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PREFAŢĂ
Liliecii, singurele mamifere capabile de zbor activ, constituie un grup de animale greu
de studiat şi identificat. Viaţa lor nocturnă, adăposturile ascunse şi greu accesibile
fac în multe cazuri observarea sau capturarea lor o adevărată aventură. La acestea se
adaugă faptul că, în multe cazuri, determinarea exemplarelor capturate prin diferite
metode nu este deloc uşoară. Motivele sunt dimensiunile mici ale unor specii, caracterele morfologice greu de observat, măsurătorile care trebuie luate cu precizie, ca să
ne ajute cu adevărat la determinare şi existenţa unor grupuri de specii, specii criptice,
în cazul cărora identificarea corectă este o misiune grea chiar şi pentru chiropterologii cu experienţă. Trebuie să amintim faptul că, în cursul ultimului deceniu, numărul
speciilor de lilieci existente pe continentul european a crescut semnificativ, o parte
a speciilor noi fiind identificate şi în România. Acestea sunt specii criptice ale unor
specii cunoscute mai demult, fapt care complică şi mai mult determinarea liliecilor
în cazul anumitor grupuri de specii, rămânând însă şi multe semne de întrebare (de
exemplu statutul taxonomic a speciei Myotis aurascens în Europa). Mai mult ca sigur
că şi în anii următori, va creşte numărul speciilor cunoscute din Europa cu noi specii
criptice descrise (în cazul genului Plecotus, în cadrul grupului liliecilor mustăcioşi şi
probabil în cazul speciei Pipistrellus kuhlii).
Acest determinator pentru identificarea speciilor de lilieci din România a fost gândit,
în principal, pentru determinarea pe teren a liliecilor vii, capturaţi cu diferite metode,
care vor fi eliberaţi după determinare. La fiecare specie accentul s-a pus pe prezentarea acelor caractere morfologice şi măsurători care pot fi observate, măsurate pe
teren şi care, cu excepţia anumitor cazuri aparte, sunt de ajuns pentru determinarea
speciei respective.
Prima parte a determinatorului prezintă modalităţile de efectuare a diferitelor măsurători necesare pentru determinarea exemplarelor de lilieci vii. A doua parte conţine
chei de determinare, pornind de la nivelul familiilor. Pentru a uşura identificarea în
cazul unor specii mai dificile sunt prezentate chei de determinare separate în cazul
grupurilor de specii sau specii criptice foarte asemănătoare.
Sperăm că acest mic determinator de teren poate fi utilizat cu succes de iubitorii de
natură, specialişti sau nu, studenţi, speologi, silvicultori şi oricare alte persoane interesate de cunoaşterea şi protecţia acestor mamifere fascinante.

Prefaţă
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Cum procedăm cu un liliac capturat?
Deoarece această lucrare este concepută pentru a ajuta la determinarea liliecilor vii,
ţinuţi în mână, este necesar să menţionăm faptul că toate speciile de lilieci sunt protejate în România, ca şi în restul ţărilor europene. Prin urmare, pentru a captura şi a
studia un liliac viu, este nevoie de o licenţă de la autorităţile competente şi de un permis de la administratorul sau custodele ariei protejate, dacă cercetările sunt efectuate
într-o astfel de arie. Menţionăm faptul că, pentru prinderea şi determinarea liliecilor,
este nevoie de o experienţă vastă, atât pentru corectitudinea determinării speciilor
cât şi pentru prevenirea rănirii exemplarelor capturate.

MĂSURĂTORILE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA LILIECILOR
Măsurătoarea de bază, utilizată în cazul tuturor speciilor de lilieci este lungimea antebraţului (LA), completată în cazul anumitor specii cu lungimea degetului 5 (D5) şi
a degetului 3 (D3). Măsurători suplimentare sunt: lungimea degetului mare (D1), lungimea tibiei (Tib), lungimea piciorului (LP). În cazul anumitor specii, sunt necesare şi
măsurători ale urechii sau ale tragusului (lungimea urechii – lungU, lăţimea urechii
– latU, lungimea tragusului - lungTr, lăţimea tragusului – latTr).

Liliecii pot fi prinşi prin diverse tehnici, atunci când se află în repaus sau în zbor liber.
În general este de evitat prinderea liliecilor în interiorul adăpostului, pentru că la un
astfel de deranj, mai ales dacă se repetă, liliecii pot abandona adăpostul respectiv.
Odată ce capturăm liliecii, este nevoie de mare atenţie pentru a ne asigura că vor fi
determinaţi şi măsuraţi repede, fără a le cauza vreo vătămare. Femelele gestante şi
cele cu pui trebuie eliberate imediat. După capturare, liliecii pot fi cel mai bine ţinuţi
în saci mici confecţionaţi din materiale textile moi, care trebuie întotdeauna atârnate,
nu aşezate pe sol. Liliecii cu potcoavă şi masculii activi sexual de talie mare din familia Vespertilionidae trebuie întotdeauna ţinuţi separat. În cazul liliecilor cu potcoavă,
sacii ar trebui aşezaţi în aşa fel încât să permită exemplarelor capturate să atârne cu
capul în jos, iar timpul în care aceştia sunt ţinuţi captivi trebuie scurtat cât de mult
posibil.
Pentru a obţine măsurători exacte şi pentru a le examina caracterele, este indicat să
înfăşurăm liliecii într-o bucată de material textil sau să-i manevrăm cu ajutorul unor
mănuşi moi. Asiguraţi-vă că nu-i ţineţi în mână prea mult timp şi evitaţi să-i strângeţi
în palmă (dacă sunt foarte activi, pot suferi din cauza stresului termic). Nu apucaţi
niciodată un liliac doar de antebraţ, cot sau de vîrful aripilor, pentru că musculatura
le poate fi tensionată sau, mai rău, sistemul scheletic deteriorat.
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Fig. 1. Morfologia generală a liliecilor (după G. Cuvier, modificat)

În cazul altor specii, se impun alte măsurători, cum ar fi lungimea unor falange: prima
sau a 2-a falangă a celui de-al 4-lea deget (F4.1 şi F4.2) şi a 2-a sau a 3-a falangă a celui
de-al 3-lea deget (F3.2 şi F3.3). În cazul unor specii mai greu de determinat, poate fi de
ajutor şi lungimea rândului de dinţi superior (CM3). Cu toate că în diferite publicaţii,
determinatoare, măsurători precum anvergura aripii, lungimea corpului sau lungimea cozii sunt frecvent amintite, ele nu sunt, totuşi, cu adevărat folositoare şi, oricum,
există destule variaţii între diferitele tehnici de măsurare, aşa că ar trebui evitate pentru a reduce stresul la care sunt supuşi liliecii capturaţi. Masa corporală ar putea fi un
bun indicator pentru unele specii dacă este luată la aceeaşi oră a zilei, dar aici este
omisă, ţinând cont de faptul că există schimbări considerabile în cursul aceleiaşi zile
sau a aceluiaşi an.

Măsurători
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Toate măsurătorile indicate în această lucrare sunt valabile numai pentru indivizii
adulţi. La momentul primului zbor, oasele juvenililor nu sunt complet osificate. În
cazul liliecilor juvenili epifizele se observă cel mai bine atunci când privim articulaţiile poziţionate pe un fundal luminos. Exemplarele juvenile foarte tinere au articulaţii
alungite, iar degetele sunt încă de natură cartilaginoasă. La începutul perioadei de
zbor, cele mai multe părţi ale degetelor sunt pe deplin osificate, dar ţesuturile din jurul articulaţiilor au încă aspect de spaţiu cartilaginos translucid. Spre toamnă, ţesutul
cartilaginos se transformă în ţesut osos iar articulaţia devine din ce în ce mai rotundă.
În plus, exemplarele juvenile ale celor mai multe specii au un colorit mai cenuşiu şi o
blană mai rară.
Fig. 3. Modalitatea de măsurare a lungimii antebraţului

brului superior. Este important să ne asigurăm că braţele mobile ale şublerului sunt
ataşate corect pe cot şi pe încheietură şi că articulaţia cotului este plasată paralel cu
instrumentul de măsurare.

Fig. 2. Epifizele degetelor la exemplarele juvenile (A.), respectiv la cele adulte (B.)

Pentru a lua dimensiunile celui de-al 3-lea şi celui de-al 5-lea deget este recomandat (în
cazul dreptacilor) să ţinem liliacul cu mâna stângă şi să-l poziţionăm, cu partea ventrală în sus, pe o suprafaţă plană (o masă sau chiar coapsa celui care ia măsurătorile)
şi apoi să-i deschidem aripile. Capătul exterior al şublerului se va poziţiona cât mai
bine pe partea interioară a încheieturii membrului superior şi se va lua, astfel, dimensiunea până la vârful degetului. În cazul celui de-al 5-lea deget se măsoară întreaga
lungime a degetului întins, în cazul celui de-al treilea deget, la lilieci vii, este indicat
să se măsoare transversala degetului aripii întinse. Lungimile falangelor se iau poziţionând capetele şublerului pe partea interioară a articulaţiilor.

CUM SĂ LUĂM MĂSURĂTORILE NECESARE IDENTIFICĂRII
Măsurătorile sunt valabile doar în cazul în care sunt luate într-un mod prestabilit,
standardizat. Astfel, pentru a obţine rezultate corecte, vom avea nevoie de şubler sau,
uneori, de o ruletă metalică.
Pentru a lua măsurători la nivelul aripii, în cazul dreptacilor, cel mai bine este ca liliacul să fie ţinut în palma stângă, cu degetele petrecute în jurul corpului liliacului.
Pentru a măsura lungimea antebraţului ar putea fi mai uşor să ţinem exemplarul
capturat în palmă şi să imobilizăm antebraţul drept al liliacului între degetul mare şi
vârful arătătorului. Capătul interior al şublerului poate fi ţinut cu un deget pe cotul
liliacului. Lungimea maximă a antebraţului este luată între cot şi încheietura mem-
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Fig. 4. Modalitatea de măsurare a lungimii degetelor şi a falangelor

Măsurători
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Lungimea degetului mare este măsurată ca maximul distanţei degetului mare întins,
fără gheare. Lungimea piciorului se ia de la baza pintenului până la degete, fără a
măsura şi ghearele. Lungimea tibiei se măsoară de la genunchi până la capătul tibiei,
după ce piciorul a fost îndoit.

Fig. 8. Modalitatea de măsurare a lungimii
rândului de dinţi superior
Fig. 7. Măsurarea lungimii şi lăţimii
tragusului la speciile genului Plecotus
Fig. 5. Măsurarea lungimii degetului 1
şi a lungimii piciorului

Lăţimea urechii, în cazul speciilor de talie mare a genului Myotis, este luată la înălţimea
vârfului tragusului, ca valoare combinată a lui „a” şi a lui „b”. Lăţimea tragusului la speciile genului Plecotus se ia în punctul cel mai
lat al tragusului. De obicei, tragusul nu este
plat şi, prin urmare, pentru a obţine valori
corecte va fi necesar să pliăm tragusul de-a
lungul lamei metalice a ruletei. Lungimea tragusului la speciile genului Plecotus se măsoară de la crestătura din partea exterioară a tragusului, situat deasupra lobului bazal, până
în vârful tragusului. Lungimea rândului de
dinţi superior poate fi şi ea măsurată în cazul
exemplarelor vii, dar este nevoie de experienţă şi concentrare pentru a nu răni exemplarul
capturat. Această măsurătoare este necesară
doar în cazul unor specii, când identificarea
nu este clară, după ce s-au folosit toate caracterele existente în cheia de identificare.
Măsurătoarea rândului de dinţi superior este Fig. 6. Modalitatea de măsurare a lăţimii
urechii la speciile Myotis de talie mare
luată ca distanţa dintre marginea posterioară
a ultimului molar şi baza caninului.
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Chei pentru determinarea familiilor
A.1. Nasul prezintă excrescenţe nazale pronunţate. Urechile fără tragus. Coada mai
scurtă sau de aceeaşi lungime ca membrele posterioare. Ultrasunetele emise sunt
redate de un detector de lilieci ca nişte fluierături lungi. → Rhinolophidae

Vespertilionidae

Rhinolophidae

A.2. Fără excrescenţe nazale. Urechile prezintă tragus. Coada mai lungă decât membrele posterioare. → B
B.1. Urechile depăşesc vârful capului. A doua falangă a celui de-al treilea deget depăşeşte de cel mult două ori lungimea primei falange. → Vespertilionidae
B.2. Urechi foarte scurte şi triunghiulare, fără să depăşească vârful capului. În repaus
falangele doi şi trei ale degetelor 3 şi 4 se îndoaie în interior. A doua falangă a celui
de-al treilea deget depăşeşte de aproximativ trei ori lungimea primei falange. → Miniopteridae
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Familia RHINOLOPHIDAE
În timpul repausului se învelesc în aripi, nu se ascund niciodată în crăpături. Caracteristice pentru reprezentanţii acestei familii sunt foiţele nazale, formate dintr-o membrană lăţită, ce înconjoară nările, numită potcoavă, o a doua membrană, şaua, cu aspect bifid, îndreptată vertical înainte şi către baza celei de-a treia membrane, lancea,
cu aspect de vârf de lance lipită de potcoavă şi prevăzută către bază şi lateral cu mai
multe fosete. Aceste formaţiuni, cu rol în dirijarea fasciculelor de ultrasunete emise
prin nări, sunt importante la determinarea speciilor de rinolofide. Urechile rotunjite
pe marginea internă superioară nu prezintă tragus, dar au o formaţiune caracteristică, numită antitragus. Aripile sunt scurte şi late cu degetele 4 şi 5 egale. Picioarele mai
mult sau mai puţin lungi şi subţiri.

Ghid practic

Caractere suplimentare: Ultrasunetele emise sunt de frecvenţă constantă (CF), pot
fi recepţionate la 79-84kHz.
Ecologie: Vara se adăposteşte în peşteri, mine părăsite sau clădiri; hibernează în primul rând în adăposturi subterane, în general la temperaturi de peste 7°C. Poate forma colonii de peste o mie de exemplare, uneori împreună cu alte specii. Vânează în
păduri de foioase, sau peste păşuni, livezi, garduri vii, tufărişuri. Zborul este lent, în
general vânează la înălţimi joase, aproape de sol sau de vegetaţie.

A.1. Proeminenţa superioară a şeii rotunjită din profil şi mai scurtă decât partea inferioară a şeii. → B
Fig. 10. Rhinolophus ferrumequinum: aspect general, foiţele nazale văzute din faţă şi din profil

B.2. Cel mai mic dintre liliecii cu potcoavă, LA<43 mm (în general, 36-41mm). Văzută
din profil partea inferioară a şeii este clar mai lungă decât proeminenţa superioară,
terminându-se într-un vârf ascuţit. Blana este moale şi rară, de culoare gri pe partea
dorsală în cazul exemplarelor juvenile şi maronie, în cazul adulţilor. → Rhinolophus
hipposideros – liliacul mic cu potcoavă
Caractere suplimentare: CF la 108-115kHz.
Ecologie: Specie des întâlnită în peşteri, dar de obicei în număr mic de exemplare. Coloniile de reproducere pot fi găsite şi în podurile clădirilor. De obicei formează colonii
mici, nu rar pot fi observate şi femele gestante izolate. Vânează de obicei la înălţime
mică sau medie în păduri de foioase sau mixte mature şi la marginea acestora. Zborul
este foarte agil, vânează în general aproape de vegetaţie, chiar şi în coronament dens.
Fig. 9. Foiţele nazale la speciile de Rhinolophus: a – lancea, b – cuta transversală de sub lance,
c – proeminenţa superioară a şeii, d – partea inferioară a şeii, e - potcoava

A.2. Proeminenţa superioară a şeii ascuţită din profil şi întotdeauna mai lungă decât
partea inferioară a şeii. → C
B.1. Cel mai mare dintre cei cinci lilieci cu potcoavă, lungimea antebraţului, în majoritatea cazurilor, depăşeşte 54mm (LA între 54.0-62.4mm, valoarea minimă 51.0mm).
Proeminenţa superioară a şeii înaltă şi bine rotunjită. Privită din faţă şaua are o formă
caracteristică, fiind de obicei contractată în mijloc, iar lancea este, în general, lungă şi
are un vârf subţire. → Rhinolophus ferrumequinum – liliacul mare cu potcoavă
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Fig.11. Rhinolophus hipposideros: aspect general, foiţele nazale văzute din faţă şi din profil
Chei pentru determinarea speciilor
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C.1. A doua falangă a degetului 4 (F4.2) cu mai puţin de două ori mai lungă decât prima
(F4.1) (F4.1: 7.6-9.2mm; F4.2: 14.3-17.4mm). Văzut din faţă vârful părţii inferioare a şeii îngust, iar partea de jos nerotunjită. Partea inferioară a şeii are formă de pană când este
privită de jos în sus. Privită din faţă cuta transversală de sub lance are o curbură evidentă la mijloc. Proeminenţa superioară a şeii este relativ lungă şi dreaptă, niciodată
îndoită în jos. Rădăcinile părului albicioase (părţile ciufulite ale blănii au, de aceea, aspect foarte deschis), vârfurile părului maro sau în tonuri de gri, de multe ori cu tentă de
galben. LA 43.9-50.1mm. → Rhinolophus blasii – liliacul cu potcoavă a lui Blasius
Caractere suplimentare: CF a ultrasunetelor emise la 93-98kHz.
Ecologie: Adăposturile sunt aproape exclusiv peşteri situate în zone carstice, acestea
fiind populate pe tot parcursul anului. Din anii ‘70 există semnalări ale unor colonii din
clădiri. Preferă mozaicuri de habitate cu păduri de foioase, zone semiîmpădurite sau
deschise cu arbori răzleţi, garduri vii. Are un zbor destul de agil, vânează la înălţime
mică (0,5-5m), aproape de sol sau vegetaţie.
Alte informaţii: În România este prezentă numai în sud-vestul ţării, fiind semnalată
până în prezent din Banat şi Oltenia.

D.1. Lancea se îngustează treptat către vârf, are doar o mică constricţie deasupra regiunii mediene iar vârful este amplu rotunjit. Proeminenţa superioară a şeii are o uşoară formă de corn, arătând ascuţit din profil şi curbat uşor în jos. LA de obicei <50mm
(44.0-51.0mm), F4.1: 5.7-8.2mm; F4.2: 16.4-18.1mm. Blana are nuanţe de gri pe partea
ventrală, nu atât de albicioasă ca în cazul lui Rhinolophus mehelyi. Între partea dorsală
şi cea ventrală nu se observă o diferenţă marcantă de culoare. → Rhinolophus euryale – liliacul mediteranean cu potcoavă
Caractere suplimentare: Antitragusul urechii (lobul orizontal de la baza urechii) are
lăţimea aproximativ egală cu înălţimea şi este foarte slab indentat aproape de marginea externă a urechii. Ultrasunetele emise cu CF la 102-107kHz.
Ecologie: Arată o legătură strânsă cu regiunile carstice. Adăposturile de vară sunt reprezentate în primul rând de peşteri, dar în zonele nordice ale arealului de răspândire
poate fi găsită şi în podurile clădirilor. Hibernează în peşteri şi galerii de mină, unde
poate forma colonii de mii de exemplare. Are un zbor foarte agil şi manevrabil, vânează în primul rând în păduri de foioase, păduri situate în apropierea suprafeţelor de apă,
peste plantaţii, tufărişuri, evitând habitatele deschise. Poate fi observat vânând atât aproape de sol, cât şi la marginea pădurilor sau în coronament la înălţimi de peste 20m.
Alte informaţii: În România date referitoare la prezenţa speciei există din sud-vestul
ţării şi din Transilvania.

Fig. 12. Rhinolophus blasii:
aspect general, foiţele
nazale văzute din faţă
şi din profil, lungimea
falangelor degetului 4

C.2. A doua falangă a degetului 4 (F4.2) de peste două ori mai lungă decât prima
(F4.1). Vârful părţii inferioare a şeii lat atunci când este văzut din faţă, iar marginile sale
de jos rotunde. → D
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Fig. 13. Rhinolophus
euryale: aspect general,
foiţele nazale văzute din
faţă şi din profil, lungimea
falangelor degetului 4
Chei pentru determinarea speciilor
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D.2. Lancea se îngustează foarte clar deasupra regiunii mediene, căpătând un aspect
clar de vârf liniar. Proeminanţa superioară a şeii este relativ bontă din profil şi doar puţin mai lungă decît partea inferioară a şeii. LA în general >49mm (48.0-55.0mm), F4.1:
6.5-9.3mm; F4.2: 17.4-21.5mm. Culoarea blănii pe abdomen este albicioasă, iar pe spate
gri-maroniu, în cazul indivizilor adulţi existând o delimitare cromatică clară între partea
dorsală şi cea ventrală. → Rhinolophus mehelyi – liliacul cu potcoavă a lui Mehely

Familia VESPERTILIONIDAE

Caractere suplimentare: Lăţimea antitragusului urechii depăşeşte înălţimea sa şi
este adânc indentat spre baza urechii. Frecvenţa CF la 106 – 112kHz.
Ecologie: Poate fi întâlnită în peşteri din zone carstice la altitudini până 700m. Adăposturile de vară şi de iarnă sunt aproape exclusiv în peşteri, câteodată în mine. Foarte
rar exemplare solitare pot fi întâlnite în clădiri sau pivniţe. Vânează într-o varietate de
habitate incluzând păduri de foioase, zone de stepă, păşuni, uneori chiar terenuri agricole, arătând o preferinţă clară pentru habitatele deschise. Are un zbor foarte manevrabil, în general vânează aproape de sol sau de vegetaţie, până la înălţimea de 6m.
Alte informaţii: În România specia este prezentă în Dobrogea, însă exemplarul pe
baza căreia a fost descrisă specia a fost colectat în Bucureşti.

A.2. Urechile larg depărtate în faţă, fără membrană care să le unească (urechi separate normal, de blană). Nări deschise spre înainte. → C

A.1. Urechile unite în faţă, la bază, de o membrană din piele şi care se ating atunci
când sunt erecte. Nările se deshid în sus. → B - Subfamilia Plecotini

B.1. Urechile mai lungi de 30mm, cu multe pliuri orizontale, pliate atunci când se
odihneşte. Pintenul fără epiblemă. → Genul Plecotus → vezi cheia separată pentru
specii
B.2. Urechi mai scurte de 20mm, cu 5-6 pliuri orizontale. Urechile nu sunt pliate când
se odihneşte. Blana de pe partea dorsală negricioasă, mai deschisă la vârfuri. LA: 36.544.0mm. → Barbastella barbastellus – liliacul cârn
Caractere suplimentare: Adesea, urechile au o excrescenţă ca un nasture în mijlocul marginii exterioare. Pintenul ajunge până la jumătatea uropatagiului şi prezintă
epiblemă.
Ecologie: Vara se adăpostesc în scorburi sau fisurile de sub scoarţa arborilor bătrâni,
mai rar în clădiri. Coloniile de naştere sunt formate de obicei din 10-15 femele. Hibernează în adăposturi subterane, peşteri, galerii de mină, pivniţe sau scorburi de copaci. Fiind foarte rezistent la frig, în peşteri poate fi întălnit, în general, în apropierea
intrării. Vânează în primul rând în păduri de foioase, în jurul vegetaţiei de pe marginea apelor, dar şi peste suprafeţe de apă. Are un zbor foarte rapid şi agil, aproape de
vegetaţie.

Fig. 14. Rhinolophus
mehelyi: aspect general,
foiţele nazale văzute din
faţă şi din profil, lungimea
falangelor degetului 4

16

Chei pentru determinarea speciilor

Fig. 15. Barbastella barbastellus: aspect
general, forma urechii şi a tragusului
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C.1. Tragus lung, ascuţit în formă de suliţă. Pintenul nu prezintă epiblemă. În cazul
liliecilor mustăcioşi şi a unor lilieci cu urechi mari (Myotis bechsteinii) se observă o
margine îngustă de piele lângă pinten, dar tragusul se subţiază spre vârf şi atinge
jumătate din lungimea urechii. Câte trei premolari pe falca superioară şi pe cea inferioară. → D - Genul Myotis
C.2. Tragus scurt, curbat, rotunjit la vârf, uneori chiar în formă de ciupercă. Pintenul
prezintă epiblemă bine dezvoltată. Doar unul sau doi premolari. → I
D.1. Lilieci de talie mare, LA>50mm. → Speciile Myotis de talie mare → vezi cheia
separată pentru aceste specii
D.2. Lilieci de talie mai mică, LA<50mm. → E
E.1. Urechi foarte mari, mai lungi de 20mm (21-26mm), care atunci când sunt pliate în
faţă depăşesc cu aproape jumătate din lungime vârful botului (se extind cu mai mult
de 8mm). Membrana aripii (plagiopatagiul) se prinde la baza primului deget. LA 39.047.0mm. → Myotis bechsteinii – liliacul cu urechi mari

Fig. 16. Myotis bechsteinii:
aspect general, forma urechii şi
a tragusului, modul de prindere
a plagiopatagiului
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Ghid practic

Caractere suplimentare: Marginea externă a urechii cu 9-11 pliuri transversale. Pinten drept, uneori cu o margine îngustă a pielii.
Ecologie: Este specie caracteristică pădurilor mature de foioase, cu mulţi arbori bătrâni. Poate fi prezent şi în păduri mixte sau chiar de conifere, dacă acestea sunt situate în apropierea unor habitate optime. Coloniile de naştere, alcătuite din 10-30 de
femele sunt localizate în scorburi, pe care le alternează frecvent, sau mai rar în clădiri.
Hibernează în diferite tipuri de adăposturi subterane şi în scorburi. Vânează la înălţimi
de 1-5m, aproape de vegetaţie sau de sol şi în coronamentul copacilor. Are un zbor
manevrabil, uneori foarte lent, frecvent capturând prada de pe substrat, de exemplu
de pe trunchiul arborilor sau de pe frunze.
E.2. Urechi mai scurte de 20mm (de obicei, mai scurte de 18mm) care, pliate în faţă
depăşesc botul cu cel mult 5mm. Maximum 8 pliuri transversale pe partea externă a
urechii. → F
F.1. Pinten foarte lung (mai lung decât jumătatea marginii uropatagiului) şi în formă de S. Marginea liberă a uropatagiului acoperită de peri scurţi, în formă de cârlig.
Urechi lungi, cu un tragus foarte lung (mai lung decât jumătatea urechii) în formă de
lance. Urechi deschise la culoare. LA: 34.4-44.0mm. → Myotis nattereri – liliacul lui
Natterer

Fig. 17. Myotis nattereri: aspect general,
forma urechii şi a tragusului, uropatagiu
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19

Determinatorul speciilor de lilieci (Chiroptera) din românia

Caractere suplimentare: Aripa inserată la baza primului deget. Blana de pe partea
ventrală albă.
Ecologie: Este prezent de la altitudini joase până în zona montană. Adăposturile de
vară pot fi atât în scorburi cât şi în clădiri. Hibernează în adăposturi subterane, peşteri,
mine, tuneluri, pivniţe, fisuri în stâncă. Foloseşte habitate foarte variate de la păduri
de foioase la cele de conifere, grădini, livezi, păşuni, vegetaţia situată la malul apelor.
Are un zbor manevrabil, uneori foarte lent şi planat în apropierea vegetaţiei sau a
solului, capturând o parte a prăzii de pe frunze sau de pe sol. Vânează frecvent şi
deasupra suprafeţelor de apă.
F.2. Pinten drept sau doar puţin curbat într-o parte (niciodată în formă de S) şi nu mai
lung de jumătate din marginea uropatagiului, dar poate fi prezent un mic lob aflat la
două treimi din lungimea marginii uropatagiului imitând capătul pintenului. Urechi
mai scurte. → G

Ghid practic

Ecologie: Coloniile de vară pot fi găsite în podurile clădirilor, uneori chiar şi în oraşe
mari, sau în peşteri. Formează frecvent colonii mari, de sute de exemplare, adesea
împreună cu alte specii, în primul rând cu specii de Rhinolophus sau cu Myotis myotis.
Hibernează în peşteri, mine, pivniţe, ca indivizi izolaţi sau în grupuri mici, la temperaturi relativ ridicate (6-12°C). Vânează în păduri de foioase, deasupra păşunilor cu
arbori, tufărişurilor, evitând habitatele deschise. Zboară aproape de vegetaţie şi în
coronament, capturând prada şi de pe frunze.
Fig. 18. Myotis
emarginatus: aspect
general, forma urechii
şi a tragusului,
indentaţia urechii,
forma penisului

G.1. Piciorul foarte mare, cu peri lungi, lungimea piciorului (LP) este mai mare decât
jumătate din lungimea tibiei (Tib). Plagiopatagiul este inserat la mijlocul sau la baza
tălpii piciorului sau pe tibie. Pintenul măsoară cam o treime din lungimea uropatagiului, dar de la două treimi până la trei sferturi din lungimea acestei membrane există o întrerupere clară, asemănător cu vârful pintenului (uneori acesta este denumit
lob terminal). Marginea posterioară a urechii fără o indentaţie distinctă. → Liliecii
de apă (Myotis daubentonii, M. dasycneme, M. capaccinii) → vezi cheia separată
pentru aceste specii
G.2. Piciorul mai mic, lungimea piciorului (LP) reprezintă jumătate sau chiar mai puţin
din lungimea tibiei (Tib). Plagiopatagiul se prinde la baza primului deget. Lungimea
pintenului nu este mai mare decât jumătate din lungimea marginii uropatagiului şi
nu există lob terminal sau vreo întrerupere. Marginea posterioară a urechii prezintă o
indentaţie distinctă. → H

H.1. LA de obicei >37mm (36.1-44.7mm). Indentaţia de pe marginea exterioară a urechii este aproape în formă de unghi drept. Vârful tragusului nu atinge ca lungime
indentaţia urechii. Pinten fără epiblemă şi fără vreo margine de piele. Blana de pe partea dorsală lungă, lânoasă şi, în special în cazul indivizilor adulţi, de o nuanţă roşiatică.
→ Myotis emarginatus – liliacul cărămiziu
Caractere suplimentare: Marginea liberă a uropatagiului prezintă uneori peri vizibili, dar de obicei cu păr rar, scurt şi moale care uneori se observă greu sau poate fi
chiar absent. Pielea care acoperă testiculele şi epidimidele este pigmentată în negru,
chiar şi în cazul masculilor în vârstă (câţiva ani).
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H.2. Specii de talie mică, LA, de obicei <36mm (numai câteva exemplare ating aproape 38mm). Tragusul se extinde dincolo de indentaţia marginii posterioare a urechii.
Dacă nu ating marginea de sus a indentaţiei, indivizii sunt foarte mici, cu LA<33mm,
fiind vorba despre Myotis alcathoe. Blană lungă şi ondulată. Perii sunt mai închişi la
bază şi deshişi spre vârfuri, de multe ori cu nuanţă aurie. Pinten de obicei cu epiblemă
foarte îngustă, deseori abia vizibilă. Pielea testiculelor nu este niciodată pigmentată în
negru, iar în zona epidimidelor este închisă doar la masculii tineri, devenind apoi mai
deschisă. → Lilieci mustăcioşi → vezi cheia de identificare pentru aceste specii

Chei pentru determinarea speciilor
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I.1. Specii de talie mică, LA<38mm. Tragus scurt, rotunjit. Partea posterioară a urechii
legată cu colţul gurii printr-o cută îngustă. → J

Ghid practic

vârfurile deschise la culoare). Tragusul scurt se lăţeşte uşor în partea superioară. Lungimea marginii frontale a tragusului este aproape egală cu lăţimea sa maximă. Vârful
urechii amplu rotunjit. LA: 31.4-38.0mm. → Hypsugo savii – liliacul lui Savi

I.2. Specii de talie mai mare, LA>38mm. → K
J.1. Ultima vertebră sau ultimele două vertebre nu sunt incluse în uropatagiu, pe care
îl depăşesc cu 4-5 mm. Epiblema îngustă, uneori chiar absentă. Urechile, faţa şi membrana aripii negre, mai închise la culoare decât în cazul oricărei specii europene din
genul Pipistrellus. Blana de pe partea dorsală lungă şi închisă la culoare, cu vârfurile
auriu deschis, contrastând cu blana de pe partea ventrală, albă (în cazul indivizilor
adulţi; juvenilii au o culoare mai uniformă, maronie sau gri-închis, fără fire de păr cu

Caractere suplimentare: Tragusul uneori cu două indentaţii suprapuse la baza
marginii exterioare. Morfologia penisului caracteristică, diferenţiindu-se de toţi
reprezentanții genului Pipistrellus: penis relativ mic, cu extremitatea distală uşor umflată. Între partea proximală şi cea distală prezintă o curbură caracteristică, în formă
de unghi drept. Caninul superior (C1) şi al doilea premolar superior (P4) vin în contact.
Ecologie: Se adăpostesc în cavităţi ale clădirilor, în crăpături de stâncă, fisuri situate
în zona de intrare a peşterilor, uneori şi în structura podurilor. Vânează peste păşuni,
fâneţe, suprafeţe de apă, tufărişuri, în localităţi, în jurul corpurilor de iluminat; arată o
adaptare bună la mediul antropic, uneori fiind frecvent şi în oraşe mari. Are un zbor
rapid, uneori la înălţimi considerabile, cu schimbări de direcţii mult mai rare ca în
cazul speciilor Pipistrellus.
J.2. Ultima vertebră a cozii ieşind cu maximum 1-2mm în afara uropatagiului. Epiblema în general bine dezvoltată, bombată. Vârful urechilor îngust rotunjit. Blana de
pe partea dorsală nu contrastează cu cea de pe partea ventrală. Urechile şi faţa, de
obicei, nu sunt negre. → Genul Pipistrellus → vezi cheia de identificare pentru
aceste specii
K.1. Marginea posterioară a urechii cu o cută îngustă, care se extinde către colţul gurii, fără să ajungă la el. Tragus în mod evident mai lung decât lat. Epiblemă îngustă. →
Genul Eptesicus → vezi cheia separată pentru aceste specii
K.2. Marginea posterioară a urechii cu un pliu larg ce se extinde până mai jos de linia
colţului gurii, unindu-se, în cele din urmă, cu aceasta. Epiblema largă, bine dezvoltată. → L

Fig. 19. Hypsugo savii: aspect general,
forma urechii şi a tragusului,
forma penisului, uropatagiu, dentiţie

L.1. Tragusul se lărgeşte în partea superioară, având aspect de ciupercă. Partea inferioară a plagiopatagiului adiacentă antebraţului este acoperită cu fire de păr scurte,
maro, precum şi regiunea de pe aripă din apropierea corpului acoperită, de asemenea, cu peri (pe o distanţă echivalentă cu linia ce uneşte genunchiul de cot, în cazul N.
lasiopterus chiar mai departe). Pe partea ventrală, blana de culoare mai deshisă decât
pe partea dorsală. Plagiopatagiul se inseră pe călcâi. D5 doar puţin mai lung decât
metacarpienele degetelor 3 şi 4. Femelele au două mamele. → Genul Nyctalus →
vezi cheia de identificare pentru aceste specii
L.2. Tragusul este scurt şi se lărgeşte în partea superioară, dar fără să capete formă de
ciupercă. Fire de păr fine sunt prezente pe partea inferioară a aripii, de-a lungul antebraţului (vizibile doar când aripa este închisă). Blana de pe partea dorsală de culoare
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maro închis sau negricioasă la rădăcină, având aspect argintiu datorită vârfurilor albe
ale firelor de păr. Ventral albicioasă sau albă, demarcată clar de partea dorsală. În cazul
exemplarelor juvenile şi în cazul unor adulţi este mai mult gri. Plagiopatagiul se inseră
la baza primului deget. LA: 41.0-50.3mm. → Vespertilio murinus – liliacul bicolor
Caractere suplimentare: Femelele au patru mamele. Masculii cu penis lung şi foarte
subţire.
Ecologia: Adăposturile sunt în general în clădiri, în cavităţile zidurilor sau în spatele
obloanelor, frecvent în construcţii situate în zone montane, dar şi în clădiri înalte din
localităţi sau fisuri de stâncă. Vânează deasupra suprafeţelor de apă şi a vegetaţiei
situate în jurul acestora, terenuri agricole, pajişti, în localităţi frecvent în jurul corpurilor de iluminat. Zborul este foarte rapid şi rectiliniu, asemănător cu cea a speciilor
Nyctalus, zburând la înălţimi considerabile (10-40m).

Ghid practic

Chei de identificare separate
ale grupurilor de specii
Speciile Myotis de talie mare
(Myotis myotis – Myotis oxygnathus)
A. Liliac de talie mare, LA 55.0-67.8mm. Bot masiv. Urechi late (>16mm) şi lungi
>24.5mm (24.4-27.8mm). Marginea anterioară a urechii curbată clar în spate, iar marginea posterioară are, de obicei, 7-8 pliuri transversale. Tragusul este lat la bază şi prezintă, în general, o mică pată întunecată în vârf. → Myotis myotis – liliacul comun
Caractere suplimentare: CM3>9.4 mm (9.2-10.6mm).
Ecologie: Coloniile de naştere alcătuite uneori din câteva mii de exemplare pot fi
găsite în turnuri de biserici, poduri spaţioase sau în peşteri. Hibernează în adăposturi
subterane, peşteri, mine, pivniţe, exemplare solitare şi în fisuri de stâncă. Vânează cel
mai frecvent în păduri de foioase sau mixte, mature, mai rar şi în păduri de conifere,
cu substrat semideschis, capturând o parte importantă a pradei direct de pe sol. Poate parcurge distanţe semnificative (peste 10km) de la adăposturi până la habitatele
de hrănire. Când vânează are un zbor destul de rapid, în general aproape de sol, la o
înălţime de 1-2m, cu capul şi urechile orientate în jos, căutând după insecte.

Fig. 20. Vespertilio murinus:
aspect general, forma urechii şi a tragusului, forma penisului
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Fig. 21. Myotis myotis: aspect general,
forma urechii şi a tragusului
Chei pentru determinarea speciilor
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B. Liliac de talie puţin mai mică, LA: 50.5-62.1mm. Urechi înguste (latU<16mm) şi mai
scurte: lungU<24.5mm (21.0-24.3mm). Marginea frontală a urechii mai puţin curbată
în spate, iar marginea externă a urechii prezintă, în general, 5 – 6 pliuri transversale.
Tragus îngust la bază, în formă de lance şi atinge ca înălţime jumătate din lungimea
urechii. De obicei, abdomenul de un alb mai strălucitor decât la specia Myotis myotis.
→ Myotis oxygnathus – liliacul comun mic
Caractere suplimentare: O siluetă mult mai zveltă decât specia M. myotis, care este
mai masiv şi un aspect al feţei mai “deschisă“ datorită botului mai scurt şi a pielii mai
netede. O parte a exemplarelor au un smoc de păr albicios înte urechi. M. myotis nu
are niciodată această pată albă. CM3<9.4mm (8.1-9.4mm).
Ecologie: Coloniile de naştere pot fi găsite în clădiri sau în adăposturi subterane, fiind
alcătuite uneori din câteva mii de exemplare. Hibernează în adăposturi subterane naturale sau artificiale. Coabitează adesea cu liliacul comun în adăposturile de reproducere şi de hibernare. Vânează cel mai frecvent deasupra pajiştilor, păşunilor extensive,
tufărişuri, habitate de stepă, la marginea pădurilor. Are un zbor regulat, în general la
o înălţime de 1-2m deasupra solului sau a vegetaţiei.
Alte informaţii: Până nu demult liliacul comun mic era considerat ca subspecia
oxygnathus a speciei Myotis blythii din India, astfel şi pentru subspecia europeană era
folosită denumirea de Myotis blythii. Însă cercetările recente au arătat o diferenţă evidentă în secvenţele ADN a celor două subspecii, acestea fiind recunoscute ca specii
diferite. Astfel subspecia europeană căpătând denumirea de Myotis oxygnathus.

Ghid practic

Liliecii mustăcioşi
(Myotis alcathoe - Myotis mystacinus – Myotis brandtii)
A.1. Lilieci mustăcioşi de talie mică, LA de obicei <32.8mm (30.8-33.3mm, rar >33.0mm).
Urechi scurte, marginea superioară a indentaţiei de la marginea posterioară a urechii
nu este atinsă de tragus sau foarte rar abia depăşită. Primul deget scurt, D1<4.7mm
(3.8-4.7mm, de obicei <4.5mm). Tib<14.8mm (13.5-14.8mm, în general <14.5mm) şi
LP<5.6mm (5.1-5.6mm) → Myotis alcathoe – liliacul mustăcios Alcathoe

Fig. 23. Myotis alcathoe: aspect general,
forma urechii şi a tragusului, forma penisului

Fig. 22. Myotis oxygnathus: aspect
general, forma urechii şi a tragusului
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Caractere suplimentare: Penis mic, fără a se dilata în regiunea distală. La prima vedere, specia se aseamănă din punct de vedere al aspectului general, al coloritului şi
al proporţiilor cu M. daubentonii sau M. brandtii, dar este mult mai mic. Blana de pe
partea dorsală este roşiatică, rareori cu nuanţă aurie. Exemplarele tinere, de până întrun an şi unii lilieci mai bătrâni au nuanţe mai cenuşii. Are cel mai scurt bot dintre toţi
liliecii mustăcioşi, iar faţa adulţilor este roz spre brun-roşcat, ca în cazul lui M. daubentonii. Nările au formă variabilă, dar partea laterală este foarte bine dezvoltată, nările
căpătînd, astfel, formă de inimă.

Chei pentru determinarea speciilor
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Ghid practic

Ecologie: Fiind relativ recent descrisă (Helversen&Heller, 2001) sunt foarte puţine
observaţii referitoare la ecologia speciei. Cele câteva adăposturi de vară cunoscute
sunt în fisuri din trunchiul unor arbori bătrâni sau sub scoarţa desprinsă a acestora,
în general în apropierea unor suprafeţe de apă. Toamna, în perioada de împerechere,
apare şi la peşteri, la fel şi în perioada de hibernare. Vânează în văi mici cu cursuri de
apă, însoţite de păduri de foioase, în păduri situate în zona montană, peste suprafeţe
de apă în apropierea vegetaţiei de la mal.
Alte informaţii: Datele din ţară provin din două locaţii din estul Transilvaniei, unde a
fost capturat, respectiv găsite exemplare moarte, la peşteri în perioada împerecherii.
A.2. Liliac mustăcios de talie mai mare (de obicei, LA>33mm), urechi relativ lungi cu
o indentaţie distinctă pe marginea posterioară a urechii. Tragusul lung depăşeşte indentaţia. Primul deget relativ lung (D1>4.3mm, de obicei >4.7mm), Tib>14.6mm (de
obicei >15.3mm) şi LP>5.8mm (de obicei >6.0mm) → B
B.1. Penis bombat, evident, în capăt, chiar şi în cazul masculilor subadulţi, dar mai clar
în cazul adulţilor. Al doilea premolar de sus (P3) este localizat în interiorul şirului de
dinţi şi este destul de mare (cam 2/3 din dimensiunea primului premolar de sus (P2));
al treilea premolar superior (P4) prezintă cingulum al cărui vârf este mai înalt decât al
doilea premolar (P3). LA: 33.0-38.2mm. → Myotis brandtii – liliacul lui Brandt

Fig. 24. Myotis brandtii: aspect general,
forma urechii şi a tragusului, dentiţie

Coloritul blănii dorsale maroniu, dar fără vârfuri sau irizaţii aurii. În cele mai multe
cazuri, indivizii adulţi cu păr gălbui-maroniu pe şi în jurul gâtului, formând un fel de
guler destul de vizibil. LA: 32.0-36.5mm. → Myotis mystacinus – liliacul mustăcios

Caractere suplimentare: Nări în general în formă de inimă. Adulţii cu un aspect auriu al blănii pe partea dorsală. Faţa, urechile şi aripile sunt de culoare maro, spre maro
deschis şi nu maro închis. Baza urechii şi tragusul sunt mai deschise la culoare. De
obicei, este prezentă o epiblemă îngustă.
Ecologie: Adăposturile de vară sunt în scorburile arborilor bătrâni, crăpături ale trunchiurilor de arbori, sub scoarţa desprinsă, în clădiri, în fisuri sau în cavităţi situate în
diferite părţi ale acestora. În general preferă clădirile situate la marginea pădurilor
sau cele de la care conduc elemente lineare de vegetaţie (şiruri de arbori, garduri vii)
la păduri situate în apropiere. Hibernează în adăposturi subterane, peşteri, mine. Vânează, în primul rând, în diferite tipuri de pădure (de foioase, mixte sau de conifere),
fiind prezent chiar şi în zona montană înaltă, dar şi peste diferite tipuri de zone umede şi suprafeţe de apă. Zboară în general aproape de vegetaţie, de la nivelul solului
până în coronamentul arborilor, având un zbor agil. Când vânează peste suprafeţe de
apă zboară la o înălţime mai mare decât liliacul de apă.
B.2. Penisul este subţire, de lăţime egală, nebombat sau foarte puţin îngroşat la capăt.
Al doilea premolar superior destul de mic, având între 1/3 şi 1/2 din dimensiunea primului premolar superior, dar în general poziţionat în interiorul şirului dentar. În cazul
celui de-al treilea premolar superior cingulumul este foarte mic ori absent, întotdeauna mai mic decât al doilea premolar superior. Urechi de obicei închise la culoare – maro-negricioase, fără regiuni deschise la culoare pe interior. Botul este maroniu închis.
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Fig. 25. Myotis mystacinus:
aspect general, dentiţie

Caractere suplimentare: Nările nu au formă de inimă, părţile laterale adesea foarte
înguste. Marginea aripii cuprinsă între degetul 5 şi picior este de aceeaşi culoare ca şi
aripa, nu mai deschisă.
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Ecologie: Adăposturi de vară în clădiri, în fisuri şi crăpături situate în diferite părţi ale
acestora, în spatele obloanelor, dar şi în scorburi sau, mai rar, în fisuri de stâncă. În
perioada hibernării pot fi întălnite şi în adăposturi subterane, peşteri, mine, pivniţe.
Vânează în habitate semideschise cu grupuri de arbori, garduri vii, în păduri, de-a
lungul cursurilor de apă, în interiorul sau în jurul localităţilor mai mici, dacă structura
peisajului din apropiere e favorabilă. Are un zbor manevrabil la înălţimi de 1-6m, de-a
lungul vegetaţiei, sau la nivelul coronamentului. Dacă vânează peste suprafețe de
apă preferă zonele unde apa este mai calmă.
Notă taxonomică: Încă este neclar dacă liliecii mustăcioşi relativ mari şi deschişi la
culoare din sud-estul Europei merită rangul de specie - Myotis aurascens - liliacul
mustăcios de stepă, sau dacă trebuie trataţi doar ca o subspecie a speciei M. mystacinus. Studiile genetice recente nu arată diferențe considerabile între liliecii mustăcioşi
(Myotis mystacinus) din Europa-Centrală şi exemplarele din Balcani, considerate înainte ca fiind M. aurascens, astfel unii taxonomi îi consideră pe aceştia din urmă numai
subspecie a liliacului mustăcios cu denumirea Myotis mystacinus bulgaricus. Un alt
argument în acest sens, bazat deasemenea pe studii genetice recente, este faptul
că ”adevăratul” Myotis aurascens, iniţial descris din Caucaz, diferă de exemplarele din
Europa, considerate prealabil Myotis aurascens. Totuşi dintr-o zonă foarte restrânsă
din nordul Bulgariei au fost găsite şi exemplare, care din punct de vedere genetic
arată similaritate cu Myotis aurascens din Caucaz. Foarte probabil cercetările din anii
următori vor clarifica aceste aspecte, dar totodată vor ridica alte semne de întrebări.
Principalele caractere morfologice a acestui taxon: Talie uşor mai mare în comparație cu M. mystacinus, penis relativ mai lat. Al doilea premolar superior precum
şi cel inferior foarte mic, cel superior adesea situat în afara şirului de
dinți (1/4 până la 1/3 din dimensiunile primului premolar superior).
Urechi maronii, interiorul urechii şi
baza tragusului maro deschis, uneori chiar cu nuanță spre roz. Frecvent, nări în formă de inimă, părţile
laterale în general bine dezvoltate.
În cazul indivizilor bătrâni perii de
pe partea dorsală cu vârfuri aurii.
Indivizii adulţi nu prezintă niciodată peri gălbui-maronii pe laturile
gâtului, de aceea coloritul părţilor
ventrală şi dorsală a blănii este delimitat clar. Membrana aripii cuprinsă
Fig. 26. Exemplar, aparţinând acestui taxon,
capturat în Dobrogea
între degetul 5 şi picior are, în gene-
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ral, o margine albă foarte subţire. Dimensiuni mari ale primului deget (D1: 5.2-7.0mm,
în general >5.4mm), a tibiei (Tib: 15.7-18.1mm, în general >16.1mm) şi ale piciorului (LP:
6.8-8.7mm, în general >7.0mm). LA: 32.0-37.4mm.
Alte informații: Foarte probabil exemplare aparținând acestui taxon sunt prezenți şi
în sud-estul României, cel mai sigur în Dobrogea.

Liliecii de apă
(Myotis daubentonii – Myotis capaccinii – Myotis dasycneme)
A.1. Specie de talie destul de mare, LA>42mm (de obicei, 43.0-50.0mm). Tragus relativ
scurt (mai scurt decât jumătate din lungimea urechii) şi, pentru o specie a genului
Myotis, neobişnuit de scurt şi rotunjit la vârf. Plagiopatagiul se inseră pe călcâi. Uropatagiul cu fire de păr albicioase, foarte fine, pe partea inferioară, de-a lungul tibiei
până la pinten. Blana este deasă şi de culoare gri-maroniu pe partea dorsală şi gri-alb
pe cea ventrală. → Myotis dasycneme – liliacul de iaz

Fig. 27. Myotis dasycneme: aspect general, forma urechii şi a tragusului, forma penisului,
picior, modul de inserare a plagiopatagiului şi uropatagiul
Chei pentru determinarea speciilor
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Caractere suplimentare: Penisul este mai lat la bază şi se îngusteazã treptat către vârf.
Ecologie: Adăposturile de vară sunt situate în clădiri, poduri, cavități ale zidurilor, turnuri
de biserici, dar şi în scorburi. Hibernează în general în adăposturi subterane naturale şi artificiale: peşteri, mine, tuneluri, pivnițe. Vara aproape exclusiv poate fi găsit la altitudini mici,
în zona de şes, dar în perioada de hibernare apare şi în zona montană. Vânează în general
peste suprafețe de apă calmă, râuri, canale late, lacuri, iazuri. Are un zbor mai rapid, iar
deasupra apei zboară la o înălțime mai mare decât liliacul de apă. Mai rar poate fi observat
vânând şi deasupra pajiştilor sau la marginea pădurilor.
A.2. Lilieci de talie mai mică, LA de obicei <42mm. → B
B.1. Plagiopatagiul se inseră pe tibie, deasupra călcâiului. Piciorul foarte mare. Tragus
lung, atingând sau chiar depăşind jumătate din lungimea urechii, puţin curbat, în formă de S. Tibia şi uropatagiul acoperite, atât pe partea dorsală cât şi pe cea ventrală, cu
păr pufos, de la picior până aproape de mijlocul uropatagiului. Blana de pe spate este
cenuşiu deschisă, rar cu nuanţe maronii. Blana de pe partea ventrală este gri. LA: 38.044.0mm (rar mai mult de 43.0mm). → Myotis capaccinii – liliacul cu picioare lungi

Fig. 28. Myotis capaccinii: aspect general, forma urechii şi a tragusului,
forma penisului, picior şi modul de inserare a plagiopatagiului
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Caractere suplimentare: Nările sunt proeminente, dând speciei un profil caracteristic. Penis uşor dilatat către vârf.
Ecologie: Este o specie caracteristică a zonelor carstice cu multe peşteri şi suprafeţe
întinse de apă (râuri, lacuri). Adăposturile sunt peşteri şi mine pe tot parcursul anului.
Exemplarele solitare pot ocupa o varietate de adăposturi: clădiri, fisuri din structura
podurilor, pivniţe, crăpături de stâncă. Vânează aproape exclusiv peste suprafeţe de
apă stătătoare sau cu un curs lent. Zboară în cercuri largi peste apă, la o înălţime de
10-25cm, prada fiind capturată de pe suprafaţa apei sau pescuită din apă cu ajutorul
picioarelor lungi şi a uropatagiului. Mai rar vânează şi în păduri sau peste tufărişuri,
nu neapărat situate în apropierea suprafeţelor de apă, unde prinde insectele în zbor.
Alte informaţii: Din România specia a fost semnalată până în prezent din partea de
sud-vest a ţării (Banat şi Oltenia), respectiv din Dobrogea.
B.2. Plagiopatagiul se inseră între călcâi şi mijlocul labei piciorului, uneori mai aproape de baza primului deget. Tragus lung, atingând jumătate din lungimea urechii,
drept sau uşor curbat, dar niciodată în formă de S. Blana de pe partea dorsală maronie strălucitoare. Tibia şi uropatagiul fără peri. LA: 33.1-42.0mm. → Myotis daubentonii – liliacul de apă

Fig. 29. Myotis daubentonii: aspect general, forma urechii şi a tragusului,
forma penisului, picior, modul de inserare a plagiopatagiului şi uropatagiul
Chei pentru determinarea speciilor
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Caractere suplimentare: Penis drept sau uşor lăţit spre vârf.
Ecologie: Este o specie frecvent întâlnită în apropierea lacurilor, iazurilor şi râurilor.
Coloniile de vară se adăpostesc în scorburi, mai rar în clădirile din apropierea apelor
sau în structura podurilor; foarte rar sunt cunoscute şi colonii de naştere din adăposturi subterane. Hibernează în adăposturi subterane (peşteri, mine, pivniţe), dar şi
în scorburi sau în fisuri de stâncă. O specie destul de flexibilă în privinţa habitatelor
folosite, pentru care, prezenţa pădurilor şi a apei este necesară, însă, fără pretenţii
prea mari în privinţa acestora. Vânează în general aproape de suprafaţa apelor (la o
înălţime de 5-40cm), capturând insectele de pe suprafaţa apei. Mai rar vânează şi în
păduri, parcuri, peste pajişti cu grupuri de arbori.

Genul Pipistrellus
(Pipistrellus pipistrellus – Pipistrellus pygmaeus
– Pipistrellus kuhlii – Pipistrellus nathusii)
A.1. Primul incisiv superior monocuspid, al doilea incisiv superior mic, în general mai
mic decât jumătatea înălţimii primului incisiv şi foarte greu de observat. Ultimul premolar superior (P4) vine în contact cu caninul ((P2) nu este vizibil din exterior, dacă este
prezent, este deplasat către interior). În general, prezintă o dungă albă bine definită
de-a lungul plagiopatagiului, între degetul 5 şi picior, de obicei prezentă şi de-a lungul uropatagiului şi între degetele 4 şi 5. Urechi, de obicei, de culoare maro deschis,
nu negricioase. Blana de pe partea dorsală cu baza închisă la culoare şi vârfurile gălbui-maronii sau de culoarea nisipului. Unii indivizi au blana de culoare maro închis,
fără vârfuri deschise la culoare, semănând la colorit cu P. nathusii. LA: 30.3-37.1mm. →
Pipistrellus kuhlii – liliacul pitic al lui Kuhl
Caractere suplimentare: Marginea posterioară a urechii cu o indentaţie evidentă.
Penis în formă de lance, fără dungă mediană. Dunga albă de-a lungul membranei
aripii este lată de 1-2mm până la 5mm.
Ecologie: Adăposturile de vară sunt în general în clădiri, în fisuri şi cavităţi situate în
diferite părţi ale acestora, dar şi în scorburi. Hibernează în cavităţi situate în pereţii
exteriori ai clădirilor sau în fisuri de stâncă. Este o specie frecventă în localităţi, vânează în parcuri, grădini, peste suprafeţe de apă, în jurul corpurilor de iluminat. Arată o
bună adaptare la mediul antropizat, poate supravieţui şi în zone unde structura peisajului este puternic modificată de către om: terenuri agricole, zone despădurite. Are
un zbor rapid şi foarte agil, în general vânează la înălţimi de 2-10m deasupra solului,
dar în unele cazuri şi la înălţimi mult mai mari; iese frecvent din adăposturi înainte de
apusul soarelui.
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Fig. 30. Pipistrellus kuhlii: aspect general, forma urechii şi a tragusului,
forma penisului, aripă, dentiţie

A.2. Primul incisiv superior bicuspid, iar cel de-al doilea incisiv clar vizibil. Plagiopatagiul fără o margine albă evidentă, dar uneori cu o margine uşor mai deschisă, albicioasă. → B
B.1. Specie de talie puţin mai mare, LA: 32.0-37.1mm. Blana se întinde considerabil
peste uropatagiu, depăşind jumătatea acesteia. Primul premolar superior (P2) vizibil
clar din exterior, plasat în interiorul şirului dentar. Al doilea incisiv superior (I3) mai
lung decât vârful secundar al primului incisiv superior (I2). Porţiunea membranei aripii
dintre prima încheietură a celui de-al cincilea deget şi cot divizată de o nervură (uneori absentă în cazul exemplarelor mici). Culoarea blănii pe partea dorsală este maro
închis sau maro-roşcat. → Pipistrellus nathusii – liliacul pitic al lui Nathusius
Caractere suplimentare: Marginea plagiopatagiului, de obicei, de culoare alb-gălbuie, între picior şi degetul 5. Partea inferioară a uropatagiului cu păr de-a lungul
tibiei. Spaţiu caracteristic între al doilea şi al treilea incisiv inferior (între I2 şi I3). Penis
clar diferenţiat de tipicul celorlalte specii europene a genului Pipistrellus, fiind robust,
ovoid, cu un şanţ median şi cu păr aspru.
Chei pentru determinarea speciilor
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Ecologie: Adăposturile de vară sunt în general în scorburi, fisuri, sau sub scoarţa arborilor, dar şi în clădiri. Mai rar pot fi găsite exemplare şi în structura podurilor sau
în fisuri de stâncă. Adăposturile ocupate de masculi în perioada împerecherii sunt
situate frecvent în locuri expuse: alee, poduri, clădiri înalte, izolate, turnuri de observaţie. Hibernează în scorburi, dar şi în cavităţi ale clădirilor sau fisuri din stâncă, foarte
rar în adăposturi subterane. Habitatele preferate sunt pădurile mature de foioase şi
pădurile de luncă, dar apare şi în păduri de conifere. Vânează cel mai frecvent în interiorul sau la liziera pădurilor şi peste suprafeţe de apă. Are un zbor rapid, rectiliniu,
mai puţin manevrabil ca a liliacului pitic. Zboară frecvent de-a lungul unor structuri
lineare ale peisajului, şiruri de arbori, garduri vii, cursuri de apă, vănând la înălţimi de
3-20m, dar şi mai jos deasupra apei.
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B.2. Lilieci de talie mai mică, LA<34.6mm. Vârful primului premolar superior (P2) vizibil între canin şi al doilea premolar superior (P4), este plasat în interiorul şirului dentar
(uneori nu este vizibil sau este parțial vizibil din exterior, dar, diferit de cazul speciei
P. kuhlii, P4 şi C1 nu sunt în contact direct). Al doilea incisiv superior (I3) mai mic decât
vârful secundar al primului incisiv superior (I2). Cei trei cuspizi ai incisivilor sunt în
trepte succesive, vizibil destul de bine şi cu ochiul liber. Fără păr pe partea inferioară
a uropatagiului, de-a lungul tibiei. Porţiunea de patagiu cuprinsă între prima încheietură a celui de-al cincilea deget şi cot nedivizată de o nervură. → C
C.1. Specie de talie un pic mai mare, LA: 29.2-33.5mm. Fără o creastă interioară între
nări (doar exemplarele deshidratate prezintă, uneori, o creastă slab dezvoltată). Botul
este mai lung şi se îngustează treptat. Bulbii glandulari sunt albi sau, câteodată, gri-albicioşi. Lungimea părţii interioare a urechii este mai lungă (8-9mm). Blana este deasă,
dar nu atât de netedă ca în cazul speciei P. pygmaeus şi de culoare maro închis pe
spate, adesea ruginie, uneori de un maro mai deschis, pal. Urechile şi botul de culoare
negricioasă, dar unii adulţi prezintă o zonă palidă în jurul ochilor. Faţa şi urechile diferă
clar de aspectul blănii, prin coloritul lor închis. Penisul este cenuşiu închis sau cenuşiucafeniu, cu o dungă mediană deschisă, contrastantă către vârf. Porţiunea de patagiu

Fig. 31. Pipistrellus nathusii:
aspect general, forma urechii şi a tragusului, forma
penisului, aripă, dentiţie
Fig. 32. Pipistrellus pipistrellus: aspect general,
forma urechii şi a tragusului, forma penisului, aripă, dentiţie
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cuprinsă între prima încheietură a celui de-al cincilea deget şi cot nu este divizată de
o nervură, iar porţiunea de membrană de deasupra este destul de scurtă, neextinzându-se, de obicei, până la antebraţ. → Pipistrellus pipistrellus – liliacul pitic
Caractere suplimentare: La majoritatea indivizilor, a doua falangă a celui de-al treilea deget (F3.2) este cu 1-3 mm mai lungă decât a treia falangă (F3.3), dar, uneori, ele
au cam aceeaşi lungime. În general, nu există nici un spaţiu între al doilea şi al treilea
incisiv inferior, ei aflându-se în contact (I2 cu I3). Ultrasunetele emise au frecvenţa principală în jur de 45kHz (43-49kHz).
Ecologie: Este o specie foarte răspândită şi frecvent întâlnită, adaptându-se bine şi
mediului antropizat. Vara coloniile pot fi găsite în scorburi de copaci, în fisuri sub
scoarţă, în clădiri, în poduri, fisurile zidurilor. Hibernează în podurile sau pivniţele clădirilor, fisurile zidurilor, adăposturi subterane naturale şi artificiale. O specie foarte
flexibilă, foloseşte o mare varietate de habitate, poate fi observată vânând atât în centrul oraşelor mari, cât şi în păduri sau peste suprafeţe de apă. Are un zbor rapid, agil,
vânează în jurul coronamentului copacilor, de-a lungul aleelor, gardurilor vii, peste
suprafeţe de apă, în jurul stâlpilor de iluminat.
C.2. Talie puţin mai mică, LA: 27.7-32.3mm. Creastă evidentă între nări. Privit din spate,
botul este scurt şi drept pentru aproximativ două treimi din lungimea sa, apoi devine
ascuţit. Bulbii glandulari în timpul sezonului de reproducere de culoare galbenă sau
portocalie, în restul anului doar cu tentă de galben sau portocaliu. Urechile sunt mai
scurte, lungimea marginii interioare este de 7-8mm. Pielea pe faţă palidă, neacoperită
cu peri, în special între ochi şi urechi şi în jurul ochilor. Pielea feţei şi urechile nu sunt
mai închise la culoare decât blana. Blană foarte deasă şi mătăsoasă, pe partea dorsală
roşiatică-maronie, iar pe partea ventrală gri-gălbui. Urechi mai deschise decât la P.
pipistrellus. Ca şi în cazul lui P. pipistrellus, porţiunea de patagiu cuprinsă între prima
încheietură a celui de-al cincilea deget şi cot nu este divizată de o nervură. În plus,
porţiunea de deasupra este, de asemenea, nedivizată în cele mai multe cazuri şi se întinde de la al cincilea deget până la antebraţ. Penisul adulţilor este galben evident, în
timpul perioadei de reproducere devenind portocaliu; penisul întotdeauna fără dungă mediană pală. În cazul subadulţilor sau a juvenililor penisul este albicios, adesea
cu o nuanţă de galben, dar niciodată maroniu şi întotdeauna fără dungă la mijloc. În
cazul femelelor pielea din jurul vaginului este, de asemenea, portocalie, mai evidentă
în perioada fertilă. → Pipistrellus pygmaeus – liliacul pigmeu
Caractere suplimentare: Uropatagiul este acoperit cu păr des în prima treime. A
doua (F3.2) şi a treia falangă (F3.3) al celui de-al treilea deget sunt aproximativ de aceeaşi dimensiune. Ca şi la P. nathusii, există un spațiu între al doilea şi al treilea incisiv
inferior (I2 and I3). Frecvenţa principală în jur de 55kHz (52-57kHz).
Ecologie: Adăposturile de vară sunt în fisuri şi cavităţi situate în diferite părţi ale clădirilor, în spaţii de sub acoperiş, sau în scorburi. În perioada împerecherii sunt ocupate
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adăposturi expuse, scorburi, clădiri, turnuri de observaţii. Iarna exemplare în hibernare pot fi întălnite în clădiri sau în scorburi, probabil majoritatea indivizilor hibernând
în scorburi. Habitatele preferate sunt pădurile de foioase situate în lunca râurilor şi suprafeţele de apă de orice mărime, fiind mult mai puţin flexibil în privinţa habitatelor
folosite decât liliacul pitic. În general vânează peste, şi în jurul suprafeţelor de apă, în
apropierea vegetaţiei, la marginea pădurilor, evitând terenurile agricole şi pajiştile.

Fig. 33. Pipistrellus pygmaeus: aspect general,
forma urechii şi a tragusului, forma penisului, aripă

Genul Eptesicus
(Eptesicus serotinus – Eptesicus nilssonii)
A. Specie mare şi robustă, LA: 48.0-58.0mm. Botul este lat şi robust. Tragusul este
lat, iar urechile destul de lungi. Penisul este doar uşor bombat spre capăt, iar partea sa superioară are o creastă mediană slabă. Blana de pe spate poate fi de culoare
maroniu închis până la maro-gălbui sau maro-auriu. Pe partea ventrală blana este în
general de culoare gri-maroniu mai deschis. Bot şi urechi negricioase. → Eptesicus
serotinus – liliacul cu aripi late
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Caractere suplimentare: Ultimele două vertebre nu sunt incluse în uropatagiu.
Ecologie: Adăposturile de vară sunt aproape exclusiv în clădiri, în podurile acestora
sau în cavităţile zidurilor. Coloniile de naştere rar sunt localizate la altitudini de peste
800m. De obicei hibernează în clădiri, în fisuri din pod, cavităţi ale zidurilor; mai rar
exemplare solitare, sau grupuri alcătuite din câţiva indivizi pot fi găsite şi în peşteri,
în zonele mai răcoroase ale acestora. Foloseşte o mare varietate de habitate. Vânează
la liziera pădurilor, în parcuri, grădini, păşuni cu arbori, peste terenuri agricole, de-a
lungul vegetaţiei situate la malul apelor; în multe cazuri, în localităţi, este observat
vânând în jurul stâlpilor de iluminat cu lumină albă.

Ghid practic

Fig. 35. Eptesicus nilssonii: aspect general,
forma urechii şi a tragusului

Ecologie: O specie tipică a pădurilor boreale şi a celor montane, în centrul şi sudestul Europei fiind întâlnit în general în zonele montane, nu rar la altitudini de peste
2000m. Adăposturile de vară sunt în general în clădiri, sub acoperişuri sau în cavităţile
zidurilor, foarte rar şi în scorburi. Hibernează, în general, solitar sau în grupuri mici în
adăposturi subterane, peşteri, mine, fisuri în stâncă, la temperaturi destul de scăzute.
Habitatele caracteristice sunt pădurile de conifere sau mixte, vânând în interiorul şi
la marginea pădurilor, dar şi deasupra zonelor umede, a pajiştilor, precum şi în jurul
localităţilor. Are un zbor destul de rapid şi agil de-a lungul vegetaţiei, dar şi la înălţimi
de până la 50m în habitate deschise; în localităţi poate fi observat vânând în jurul
stâlpilor de iluminat.

Genul Nyctalus
(Nyctalus noctula – Nyctalus leisleri – Nyctalus lasiopterus)
Fig. 34. Eptesicus serotinus: aspect general,
forma urechii şi a tragusului, forma penisului, uropatagiu

B. Specie de talie mai mică, LA: 37.0-44.0mm. Blana de pe partea dorsală maro închis
spre negru cu vârfuri auriu deschis pe spate şi pe frunte. Linie clară de demarcare
de-a lungul părţilor gâtului către partea ventrală, care este de culoare maro-gălbui
deschis. → Eptesicus nilssonii – liliacul nordic
Caractere suplimentare: De obicei, smocuri mici de păr gălbui pe marginile din faţă
ale urechilor. În principiu, este o specie care nu pune probleme de identificare, dar au
fost făcute confuzii cu Hypsugo savii (acesta din urmă este mai mic, are urechi şi tragus
diferite şi un penis cu formă caracteristică, curbată) sau cu Vespertilio murinus. La V.
murinus vârfurile argintii ale părului nu ating fruntea, blana de pe bărbie este albă sau,
oricum, deschisă, epiblema este bine evidenţiată, iar penisul este lung şi foarte subţire.
Membranele aripilor sunt maro-cenuşii la V. murinus, iar la Eptesicus sunt negricioase.
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A. Specie de talie mare, LA: 48.0-58.0mm. Blană catifelată, alcătuită din peri scurţi,
de culoare maroniu-roşiatic, puţin mai deschis pe partea ventrală. Iarna blana de pe
partea dorsală cu nuanţe maro-cenuşiu. → Nyctalus noctula – liliacul de amurg
Ecologie: Foloseşte ca adăposturi scorburi, preferându-le pe cele de ciocănitoare, situate în general la înălţimi de 4-12m. Prezintă o adaptare bună la mediul urban, apărând chiar şi în oraşele mari, unde adăposturile preferate sunt crăpăturile din pereţii
blocurilor. Este uşor de identificat, fiind o specie de talie mare, care vânează la înălţimi
considerabile (în general 10-50m), putând fi întălnită în aproape orice tip de habitat.
Are un zbor foarte rapid şi direct. Asemănător păsărilor migratoare, liliecii de amurg
pot parcurge distanţe semnificative între adăposturile de vară şi cele de iarnă, în unele cazuri pot migra pe distanţe cu mult peste 1000 km. Hibernează în scorburi de copaci, în fisuri din clădiri sau poduri, dar şi în adăposturi subterane sau fisuri în stâncă.
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Fig. 36. Nyctalus noctula:
aspect general,
forma urechii şi a tragusului,
forma penisului

Ghid practic

Fig. 37. Nyctalus lasiopterus: aspect
general, forma urechii şi a tragusului

B. Specie de talie foarte mare, LA: 61.0-70.0mm. Aspect uniform, maroniu-roşiatic.
Urechi foarte late, bot solid. → Nyctalus lasiopterus – liliacul mare de amurg
Caractere suplimentare: Blană cu peri lungi pe gât, în special la masculi.
Ecologie: În general există puţine date despre ecologia acestei specii. Adăposturile
cunoscute sunt în scorburi, la înălţimi de peste 4m, dar exemplare ale acestei specii
au fost găsite şi în spaţiile existente sub acoperişul unor clădiri sau în fisuri din peşteri
mari. Habitatele preferate sunt pădurile de foioase (în primul rând cele de fag şi de
carpen), dar în zonele montane poate fi prezent şi în păduri de brad bătrâne. Are un
zbor rapid şi direct, la mare înălţime, uneori la câteva sute de metri deasupra solului.
Există observaţii din Spania, Italia şi Grecia referitoare la faptul că liliacul mare de
amurg poate captura în perioda migraţiei păsărilor exemplarele unor specii de paserifome de talie mică (piţigoi albastru, pitulice, măcăleandru), în perioadele respective
acest tip de pradă formând un procent considerabil a hranei consumate.
C. Specie de dimensiuni medii, LA: 38.0-47.0mm. Blană cu aspect uniform, maro spre
maro închis, fără nuanţă roşiatică. Blana de pe partea dorsală bicoloră, cu rădăcini mai
închise. Urechi mai înguste. → Nyctalus leisleri – liliacul mic de amurg
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Fig. 38. Nyctalus leisleri:
aspect general, forma urechii
şi a tragusului

Caractere suplimentare: Baza interioară a urechii şi pliul ce conectează urechea de
gură sunt, adesea, mai deschise la culoare decât restul urechii.
Ecologie: Adăposturile de vară sunt în general în scorburi, liliacul mic de amurg preferând mai mult cavităţile naturale, faţă de scorburile făcute de ciocănitoare, care în
general sunt ocupate de lilieci de amurg. Rar poate ocupa adăposturi şi în clădiri.
Hibernează în primul rând în scorburi, dar şi în clădiri, foarte rar în fisuri de stâncă.
Un liliac tipic de pădure, habitatele preferate sunt pădurile mature de foioase. Are
un zbor rapid, direct; vânează în pădure sau la marginea acesteia, de-a lungul unor
drumuri forestiere, în general la nivelul coronamentului sau deasupra acestuia. Poate
fi observat vânând deasemenea şi peste suprafeţe de apă cu dimensiuni mai mari sau
în jurul stâlpilor de iluminat.
Chei pentru determinarea speciilor
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Genul Plecotus
(Plecotus auritus – Plecotus austriacus)

livezi, peste zonele agricole folosite extensiv, alcătuite dintr-un mozaic de habitate,
evitând în general marile masive forestiere. Are un zbor lent, în general vânând la
înălţimi de 2-5m, aproape de vegetaţie, dar uneori şi la înălţimi de peste 10m.

A. Degetul unu scurt (D1<6.5mm). Gheara degetului unu de obicei mai scurtă de
2mm. Piciorul scurt (LP fără gheare <8mm). Părul de pe degetele de la picioare scurt
şi drept. Penis îngroşat şi rotunjit către capăt. Blana de pe partea dorsală gri, uneori cu
nuanţă gri-maroniu. LA: 36.5-44.0mm. → Plecotus austriacus – liliacul urecheat gri

Fig. 39.
Plecotus austriacus:
aspect general,
forma urechii
şi a tragusului,
degetul 1, picior,
forma penisului

Caractere suplimentare: Protuberanţa de deasupra ochiului mică (diametru mai
mic decât cel al ochiului). LungTr: 14.0-16.0mm, latTr>5.4 mm.
Ecologie: Coloniile de vară sunt în general în poduri de clădiri, exemplarele solitare
putând fi găsite într-o varietate de adăposturi: diferite părţi ale clădirilor, în structura
podurilor, în fisuri de stâncă. Majoritatea coloniilor de naştere sunt situate la altitudini
de până 550m. Hibernează în poduri de clădiri, peşteri, pivniţe, fisuri de stâncă. Fiind
destul de tolerant la frig în adăposturi subterane de obicei poate fi găsit în apropierea intrării. Este o specie caracteristică a zonelor rurale, vânând în general în grădini,
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B. Degetul unu lung (D1>6.5mm). Gheara degetului unu lungă şi curbată (de obicei,
mai lungă de 2mm). Piciorul este mare (LP>8mm). Peri lungi şi drepți pe întreg piciorul şi pe degete. Blana de pe partea dorsală maro deschis, maro sau maro-roşiatic; pe
partea ventrală mai deshisă, în general gălbui-maronie. De cele mai multe ori fără o
delimitare clară între coloritul ventral şi cel dorsal. Pielea de pe faţă, urechile şi tragusul maronii. Penis subţiindu-se continuu dinspre bază spre vârf (formă triunghiulară).
LA: 35.0-42.5mm. → Plecotus auritus – liliacul urecheat brun
Caractere suplimentare: Protuberanţă mare deasupra ochiului (diametru 1.52.0mm). LungTr<15.5mm.
Ecologie: Prezenţa acestei specii se leagă de pădurile mature, în primul rând cele de
foioase, fiind prezent însă şi în păduri mixte sau, în zona montană, în cele de conifere.
Ca adăposturi de vară foloseşte în primul rând scorburi sau clădiri. Hibernează în diferite tipuri de adăposturi subterane, fisuri de stâncă sau scorburi. Vânează în păduri,
dar şi în jurul unor arbori solitari în parcuri sau grădini. Are un zbor lent aproape de
vegetaţie, prada fiind prinsă atât în zbor sau culeasă de pe frunze.

Fig. 40. Plecotus auritus: aspect general, forma urechii
şi a tragusului, degetul 1, picior, forma penisului
Chei pentru determinarea speciilor

45

Determinatorul speciilor de lilieci (Chiroptera) din românia

Familia Miniopteridae
Singura specie europeană, Miniopterus schreibersii, are botul foarte scurt şi o frunte
bombată. Urechile sunt scurte şi triunghiulare şi nu depăşesc vârful capului, care are
o blăniţă densă, scurtă şi erectă, atingând spatele nasului. Blana de pe partea dorsală
este gri-maronie, uneori maro sau negricioasă. Abdomenul are o nuanţă de gri ceva
mai deschis. Aripile sunt foarte lungi şi înguste; în repaus al treilea şi al patrulea deget
sunt îndoite spre interior între prima şi a doua falangă. LA: 42.0-48.0mm → Miniopterus schreibersii – liliacul cu aripi lungi
Caractere suplimentare: Penisul este subţire şi lung. Pintenul ajunge la o treime sau
cel mult jumătate a uropatagiului, nu prezintă epiblemă.
Ecologie: Coloniile de obicei se adăpostesc în peşteri pe tot parcursul anului, dar mai
rar şi în mine sau alte tipuri de adăposturi subterane. Preferă peşterile cu intrări mari,
din regiunile carstice din zona de deal şi de munte. Exemplare solitare sau grupuri
mici pot fi întălnite într-o varietate de adăposturi, în clădiri, în structura podurilor.
Preferă zonele cu multe păduri. Are un zbor rapid şi manevrabil, vânează sub coronamentul pădurii, peste suprafeţe de apă, sau aproape de vegetaţie. Datorită mărimii
coloniilor uneori exemplarele trebuie să zboare distanţe destul de mari de la adăposturi până la habitate favorabile.

Ghid practic
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