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Rezumat. Cercetările au fost efectuate în perioada de hibernare și vara în carierele de piatră de la
Trebujeni și Mășcăuți. În perioada de hibernare în minele de la Trebujeni au fost semnalate 5 specii de
lilieci, dominant a fost Rhinolophus hipposideros cu 33,34%, iar în perioada de vară a fost înregistrat doar
liliacul de apă. În minele de la Mășcăuți în perioada de hibernare și vara au fost semnalate câte 6 specii,
însă structura comunității prezintă diferențe. Iarna domina Eptesicus serotinus (50,79%), iar vara –
Plecotus austriacus (71%). Majoritatea speciilor sunt rare, protejate la nivel național și internațional.
Cuvinte-cheie: lilieci, adăposturi subterane, specii rare, protecție, Trebujeni, Mășcăuți.

NEW UNDERGROUND SHELTERS OF BATS (MAMMALIA, CHIROPTERA)
FROM THE TREBUJENI LANDSCAPE RESERVATION
Abstract. The researches were carried out during the hibernation period and in summer in the stone
quarries from Trebujeni and Mășcăuți. During the hibernation period in Trebujeni mines 5 species of bats
were recorded, Rhinolophus hipposideros was dominant with 33.34%, and in the summer only Myotis
daubentoni was registered. In the mines from Mășcăuți during the hibernation period and in summer 6
species were reported, but the structure of the community was different. In winter the dominant species
was Eptesicus serotinus (50.79%), and in summer - Plecotus austriacus (71%). Most species are rare,
protected at national and international level.
Keywords: bats, underground shelters, rare species, protection, Trebujeni, Mășcăuți.

Introducere
Rezervaţia peisagistică Trebujeni face parte din Parcul Național Orhei și prezintă un
ansamblu de monumente naturale şi cultural-istorice amplasate în preajma satelor
Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, raionul Orhei, Republica Moldova. Rezervaţia este
axată pe defileul râului Răut, care traversează parcul natural de la nord-vest spre sud-est
pe un traseu tri-sinusoidal de circa 15,0 km, fiind mărginit la extremităţi de satele din
vecinătate: Furceni (raionul Orhei) şi Maşcăuţi (raionul Criuleni). Elementul
geomorfologic esenţial al complexului îl constituie valea râului Răut, compusă din albia
minoră, albia majoră, terase şi versanţi. Are formă de defileu şi chei, fiind relativ îngustă,
cu o lăţime ce nu depăşeşte 1,0-2,0 km. Înălţimea versanţilor abrupţi atinge în mediu
altitudinea de 100-130 m, cotele maxime fiind de 170-180 m, mai sus de nivelul mării, pe
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când malurile râului sunt concave sau convexe, de multe ori aproape abrupte, uneori cu
panta până la 90º, reprezentând peisaje spectaculoase [5].
În versanții calcaroși ai râului au fost săpate multe cariere de piatră, cum sunt cele
de la Jeloboc, Furceni, Brănești, Trebujeni, Mășcăuți. Majoritatea sunt abandonate, însă
unele mai funcționează, ca minele de la Mășcăuți. În Republica Moldova minele părăsite
reprezintă cele mai importante adăposturi subterane pentru speciile de lilieci atât în
timpul hibernării, cât și pentru speciile care se reproduc în peșteri. Cercetările
comunităților de lilieci din adăposturi subterane artificiale au început în anii 60’-70’ ai
secolului trecut preponderent în zona de centru a republicii [8, 9, 11]. Timp de cca 20 de
ani studiul liliecilor a fost practic abandonat, iar la sfârșitul anilor 90 a continuat cu unele
cercetări din zona centrală a Moldovei și lunca Nistrului [6, 7, 10]. Începând cu 2013 au
demarat studii aprofundate ale speciilor de lilieci, din adăposturile subterane din zona
centrală a Moldovei [3, 4, 12, 13], printre care se numără și minele de la Trebujeni și
Mășcăuți. În cercetările anterioare au fost studiate în calitate de adăposturi subterane
pentru lilieci minele de la Jeloboc, Furceni și Brănești [8, 9, 11]. Pentru prima dată au
fost studiate carierele de piatră de la Trebujeni și Mășcăuți, care s-au dovedit a fi
adăposturi importante ale speciilor de lilieci în cursul inferior al râului Răut.
Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate în perioada de hibernare a anului 2016 (noiembrie) și în
vara anului 2017 (iunie) în carierele de piatră de la Trebujeni și Mășcăuți din Rezervația
peisagistică Trebujeni, amplasate în malurile stâncoase ale râului Răut. Carierele
abandonate de la Trebujeni sunt situate la 58-65 m altitudine, au coordonatele 47.307 N
28.991 E și reprezintă un complex de câteva zeci de mine săpate manual cu adâncimea
maximă de cca 20 m. Carierele de la Mășcăuți sunt situate la 42-50 m altitudine, au
coordonatele 47.394 N 29.008 E, sunt parțial abandonate, și reprezintă un complex de
câteva zeci de mine săpate mecanic cu adâncimi de pană la 200 m.

Figura 1. Carierele de piatră de la Trebujeni (stânga) și Mășcăuți (dreapta)
Studiul speciilor de lilieci s-a efectuat prin observații vizuale, toți indivizii au fost
identificați. În cazul când identificarea speciilor era dificilă, indivizii au fost extrași și
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studiate caracterele morfologice, iar după toate manipulările necesare au fost introduși la
loc. În timpul perioadei de hibernare deranjul indivizilor a fost redus la minim.
Rezultate și discuții
În perioada de hibernare în minele de la Trebujeni au fost semnalate 5 specii de
lilieci (Rhinolophuis hipposideros, Myotis dasycneme, M. daubentoni, M. bechsteini,
Plecotus auritus), printre care dominant a fost liliacul mic cu potcoavă cu 33,34% (fig.
2). Trebuie menționată prezența liliacului cu urechi mari, specie critic periclitată [1], care
a fost semnalat pentru prima dată în aceste adăposturi. Toți indivizii erau amplasați
solitar în găuri și crăpături, iar liliacul mic cu potcoavă era atârnat de suprafața tavanului.
22,22%
33,34%

11,11%
11,11%
22,22%
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P. austriacus

M.daubentoni
Rh. hipposideros

M. bechsteini

Figura 2. Structura comunității de lilieci în perioada de hibernare
în minele de la Trebujeni
În perioada de vară în mine a fost înregistrat doar liliacul de apă (M. daubentoni) în
număr de 14 indivizi, dintre care 5 au fost găsiți solitar in găuri și crăpături, iar 9 stăteau
grămadă într-o adâncitură.
În minele de la Mășcăuți în perioada de hibernare au fost semnalate 6 specii (Rh.
hipposideros, M. daubentoni, M. mystacinus, P. austriacus, P. auritus, Eptesicus
serotinus), printre care liliacul cu aripi late a constituit cca jumătate din comunitate,
urmat de liliacul urecheat cenușiu cu cca 29%, iar alte specii au acumulat mai puțin de
10% fiecare (fig. 3).
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Figura 3. Structura comunității de lilieci în perioada de hibernare (stânga)
și vara (dreapta) în minele de la Mășcăuți
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În perioada de vară au fost semnalate 6 specii (Rh. hipposideros, M. dasycneme, M.
mystacinus, M. myotis, P. austriacus, E. serotinus), printre care liliacul urecheat cenușiu
domina cu peste 71% din comunitate, urmat de M. mystacinus cu 12,5%, pe când alte
specii au acumulat mai puțin de 10% fiecare. Pentru prima dată în acest sit și pentru
prima dată după cca 40 de ani pe teritoriul republicii a fost semnalat liliacul comun
M. myotis, specie critic periclitată inclusă în Cartea Roșie a Moldovei [1].
În perioada de hibernare indivizii au fost găsiți în mod solitar, iar vara liliacului
urecheat cenușiu a fost găsit atât soitar, cât și în grupuri a câte 7-11 indivizi. Liliacul mic
cu potcoavă nu a fost găsiți în crăpături, ci doar la muchii, în nișe sau atârnat pe porțiuni
netede ale tavanului și pe pereții laterali ai galeriilor.
Diversitatea și efectivul mai mare a speciilor de lilieci în Mășcăuți se datorează
suprafeței mult mai mari, cât și faptului că minele de la Trebujeni sunt frecvent vizitate
de populație și factorul de deranj este ridicat.
În total în cele două adăposturi au fost semnalate 9 specii de lilieci din două familii:
Rhinolophidae și Vespertilionidae. Majoritatea speciilor sunt rare, protejate la nivel
național și internațional (tab. 1). În Cartea Roșie a Republicii Moldova [1] sunt listate 8
din cele 9 specii înregistrate în siturile studiate, printre care M. myotis și M. bechsteini
sunt specii critic periclitate. În țările vecine – în Cartea Roșie a Vertebratelor din
România [2] și în Cartea Roșie a Ucrainei [14] sunt incluse toate speciile de lilieci
înregistrate cu diferit statut de raritate. Toate speciile sunt incluse în Anexa II a
Convenției de le Berna (specii de animale strict protejate) [15], în Anexa II a Convenției
pentru Conservarea Speciilor Migratoare [16] și în Acordul pentru Conservarea
Populațiilor de Lilieci din Europa (EUROBATS) [17].
Tabel 1. Speciile de lilieci din siturile studiate și statutul lor de conservare
Nr Specie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rhinolophus
hipposideros
Myotis myotis
M. mystacinus
M. bechsteini
M. daubentoni
M. dasycneme

Trebujeni
(n=32)
+

Mășcăuți
(n=95)
+

CRM

CRVR

CRU

EN

VU

vulnerabil

+
+
+

+
+
+
+

CR
EN
CR
VU
EN

EN
EN
EN
CR
CR

vulnerabil
vulnerabil
vulnerabil
vulnerabil
pe cale de
dispariție
vulnerabil
rar
vulnerabil

Convenți
a Berna
Anexa II

Anexa II

Anexa II
Anexa II
Anexa II
Anexa II
Anexa II

Anexa II
Anexa II
Anexa II
Anexa II
Anexa II

CSM

Plecotus auritus
+
EN
VU
Anexa II Anexa II
P. austriacus
+
+
VU
EN
Anexa II Anexa II
Eptesicus
+
VU
Anexa II Anexa II
serotinus
Notă: CRM – Rartea Roșie a Moldovei; CRVC – Cartea Roșie a Vertebratelor din România;
CRU – Cartea Roșie a Ucrainei; CSM - Convenția pentru Conservarea Speciilor Migratoare;
VU – specie vulnerabilă; EN – periclitată, CR – critic periclitată
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În cercetările anterioare demarate încă în anii 60-70 ai secolului trecut au fost
studiate adăposturile subterane de la Furceni, Brănești și Jeloboc, unde au fost semnalate
speciile Rh. hipposideros, M. myotis, M. blythii, M. daubentoni, M. dasycneme, M.
mystacinus, M. myotis, P. auritus, E. serotinus, Barbastella barbastellus [8, 9, 11].
Astfel, majoritatea speciilor au fost găsite și în adăposturile studiate, cu excepția liliacului
cârn (B. barbastellus), care nu a fost înregistrat în zonă de peste 30 de ani.
Adăposturile subterane de la Trebujeni și Mășcăuți din cursul inferior al r. Răut
reprezintă situri de o importanță deosebită pentru conservarea diversității liliecilor din
zona centrală a republicii, iar monitorizarea faunei de chiroptere în această zonă necesită
a fi continuată.
Studiul a fost realizat în cadrul proiectelor 15.187.02.11F și 20.80009.7007.02
realizate la Institutul de Zoologie.
Concluzii
În perioada de hibernare în minele de la Trebujeni au fost semnalate 5 specii de
lilieci (Rhinolophuis hipposideros, Myotis dasycneme, M. daubentoni, M. bechsteini,
Plecotus auritus), printre care dominant a fost liliacul mic cu potcoavă cu 33,34%. În
perioada de vară în mine a fost înregistrat doar liliacul de apă (M. daubentoni).
În minele de la Mășcăuți în perioada de hibernare au fost semnalate 6 specii
(Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. mystacinus, P. austriacus, P. auritus, Eptesicus
serotinus), printre care liliacul cu aripi late a constituit cca jumătate din comunitate. În
perioada de vară au fost semnalate 6 specii (Rh. hipposideros, M. dasycneme, M.
mystacinus, M. myotis, P. austriacus, E. serotinus), printre care liliacul urecheat cenușiu
domina cu peste 71% din comunitate.
Din cele 9 specii majoritatea sunt rare, protejate la nivel național și internațional. În
Cartea Roșie a Republicii Moldova sunt listate 8 din cele 9 specii, printre care M. myotis
și M. bechsteini sunt specii critic periclitate.
Adăposturile subterane de la Trebujeni și Mășcăuți au o importanță deosebită pentru
conservarea diversității speciilor de lilieci din zona centrală a republicii.
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