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Tabel 1: Repartizarea chiropterofaunei identificată în Peştera Toşorog pe specii şi vizite.
M. myo. - Myotis myotis; M. oxy. - Myotis oxygnathus; R. hip. - Rhinolophus hipposideros; B. bar. - 
Barbastella barbastellus; R. fer. - Rhinolophus ferrumequinum; T. int. - temperatura în interiorul 
peşterii; U% - umiditatea în interiorul peşterii.

Specia
M. myo. M. oxy. R. hip. B. bar. R. fer. Össz. B.h. U%

Data

15.04.2007 9 4 2 - 1 16 10,9 66,2

23.12.2007 45 16 9 7 - 77 9,8 70

26.02.2008 40 12 10 - - 62 - -

24.11.2008 30 10 4 - - 44 7.95 82.37

Chiropterofauna din 
aria Cheile Bicazului 
- Cheile Şugăului - 
Peştera Toşorog

Baltag Emanuel Ştefan 
Pocora Irina 
Pocora Viorel

În perioada aprilie 2007 – no-
iembrie 2008 s-a derulat proiectul 
Studii asupra chiropterelor din 
Peştera Toşorog (NT), finanţat, 
prin „Bursa Milvus”, în cadrul se-
siunii din martie 2007.

Proiectul a avut ca scop identi-
ficarea speciilor de chiroptere din 
Peştera Toşorog şi monitorizarea 
coloniei de hibernare, în vederea 
integrării peşterii în sistemul na-
ţional de monitorizare a adăpos-
turilor de hibernare pentru lilieci. 
Prin prezentul proiect a fost in-
vestigată şi zona Cheile Bicazului 
– Cheile Şugăului.

Informaţiile din literatura 
de specialitate privind chiropte-
rofauna acestei arii sunt puţine 
şi vechi. Primele date, privind 
Peştera Toşorog, au fost colectate 
de Valenciuc N., Ion I., Horea M. 
şi Ionescu V. între anii 1966-1972. 
Informaţii privind chiroptere-
le din Cheile Bicazului – Cheile 
Şugăului sunt însă şi mai puţine, 
singura semnalare, datând din 
anul 1954, referindu-se la lilia-
cul pitic (Pipistrellus pipistrellus) 
(Dumitrescu şi colab. 1962-1963. 
Răspândirea chiropterelor în R. 
P. Română). În ceea ce priveşte 
Peştera Munticelu, singurele in-
formaţii sunt colectate de Pocora 
(Ifrim) Irina, fiind cuprinse în 
lucrarea de licenţă: Date pri-
vind biologia, ecologia şi eto-
logia unor specii de chiroptere 
(2004, Facultatea de Biologie, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi).

Pe durata studiului, efectuat 
de noi, au fost vizitate două peş-

teri (Peştera Toşorog şi Peştera 
Munticelu) şi două situri de im-
portanţă comunitară, Cheile 
Bicazului - Hăşmaş (ROSCI0027), 
respectiv Cheile Şugăului - 
Munticelu (ROSCI0033).

Cu ocazia deplasărilor pe te-
ren au fost identificate cu cer-
titudine 12 specii de chiroptere 
(Rhinolophus ferrumequinum, 
Rhinolophus hipposideros, Myotis 
daubentonii, Myotis myotis, 
Myotis oxygnathus, Nyctalus 
lasiopterus, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus 
nilssonii, Eptesicus serotinus, 
Vespertilio murinus, Barbastella 
barbastellus). 

Scurtă prezentare a zonelor 
investigate:
Peştera Toşorog 
(Jgheabul cu Gaură)

Rezervaţie Speologică Monu-
ment al Naturii (legea 5/2000), 
Peştera Toşorog este situată pe 
raza localităţii cu acelaşi nume, 
comuna Bicazul Ardelean (NT). 
În acest adăpost au fost identifica-
te 5 specii de chiroptere.

Prima vizită în această peşte-
ră a fost efectuată în aprilie 2007, 
când s-a înregistrat un efectiv re-
dus de chiroptere. Numărul mic 
de lilieci observaţi poate fi explicat 
prin faptul că peştera este folosită 
ca adăpost de hibernare pentru li-

lieci, iar la data vizitei noastre, cel 
mai probabil, majoritatea liliecilor 
părăsiseră deja adăpostul.

Vizita din data de 15 aprilie 
2007 aduce o specie nouă pen-
tru fauna Moldovei, liliacul mare 
cu potcoavă (Rhinolophus fer-
rumequinum). Identificarea s-a 
realizat pe baza unui exemplar 
găsit mort. Măsurătorile efectuate 
exclud posibilitatea unei erori de 
identificare şi indică, fără dubii, 
că exemplarul găsit aparţine spe-
ciei menţionate. Cel mai probabil 
specia utilizează această peşteră 
ca adăpost temporar.

Numărul maxim de lilieci ob-
servaţi în Peştera Toşorog a fost de 
77 exemplare (decembrie 2007). 

În ultima vizită la acest adă-
post (noiembrie 2008) s-a identifi-
cat un număr relativ mic de lilieci, 
comparativ cu sezonul de hiber-

nare 2007-2008. Considerăm că 
acest fapt se datorează tempera-
turilor ridicate de la sfârşitul lunii 
noiembrie a anului 2008, astel că 
liliecii au intrat mai târziu în hi-
bernare. 

Liliacul cârn (Barbastella bar-
bastellus) a fost găsit într-o singu-
ră campanie de teren (decembrie 
2007) în numar de 7 exemplare. 
Menţionăm faptul ca această spe-
cie preferă temperaturile scăzute 
în timpul hibernării şi poate înre-
gistra deplasări între adăposturi, 
în această perioadă.

Datele colectate pe parcur-
sul celor patru vizite efectuate în 
Peştera Toşorog pot fi influenţate 
şi de aspectul peşterii (numeroa-
se firide şi spaţii greu accesibile), 
care îngreunează observarea li-
liecilor în ciuda atenţiei sporite 
pe care echipa a manifestat-o la 
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Liliac cârn (Barbastella barbastellus) • Foto: Viorel Pocora

Tabel 2: Repartizarea chiropterofaunei identificată în Peştera Munticelu pe specii şi vizite.
* Lucrare de diplomă, Pocora (Ifrim) Irina, 2004. Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Specia Myotis
daubentonii

Myotis myotis/
Myotis oxygnathus

Rhinolophus 
hipposideros Total

Data

17.04.2004* 2 22 1 25

26.02.2008 0 65 1 62

continuare în pag. 4

fiecare vizită. Astfel că, numărul 
liliecilor prezenţi în această peşte-
riă ar putea fi mai mare decât cel 
observat.

Având în vedere datele înre-
gistrate în perioada aprilie 2007 
– noiembrie 2008, considerăm că 
această peşteră este importantă 
atât ca adăpost pentru perioada 
de hibernare, cât şi ca adăpost 
temporar pe ruta de migraţie.

Toate cele 5 specii identifica-
te aici sunt incluse în Anexa II. 
a Directivei Habitate a Uniunii 
Europene (92/43/EEC), respectiv 
în Anexa 3 a OUG 57/2007, ane-
xe ce cuprind specii de animale şi 
plante de interes comunitar a că-
ror conservare necesită desemna-
rea de arii cu protecţie specială.

Peştera Munticelu 
(Peştera Ghiocelul)

Rezervaţie naturală (legea 
5/2000), peştera este situată pe 
raza localităţii Bicaz-Chei (NT). 
Chiropterofauna din Peştera 
Munticelu a mai fost studiată în 
anul 2004, când s-au identificat 
patru specii (Tabel 2). Prin prezen-
tul proiect, nu s-a efectuat decât o 
deplasare în Peştera Munticelu, 
deoarece nu a constituit obiectul 
studiului nostru. Cu această oca-
zie au fost observate trei specii de 
lilieci. În urma rezultatelor obţi-
nute, s-a decis includerea Peşterii 
Munticelu în reţeaua naţională de 
monitorizare a adăposturilor de 
hibernare pentru lilieci.

Datorită înălţimii mari la care 
este situat tavanul, în această 
peşteră, cele două specii surori, 
liliacul comun (Myotis myotis) şi 
liliacul comun mic (Myotis oxyg-
nathus) nu s-au putut diferenţia.

Toate speciile identificate 
prin prezentul proiect, în Peştera 
Munticelu, sunt incluse în Anexa 
II. a Directivei Habitate a Uniunii 
Europene (92/43/EEC), respectiv 
în Anexa 3 a OUG 57/2007, ane-

xe ce cuprind specii de animale şi 
plante de interes comunitar, a că-
ror conservare necesită desemna-
rea de arii cu protecţie specială, iar 
liliacul de apă (Myotis daubento-
nii), identificat în 2004 este inclus 
în Anexa IV. a Directivei Habitate 
(92/43/EEC), respectiv în Anexa 4 
a OU 57/2007, anexe ce cuprind 
specii de interes comunitar care 
necesită o protecţie strictă.

Cheile Bicazului – Cheile 
Şugăului

În aria Cheile Bicazului – 
Cheile Şugăului s-au facut înregis-
trări cu ajutorul detectorului de 
ultrasunete cu expansiune de timp 
(Tranquility II) şi a unui dispozitiv 
de înregistrat (Sony MZ-NH600 
Silver Hi-MiniDisc Walkman). 
Echipamentul a fost pus la dis-
poziţie prin programul Indicator 
bat project – România  - Darwin 

Initiative coordonat la nivel na-
ţional de către Asociaţia pentru 
Protecţia Liliecilor din România 
(www.aplr.ro).

În această arie au fost înre-
gistraţi 109 indivizi, dintre aceş-
tia 90 au putut fi determinaţi 
până la nivel de specie (Tabel 3). 
Determinarea celorlalţi 19 indivizi 
rămâne incertă.

Înregistrarea ultrasunetelor 
emise de chiroptere şi analiza 
acestora este o metodă ce va sufe-
rii modificări în timp, cu precădere 
în privinţa cheilor de determinare. 
Astfel, nu se poate identifica spe-
cia pentru toate ultrasunetele în-
registrate. În unele cazuri se poate 
identifica genul, perechea sau 
grupul de specii (Tabel 3), însă în 
altele, determinarea rămâne sub 
semnul întrebării (Tabel 4).

Având în vedere posibilităţile 
limitate ale acestei metode con-
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Tabel 3: Repartizarea indivizilor identificaţi în aria Cheile Bicazului – Cheile Şugăului 

Tabel 4: Repartizarea indivizilor, a căror ultrasunete nu au putut fi identificate cu certitudine, în 
aria Cheile Bicazului – Cheile Şugăului.

Nr. Specia Nr. de ex.

1 Myotis sp. 8

2 Myotis daubentonii 28

3 Nyctalus lasiopterus 3

4 Nyctalus noctula 4

5 Pipistrellus pipistrellus 34

6 Eptesicus nilssonii 2

7 Vespertilio murinus 5

8 Nyctalus leisleri / Eptesicus nilssonii 1

9 Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri 1

10 Eptesicus serotinus / Eptesicus nilssonii 1

11 Vespertilio murinus / Nyctalus lasiopterus 2

12 Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri / Nyctalus noctula / Vespertilio murinus 1

Total 90

Nr. Specia Nr. de exemplare Observaţii

1 Myotis daubentonii 5

2 Myotis nattereri 4

3 Nyctalus noctula 1 sunete sociale

4 Pipistrellus pipistrellus 2 1 sunet social

5 Eptesicus nilssonii 3

6 Myotis myotis / Myotis oxygnathus 3

7 Myotis nattereri / Myotis daubentonii 1

Total 19

siderăm că datele prezentate în 
Tabelul 3, nu ilustrează, în tota-
litate, structura chiropterofaunei 
din aria studiată. Informaţiile pre-
zentate în Tabelul 4 sunt orientati-
ve, deoarece veridicitatea lor este 
pusă sub semnul întrebarii. Pentru 
confirmarea acestor specii este 
necesară intensificarea studiilor 
în aria Cheile Bicazului – Cheile 
Şugăului.

Datele colectate prin prezentul 
proiect completează informaţiile 
existente în literatura de speciali-
tate. Acestea sunt utile pentru în-
tocmirea planului de management 
al siturilor de importanţă comuni-
tară, Cheile Bicazului – Hăşmaş 
(ROSCI0027) şi Cheile Şugăului – 
Munticelu (ROSCI0033), respectiv 
pentru completarea măsurilor de 
management în cazul Rezervaţiei 
Speologice Monument al Naturii 
Peştera Toşorog.

Luând în considerare diversi-
tatea speciilor de lilieci, precum 
şi bogăţiile de natură geologică 
din aria Peştera Toşorog – Cheile 
Bicazului – Cheile Şugăului – 
Peştera Munticelu, considerăm că 
este necesară acordarea unei aten-
ţii sporite şi recomandăm derula-
rea unor proiecte de inventariere 
şi monitorizare pe termen lung a 
chiropterofaunei din această arie.

Adresăm mulţumiri tuturor 

persoanelor ce au contribuit la re-
alizarea acestui proiect: Asoltanei 
Loredana, Baltag Aurel, Bolboacă 
Lucian Eugen, Dragu Anca, Ifrim 
Iulian, Iluţă Codrin Constantin, 
Lupu Lucian, Nechifor Magda, 
Palamiuc Lavinia, Popescu Iri-nel, 
Ştefan Andrei, Tomazatos Ale-
xandru, Ungureanu Mădălina.   

Notă:
Rhinolophus hipposideros – liliacul mic 
cu potcoavă, Myotis mystacinus – liliacul 
mustăcios, Myotis nattereri – liliacul lui 
Natterer, Nyctalus lasiopterus – liliacul 
mare de amurg, Nyctalus noctula – liliacul 
de amurg, Nyctalus leisleri – liliacul mic de 
amurg, Eptesicus nilssonii – liliacul nordic, 
Eptesicus serotinus – liliacul cu aripi late, 
Vespertilio murinus – liliacul bicolor.

Evaluarea speciilor ţintă 
în vederea desemnării 
de noi arii Natura 2000

Kecskés Attila

Pe când atenţia biologilor este 
atrasă mai recent de cercetări tot mai 
interesante din domeniul ecologiei, 
etologiei, în ultimul timp cunoştin-
ţele faunistice abia că se îmbogă-
ţesc cu date noi. Ba chiar, datorită 
schimbărilor rapide ale habitatelor 

naturale, se învechesc multe date 
faunistice valoroase. Conform per-
spectivei gererale, datele faunistice 
nu reprezintă, în sine, o adevărată 
valoare ştiinţifică, neputând fi publi-
cate în reviste de specialitate de nivel 
înalt. Deoarece activitatea ştiinţifică 
a biologilor şi ecologilor este evalua-
tă după numărul şi valoarea ştiinţifi-
că a articolelor publicate, cercetările 
faunistice se pierd şi mai mult în um-
bră. Pe lângă aceasta se mai adaugă 
şi faptul că este foarte greu de găsit 
finanţare pentru cercetări faunisti-
ce şi colectare de date. Lipsa acută 

a datelor faunistice a devenit mai 
vizibilă după aderarea României la 
UE când, conform Directivei Păsări 
şi Directivei Habitate, trebuia să fie 
desemnate zone protejate pentru 
ocrotirea speciilor şi a habitatelor 
conform datelor faunistice recent 
colectate. Desemnarea siturilor 
Natura 2000, conform celor două 
directive, presupune că fiecare stat 
membru este obligat să delimiteze şi 
să propună arii noi pentru speciile de 
animale şi plante de interes comuni-
tar până la o dată scadentă, definită. 
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