru ca liliecii să fie 
determinaţi să nu ocupe adăpostul respectiv în acel an.

În adăposturile antropice care sunt folosite pe tot parcursul anului, lucrările trebuie 
efectuate în afara perioadelor cu grad ridicat de sensibilitate: perioada formării coloniei 
de maternitate, când puii incapabili de zbor sunt prezenţi în adăpost, şi perioada de 
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hibernare, când deranjarea poate pune în pericol şansele de supravieţuire a liliecilor. 
Primăvara şi toamna sunt perioadele în care poate fi acceptată derularea activităţilor 
legate de renovare sau reconstrucţie.

Încadrarea adăpostului în clădirea reconstruită

În unele cazuri în cursul renovării sau reconstrucţiei unei clădiri există posibilitatea ca 
un adăpost folosit de lilieci să fie încadrat în structura finală. Această metodă este mult 
mai potrivită decât distrugerea adăpostului şi, crearea unui adăpost nou în apropiere 
(ca şi metodă de compensare), care poate să nu fie acceptat de lilieci. În cazurile când 
această metodă este aplicată, este foarte important ca lucrările să fie programate în 
afara perioadelor sensibile, şi să se ţină cont de necesităţile diferitelor specii în privinţa 
dimensiunii adăpostului şi a căilor de acces, precum şi menţinerea zonelor acoperite cu 
vegetaţie din jurul clădirii, care poate să ofere conectivitatea între adăpost şi habitatele 
de hrănire. În cazuri complexe este necesară consultarea unui expert în lilieci.

Crearea de noi adăposturi 

În cazul în care sunt pierdute adăposturi cu o importanţă redusă pentru conservare, o 
soluţie viabilă poate să fie amplasarea unor căsuţe de lilieci sau crearea unor noi adă-
posturi în clădirile apropiate. Dimensiunea adăposturilor artificiale (sau căsuţe pentru 
lilieci) utilizate trebuie corelată cu necesităţile diferitelor specii de lilieci, iar orientarea 
acestora trebuie stabilită în funcţie de perioada anului în care preconizăm că vor fi folo-
site de lilieci. Este necesară consultarea unui expert în lilieci.

Fig. 24. Păstrarea vegetaţiei care asigură conectivitatea habitatelor pentru lilieci este la fel de importantă ca protecţia 
adăposturilor.
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