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Specia de liliac al anului 2018: 

 Liliacul mic cu potcoavă  

(Rhinolophus hipposideros) 
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Liliacul mic cu potcoavă a fost selectat ca „Specia de liliac ale anului 2018“ de către 
BatLife Europe. Organizațiile din peste 30 de țări europene se vor concentra asupra 
promovării soluțiilor la problemele de conservare și asupra sensibilizării publicului cu 
privire la această specie minunată de liliac în 2018. 
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Multe populații de lilieci mici cu potcoavă din Europa au cunoscut o scădere dramatică în ultimul secol din 
cauza pierderii adăposturilor, a tratării lemnului, a pierderii habitatelor de hrănire și a persecuției. Cu toate 
acestea, în urma unor studii cum ar fi indicatorul european de lilieci în hibernare, tendințele recente ale 
populației arată că declinul a încetinit și chiar se inversează în unele părți ale Europei. Acest lucru se 
datorează, în principal, adoptării unor acțiuni de conservare pe termen lung pe teren, puse în aplicare în 
ultimii 30 de ani de sute de specialiști de  pe întregul continent. În ciuda acestei tendințe pozitive, specia este 
încă absentă în multe zone ocupate anterior și sunt necesare multe acțiuni pentru îmbunătățirea stabilizării 
acestor populații.  

Liliacul mic cu potcoavă este o specie de talie foarte mică, cântărind doar 4 până la 7 g. Casele, bisericile sau 
alte clădiri sunt folosite de specie, pentru creșterea puilor în timpul verii. Habitatele de hrănire preferate sunt 
pădurile, gardurile vii, livezile, în general zonele verzi în care liliecii mici cu potcoavă vânează molii, muștele 
de voal, țânțărași și alte insecte. În timpul iernii această specie poate fi găsită în hibernare în peșteri, tunele, 
mine și pivnițe.  

Dr. Jasja Dekker, președintele BatLife Europe: "Batlife Europe și membrii săi au ales specia de liliac pentru 
anul 2018 „Rhinolophus hipposideros”, deoarece această specie mică are nevoie de sprijinul nostru pentru a 
se redresa din declinul său și pentru a repopula toate zonele potențiale. Această specie depinde în mare 
măsură de activitățile umane, deoarece folosește clădiri și alte structuri artificiale ca adăposturi de naștere." 

"Ca o consecință a comportamentului său sinantrop, este necesar să se includă toate părțile interesate în 
acțiunile de conservare", a spus dr. Szodoray-Paradi Farkas, președintele Asociației pentru Protecția Liliecilor 
din România. "Fiecare schimbare în mediul nostru, fie că este vorba de arhitectură sau de silvicultură, are 
implicații asupra acestei specii. Activitățile umane influențează în mod direct adăposturile artificiale și 
subterane, și habitatele de hrănire. Pentru a facilita protecția acestei specii în ultimii ani Asociația pentru 
Protecția Liliecilor din România a promovat proiecte de conservare și de conștientizare respectiv a publicat 
broșuri și ghiduri care fac posibilă cunoașterea mai bună a necesităților speciei. Aceste publicații pot fi 
descărcate de pe pagina web a asociației www.aplr.ro secțiunea Publicații". 

BatLife Europe facilitează comunicarea internațională și schimbul de cunoștințe, în scopul de a promova o 
coexistență de succes pentru oameni și lilieci. 

Notițe: 
Batlife Europe este un ONG internațional înființat prin parteneriate între organizații naționale care au ca scop 
conservarea tuturor speciilor de lilieci și a habitatelor acestora din Europa. http://www.batlife-europe.info 

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România – A.P.L.R. – este o organizație nonprofit cu o experiență de 
peste 15 ani, apolitică, care reunește acele persoane din România care se ocupă de studiul şi ocrotirea 
liliecilor. A.P.L.R. – BatLife Europe România, are ca scop promovarea cercetărilor chiropterologice (studiul şi 
ocrotirea liliecilor) în România precum şi protecția mediului şi a naturii în general. http://www.aplr.ro 
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