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Semnalãri ale liliacului nordic
(Eptesicus nilssonii Keyserling
et Blasius) din România
(Rezumat)
În lucrarea de faþã prezint datele biometrice
ale douã exemplare de liliac nordic
(Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius), ambele colectate în judeþul Covasna. Referitor la rãspândirea speciei în
România cunoaºtem doar trei date din literatura de specialitate, dintre care în ordine
cronologicã prima semnalare se eliminã
prin greºita localizare în România, despre
a doua s-a dovedit cã se referã la o altã
specie, iar exemplarelor provenite din
ultima semnalare li s-a pierdut urma.
Generalitãþi: prezentarea speciei,
rãspândire
Liliacul nordic este o specie borealã, aria
sa de rãspândire încadrându-se între izotermele de
0 ºi 10 °C . Trãieºte în Europa continentalã ºi în
Asia, la est pânã oceanul Pacific, la nord pânã la
latitudinea de 65° (în Laponia regãsindu-se ºi dincolo de cercul polar), la sud în Europa pânã latitudinea de 48°, dar în Asia s-a gãsit ºi în Caucaz,
Kashmir, Turkestan, Mongolia, Coreea ºi Tibet.
În Europa de Nord în Scandinavia, Þãrile
Baltice, Polonia ºi Rusia este mai rãspânditã. În
vecinãtatea României s-a semnalat încã din secolul XIX, din Tatra Înaltã, unde trãiesc ºi se reproduc populaþii semnificative, câteva exemplare au
fost capturate ºi în nordul Ungariei, cele mai
sudice fiind gãsite în fosta Iugoslavia ºi Bulgaria.
Specia are o talie mijlocie, dupã mãsurãtorile lui TOPÁL (1969) lungimea corpului cu
capul fiind de 51–55 mm, la care se mai adaugã
coada cu lungimea de 29–47 mm. Antebraþul are
lungimea de 38–43 mm, tibia 18–20 mm ºi ure-
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chea 13–16 mm. Lungimea condilobasalã a craniului este între limitele 13,8–15,4 mm, lãþimea
zigomaticã 9,7–10,4 mm, lungimea dentiþiei
superioare 5,0–5,8 mm, lãþimea craniului între
ultimii molari superiori 5,9–6,7 mm, lungimea
mandibulei 10,9–11,6 mm, iar lungimea dentiþiei
inferioare 5,8–6,3 mm. Greutatea corpului este
de 8–12 g.
Modul de trai al liliacului nordic este puþin cunoscut pânã în prezent, se ºtie cã este o
specie montanã, în altitudini mai joase se regãseºte doar în extremitãþile nordice ale rãspândirii
sale. Hiberneazã în peºteri de diferite dimensiuni,
în apropierea intrãrilor, în crãpãturile clãdirilor
din lemn; este foarte puþin sensibil la frig, astfel
nu are exigenþe mari în alegerea locului de iernat.
Primãvara devreme, în primele zile cãlduroase se
trezeºte ºi pãrãseºte locul de hibernare. Vara
trãieºte în zone montane înpãdurite, petrecânduºi ziua în scorburi sau sub scoarþa copacilor, mai
rar în crãpãturile ºi pe podul clãdirilor. Femela
fatã anual doi pui deodatã.
Cercetãtorii mai vechi presupuneau cã
este o specie migratoare, care face drumuri sezoniere de ordinul miilor de kilometri, toamna la
sud ºi primãvara înapoi spre þinuturile nordice,
însã aceastã ipotezã nu a fost încã confirmatã
prin experimentele de inelare.
Referinþele autohtone
Margareta DUMITRESCU, Jana TANASACHI ºi Traian ORGHIDAN (1963) în „Rãspândirea chiropterelor din R.P.R.” indicã douã
localitãþi de colectare a speciei din þarã, ambele
preluate din literatura de specialitate antebelicã.
Prima semnalare a speciei Eptesicus
nilssonii din Oraviþa bãnãþeanã este o greºealã.
Deºi în literatura consultatã era indicat ºi judeþul
unde se situeazã „Oraviþa” respectivã (comitatul
Árva, azi Dolny Kubin, aflându-se în prezent pe
teritoriul Slovaciei), cercetãtorii români au preluat eronat data de la József PASZLAVSZKY, din
Fauna Regni Hungariae (1918), amplasând-o în
spaþiu românesc. Cele douã exemplare din
Oravitz (cum apare la PASZLAVSZKY) au fost
colectate de Antal KOCYAN, pãdurar-ºef din
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comitatul Árva, în 1883 la poalele vestice ale
Munþilor Tatra Înaltã, în apropierea localitãþii
Vitanova. Oraviþa este mai degrabã un nume de
loc ºi nu de localitate. (Localizarea actualã dupã
Aristid MOSANSKY, Skorusinské vrchy:
Vitanova, Oravice – 785 m.)
A doua semnalare (ulterior infirmatã) a
speciei de pe teritoriul actual a României aparþine
zoologului Lajos MÉHELY. El a capturat un
exemplar (o femelã tânãrã cu dentiþia uzatã) întro crevaºã de stâncã din pãdurea de la Baziaº
(Banat) la data de 15 iunie 1899 (detalii nepreluate de DUMITRESCU et al.), publicând datele în
Monographia chiropterorum hungariae (1900).
PASZLAVSZKY în opera sa a citat datele din
Monografie, însã în cazul acestui exemplar deja
menþioneazã: „dubiosus – MÉHELY” (probabil
la recomandarea dânsului, fiindcã el nu era specialist în domeniu). Poziþia taxonomicã a specimenului respectiv, care se aflã în colecþia Muzeului de ªtiinþele Naturii din Budapesta, a fost în
final clarificatã de chiropterologul György
TOPÁL (1959). El a constatat cã liliacul respectiv aparþine de fapt de specia Hypsugo savii
Bonaparte, o formã necunoscutã pânã atunci din
Bazinul Carpatic.
O semnalare mai recentã a speciei aparþine ornitologului Lídia MOLNÁR (1983). Ea a
efectuat timp de un an (1978 febr.–1979 ian.) o
inventariere a victimelor gazului de mofetã din
rândul pãsãrilor ºi micromamiferelor pe Muntele
Puciosu (Mþii Ciomad–Puciosu), jud. Covasna,
gãsind printre altele ºi douã exemplare de Eptesicus nilssonii la datele de 28 iulie ºi 28 august
1978, care au fost determinate de cãtre ornitologul
István KOHL la Reghin (L. MOLNÁR, comunicãri personale). Urma acestor specimene aici s-a
pierdut, în anul curent (2002) nereuºind sã regãsesc materialul în colecþiile KOHL. Nici în memoriile, nici în corespondenþa savantului nu am
gãsit însemnãri referitoare la aceste exemplare.
Am continuat monitorizarea victimelor
mofetelor de pe Muntele Puciosu din anul 1997
pânã în prezent (BARTI, L., 2000; BARTI L,
VARGA Á., 2002). Aflându-se într-un fãget,
grotele cu emanaþiile de gaze fac victime în rândul faunei silvatice. În 4 ani am colectat un mate-
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rial compus din 218 exemplare de lilieci
aparþinând la 12 specii, printre care se numãrã ºi
Eptesicus nilssonii. Un singur exemplar f. am
gãsit la data de 7 iulie 2001 în Peºtera Ucigaºã
(Gyilkos-barlang), la o altitudine de cca. 1100
metri. Ceilalþi membri ai acestei faune de lilieci
sunt Myotis myotis, M. mystacinus, M. brandtii,
M. nattereri, M. bechsteinii, Eptesicus serotinus,
Pipistrellus pipistrellus, Vespertilio murinus,
Plecotus auritus, Pl. austriacus ºi Barbastella barbastellus.
În anul 2002, la data de 16 februarie am
cules câteva ingluvii ale huhurezului mic (Strix
aluco) în turnul bisericii unitariane din satul Sâncraiu (Sepsiszentkirály) care se aflã pe marginea
unei pãduri de foioase, pe colinele estice ale Munþilor Baraolt. Într-una dintre ingluvii am gãsit resturile scheletice ale unui exemplar m. de E. nilssonii, alãturi de oasele pârºului comun (Glis glis –
Gliridae, Rodentia) ºi resturile de chitinã provenite
de mai multe exemplare ale cosaºului verde de
frunziº (Tettigonia viridissima – Acrididae,
Orthoptera). Pe baza faptului cã ingluvia a fost încâ
nedezagregatã ºi pe baza prezenþei resturilor de
insecte respective, consider cã liliacul a cãzut pradã
în perioada iulie–septembrie din anul precedent.
Datele biometrice ale exemplarelor
din Muntele Puciosu ºi Sâncraiu
Exemplarul colectat din Peºtera Ucigaºã
(Muntele Puciosu) era într-o stare avansatã de
descompunere, astfel am pãstrat numai craniul ºi
scheletul, la care am efectuat unele mãsurãtori
(în milimetri).
Caracterele metrice mãsurate la craniu au
fost: lungimea condilobasalã (lg. condbas.),
lungimea ºirului superior de dinþi (lg. C-M3),
lungimea ºirului de molari superiori (lg M1-M3),
distanþa dintre caninii superiori (C-C), distanþa
dintre ultimii molari superiori (M3-M3), lungimea ºi lãþimile trigonide ºi talonide (lþ. trigon.,
lþ. talon.) la C, P4, M1,M2, M3, distanþa interzigomaticã (d. interzig.), distanþa inter-orbitalã
(d. interorb.), lungimea tãieturii nazale (lg. tãi.
naz.), lãþimea tãieturii nazale (lþ. tãi. naz.), înãlþimea craniului la bulele timpanice (înãlþ. cran.).

Caracterele metrice mãsurate la mandibulã: lungimea (lg. mandib.), înãlþimea sub canin
(înãlþ. mandib. sub C), înãlþimea dupã M3 (înãlþ.
mandib. dupã M3), lungimea ºirului inferior de
dinþi (lg. C-M3), lungimea ºirului de molari inferiori (lg. M1-M3 ), lungimea ºi lãþimile trigonide
ºi talonide (lþ. trigon., lþ. talon.) la C, P3, P4, M1,
M2, M3, distanþa între apofiza coronoidã ºi apofiza angularã (d. apof. coron.-apof. ang.), distanþa între apofiza coronoidã ºi condilul de
articulaþie al mandibulei (d. apof. coron.- apof.
cond.), înãlþimea apofizei coronoide mãsuratã
perpendicular la linia imaginarã bazalã ce leagã
muchia corpului mandibulei cu vârful apofizei
angulare (înãlþ. apofiz. ang. 1), înãlþimea apofizei
coronoide mãsuratã de la baza pãrþii distale a
mandibulei (înãlþ. apofiz. ang. 2).
Caracterele mãsurate la schelet: lungimea antebraþului, lungimea radiusului, lungimea
humerusului, lungimea claviculei, lungimea cea
mai mare a scapulei, lãþimea cea mai mare a scapulei, lungimea oaselor metacarpale 1–5 (cu oasele carpale), lungimea falangelor la degetele
1–5, lungimea femurului, lungimea tibiei, lungimea talpei (fãrã gheare), lungimea osului coxal,
lãþimea cea mai mare a osului coxal. (Valorile
obþinute la mãsurãtori sunt prezentate în tabel).
Din craniul ºi scheletul specimenului gãsit în ingluvie s-au pãstrat doar maxila sinistrã cu
alveolele dentiþiei de la I2 la M3 cu dinþii P4,
M2, M3ºi cu un fragment din osul jugal; osul
palatin; cochleele ºi bulele timpanice; basiooccipitalul; partea distalã cu apofize a unei
mandibule; un humerus fãrã terminaþia distalã;
fragmente de femuri ºi tibii; oasele metacarpale
ºi vertebrele sacrale cu oasele coxale.
La acest exemplar am mãsurat lungimea
ºirului de dinþi superiori de la alveola caninului
pânã la coroana ultimului molar (5.39 mm),
lungimea dinþilor (P4: 1.08, M2: 1.50, M3: 0.97
mm), lãþimea trigonidã a dinþilor (M2: 1.76, M3:
1.50 mm) ºi lãþimea talonidã a dinþilor (P4: 1.38,
M2: 1.68, M3: 1.16 mm).

Mulþumiri
Pentru ajutorul acordat pe teren, la mãsurãtori ºi la fotodocumentare le datorez mulþumiri prietenilor Imre Zsolt AMBRUS ºi Mihály
BAKÓ, biologului Zoltán CSATA, precum ºi
Asociaþiei Cercul de Turism Nemira pentru
folosirea infrastructurii.
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Eptesicus nilssonii
(Chiroptera – Mammalia)
elõfordulások Erdélyben
(Kivonat)
A dolgozatban két északi késeidenevér
(Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) gyûjtési és biometriai adatait közlöm, továbbá tárgyalom a faj romániai elõfordulására vonatkozó
régebbi adatokat. A három irodalmi adatból kettõ
téves, a harmadikat alátámasztó bizonyítópéldányoknak pedig nyomuk veszett.

Two Eptesicus nilssonii
(Chiroptera – Mammalia)
Records in Transylvania
(Romania)
(Abstract)
In this paper I publish the collecting and
biometrical data of two Transylvanian Eptesicus
nilssonii specimens and I discuss the previous
occurences known in the literature. Two of the
three ancient data are wrong and the proving
samples of the third are missing.
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Figura 1 Datele metrice (în milimetri) ale craniului ºi ale scheletului de Eptesicus nilssonii,
colectat în Muntele Puciosu, jud. Covasna.
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Figura 2 Craniul exemplarului de Eptesicus nilsonii colectat de la Muntele Puciosu (jud. Covasna),
Foto: BARTI L.
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