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Rezumat
Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2013-2018 în adăposturi subterane din 
centrul și nordul Republicii Moldova. Analizând rezultatele obținute pe parcurs de 5 ani 
observăm că specia Rhinolphus hipposideros are o frecvență ridicată, a fost semnalată 
în toate adăposturile subterane studiate. În total au fost studiate 10 adăposturi subterane 
din zona centrală și de nord a Moldovei, 7 mine și 3 grote naturale, iar liliacul mic cu 
potcoavă a fost găsit în toate adăposturile subterane atât în perioada de hibernare, cât 
și vara. Abundența a variat între 1% și 41%, iar în grote atingea 100%. Menționăm că 
Vîșcăuți și Varnița reprezintă situri noi de hibernare și reproducere a speciei. Pentru prima 
dată a fost indentificată o colonie de maternitate în grota de la Vîșcăuți. Rh. hipposideros 
este o specie rară introdusă în Cartea Roșie ediția 2015.
Cuvinte cheie: Rhinolophus hipposideros, adăposturi subterane, distribuție, efectiv,  
abundență
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Introducere
Pe teritoriul  R. Moldova exista 21 de specii de lilieci şi majoritatea se întâlnesc 

în zona centrală și de nord a țării, deoarece au condiţii de existență favorabile, au 
adăposturi pentru hibernare, reprezentate de grote, mine părăsite, păduri cu copaci 
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scorburoși, precum și cele mai diverse tipuri de construcții pentru speciile antropofile. 
Primele cercetări mai aprofundate asupra liliecilor s-au efectuat în anii 1960 ai 

secolul trecut [10]. În anii 1970 cercetările faunei de chiroptere continuă cu descrierea 
detaliată a celor 18 specii de lilieci identificate pe teritoriul Moldovei [11, 13]. Hărțile 
de răspândire a speciilor de lilieci, studiul detaliat al unor habitate specifice, cum sunt 
grotele, minele abandonate, peșterile, clopotnițele etc., dinamica sezonieră și anuală 
a efectivului numeric, particularitățile repartizării biotopice, și unele cercetări ale 
migrațiilor anumitor specii au fost efectuate în aceeași perioadă [11,13]. În anii 1980 
studii chiropterologice pe teritoriul republicii practic nu s-au efectuat. În anii  1990 
cercetările au fost reluate și apar cîteva lucrări unde se menționează prezența liliacului 
mic cu potcoavă [9, 12]. În seria nouă ‘’Lumea Animală a Moldovei’’ sunt descrise 
succint 18 specii de lilieci de pe teritoriul republicii [3]. Date privitor la distribuția 
speciilor de lilieci, inclusiv a liliacului mic cu potcoavă sunt prezente în ’’Atlasul 
speciilor de vertebrate’’ [4].4

Rhinolophus hipposideros face parte din  familia Rhinolophidae, genul Rinolophus. 
Liliacul mic cu potcoavă este o specie comună pentru Moldova răspîndită pe tot 
teritoriul. Colonii de liliac mic cu potcoavă  care numărau de la 50 pînă la 300 de 
indivizi au fost întîlnite în minele de la Saharna, Jeloboc, Branești, Cricova, Mileștii 
Mici și Bîcioc [10,11,13]. Această specie a fost găsită în perioada de vară în poduri și 
clădiri vechi în deosebi în podurile vechilor mănăstiri. În locurile de odihnă de vară 
această specie nu constituie colonii mari. În ultimii ani s-a intensificat studiul liliecilor 
din adăposturile subterane ale republicii, în care se menționează prezența liliacului mic 
cu potcoavă [1,5,6,7,15].

Scopul lucrării a fost elucidarea răspîndirii actuale a speciei Rh. hiposideros în 
adăposturile subterane din R. Moldova cu elucidarea abundenței acesteia și frecvenței 
în siturile studiate.

Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate în anii 2014-2018 în perioada de hibernare și reproducere 

în câteva adăposturi subterane din zona centrală și de nord a republicii. 
 Cricova se află  pe malul rîului Ichel, pe pantele stâncoase şi abrupte în care sunt 

14 mine părăsite, 4 din care au fost săpate manual. Minele părăsite de lângă Cricova 
(47009.0403 N, 28051.449 E) se află la altitudinea de 85-90 m şi sunt relativ puţin 
vizitate de oameni, în special în perioada de iarnă.

 Bîcioc – minele se află în apropierea satului Bîcioc pe malul stâncos al rîului Nistru 
și este cel mai mare complex de mine artificiale de pe teritoriul R. Moldova. Minele se 
află pe malul stîng al rîului Nistru și se întind pe o distanță de mai mult de cca 3 km, 
sunt foarte adînci și au coordonatele  (46092.8337 N, 29048.4302 E). 

 Minele părăsite de la Saharna sunt situate în apropierea mănăstirii (47041.797 N, 
28057.857 E) la altitudinea de 100 m și au mai multe intrări de-a lungul versantului 
stâncos. Intrările nu sunt protejate, aici având acces publicul larg. Un plus este faptul că 
activităţile turistice şi reacreaţionale sunt puţin intense în timpul hibernării a liliecilor. 
Tavanul constă din multiple crăpături de 5-10 cm, lăsate în urma activităţilor de 
extragere şi are înălţimea cuprinsă între 1,5 şi 3 m. 

 Varnița – carierele sunt situate în apropierea localității Varnița pe malul drept 
al fluviului Nistru coordonatele 46051’41’’N, 29028’9’’ E. Este un complex de mine 
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de talie mijlocie. Minele se află pe malul drept al fluviului Nistru și se întind pe o 
distanță de mai mult de cca 250m, adîncimea lor este puțin peste 100m. Este un loc 
deosebit de important pentru cercetare, deoarece pînă în prezent nu au mai fost studiate 
comunitățile de lilieci în aceste adăposturi subterane. Minele sunt  abandonate au 2  
intrările care nu sunt protejate, sunt mici 1,5m înălțime, 2m lățime, parțial astupate din 
cauza alunecărilor de teren, aici având acces publicul larg.

Vîșcăuți – este o mină pe malul fluviului Nistru, la 900 m de la rîu, într-un canion 
cu o lungime de peste 1 km. Mina a fost sapată manual, are o singură intrare cu o 
înălțime de 2,50 m, adîncimea de circa 50 m, două coridoare cu lățimea de cca 3 m și 
2 încăperi sub formă de grote.

Carierele de piatră de la Mășcăuți (48009.8990 N, 27008.968 E) sunt situate la 
altitudinea de 166 m au mai multe intrări, dintre care 4 părăsite, iar restul funcționale. 
Intrările nu sunt protejate, accesul populației este dificil din cauza că sunt greu 
accesibile.

Carierele de la Cupcini sunt situate la o altitudine 142 m, coordonatele 47041.797 
N, 28057.857 E. Intrările sunt localizate pe partea de nord, 2 mine sunt  abandonate, iar 
restul sunt active.

Gordinești – mină parțial abandonată cu mai multe întrări dar accesibile doar 2, 
coordonatele 48009’89’’ N  și  27008’96’’ E.  Intrările sunt largi 2-3,5 m înălțime și 
3-4 m lățime, mina este adîncă de peste 250 m, prelucrată de mașini, înălțimea minei 
variază de la 2 m până la 8-9 m.

Grota de la Vîșcăuți este situată cca 200m distanță de la fluviul Nistru și 500 m de 
la localitate, la o altitudine de 101 m cu coordonatele 47025’09’’ N Și 29004’08’’ E. Are 
o intrare orizontală îngustă de cca 1 m lungime și 60 cm lățime, include două încăperi 
mici de 3 m2 și 2 m2.

Raionul Edineț, grota de la Brânzeni are întrare orizontală pînă la cîțiva zeci de 
metri, lățimea ei variază de la 40 cm pîna la 1m, înălțimea de la 1 m pînă la 4-5 m.  
De asemene agrota are 2 camere cea mare are aproximativ 2 m2 iar cea mică 1 m2.

Brânzeni, r. Edineț, grota Buzdujeni are adîncimea de 15 m, înălțimea de 5 m și 
lățimea de 7 m.

Identificarea speciilor de lilieci s-a efectuat prin metoda capturării, prin observații 
vizuale ale caracteristicilor morfologice și de zbor, prin înregistrări foto și video. 
Capturările manuale cu ajutorul fileului s-au efectuat în interiorul și în zona de intrare 
a adăpostului. Timpul identificării și măsurătorilor morfologice ale indivizilor a fost 
redus la minim, pentru a diminua nivelul deranjului animalelor. Pentru identificare, 
determinarea vârstei și sexului, studiul morfologic lilieci au fost colectaţi de pe 
tavanele și pereții minelor/peşterilor în perioada de hibernare, deoarece sunt inactivi, 
nu manifestă agresivitate și revin ușor la starea de hibernare, fără a fi traumatizați. 
Pe parcursul studiului nivelul de deranjare al speciilor prezente este redus la minim 
prin iluminare minimă, numărare rapidă sau numărare ulterioară pe fotografii. Datele 
obţinute au fost notate în registre de teren conţinând datele climatice, caracteristicele 
geografice și ecologice ale adăpostului. Identificarea liliacului mic cu potcoavă în 
adăpost s-a bazat în primul rând pe caractere morfologice uşor de recunoscut: învelirea 
în aripi, colorația blanei, dimensiunile corporale etc. În studiile ecologice au fost 
utilizați următorii indici: efectivul, abundența și frecvența.
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Rezultate și discuții
Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800) – liliacul mic cu potcoavă în fauna 

noastră este cea mai mică specie a genului. Lungimea cap-trunchi este de 31-44 mm, 
coada 20-30 mm, pvilionul urechii 15-18 mm, antebraţul 36-41 mm, tibia 17-19 mm, 
lungimea condilo-bazală a craniului este de 14,3-15,3 mm, lungimea şirului superior de 
dinţi 5,3-5,8 mm, mandibula, 9,7-10,3 mm, iar greutatea corpului, 3-9 gr. (fig. 1). 

Fgura 1.   Rhinolophus hipposideros – poziție de hibernare și aspectul exterior.

Culoarea blănii este cenușie-brun-deschisă. În urma urechii, pe umeri şi în regiunea 
bazinului are culoare mai deschisă, ca şi pe părţile latero-ventrale. Juvenilii au nuanţe 
mai închise, iar puii mai tineri sunt complect cenuşii. Este o specie de peșteră des 
întălnită în toate adăposturile subterane așa ca: grote, mine, peșteri, fisuri în toltre 
stîncoase, însă, de regulă, în număr destul de mic de indivizi. Nu formează colonii 
mari și hibernează izolat. Coloniile de reproducere cît   și femele gestante izolate pot fi 
întîlnite în grote, mine, peșteri, cît și în podurile clădirilor. De obicei femela naște un 
singur pui. Vînează la înălțime mică sau medie, în păduri de foioase și mixte, mature și 
la liziera acestora. Au un zbor foarte agil, vînează în general în apropierea vegetației, 
chiar și în coronamentul dens al copacilor. Ultrasunetele emise au frecvența de bază 
între 106 și 114 kHz. În fauna Moldovei este o specie rară dar cu frecvență ridicată, 
prezentă aproape  în toate grotele, peșterile și minele republicii.

Adăposturile subterane studiate în zona centrală a Republicii Moldova sunt situate 
în apropierea bazinelor acvatice: fluviul Nistru, r. Răut și r. Ichel, și sunt reprezentate 
sub formă de grote naturale și cariere de piatră abandonate. 

Minele de la Cricova.  Studiile au fost efectuate în fiecare an în perioada 
de hibernare. În 2014 cercetările s-au efectuat în prima jumătate a lunii martie.  
În martie au fost identificaţi 23 de indivizi din 5 specii, iar cota indivizilor din specia  
Rh. hipposideros constituia 30,43% din totalul indivizilor identificați. (fig. 2).  

În 2015 cercetările s-au efectuat în ambele nivele la mijlocul lunii februarie.   
În total au fost identificaţi 57 indivizi din 7 specii: Rh. hipposideros, Myotis daubentoni, 
M. bechsteini, M. dasycneme, M. mystacinus, P. auritus şi P. austriacus, iar  
Rh. hipposideros a constituit 8,97% din totalul indivizilor identificați. 

În 2016 cercetările s-au efectuat la începutul lunii martie. În total au fost identificaţi 
52 indivizi din 7 specii:  Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. bechsteini, M. dasycneme, 
M. mystacinus, P. auritus şi E. serotinus, dintre care liliacul mic cu potcoavă a  
avut o cotă de 5,77%. 
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Figura. 2.  Cota indivizilor de Rh. hipposideros identificaţi în carierele studiate pe 
parcursul anilor de studiu  2014-2018.

În 2017 minele au fost monitorizate la sfârșitul lunii martie. În total au fost 
identificaţi 50 indivizi din 7 specii: Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. bechsteini, 
M. dasycneme, M. mystacinus, M. blythii  şi Plecotus austriacus, dintre care specia 
Rh. hipposideros a reprezentat 10 % din tot numărul de indivizi identificați. 

În 2018  cercetările s-au efectuat la sfârșitul lunii februarie. În total au fost identificaţi 
71 indivizi din 8 specii: Rh. hipposideros, M. daubentoni, M. bechsteini, M. dasycneme, 
M. mystacinus, M. blythii, Eptesicus serotinus şi Plecotus auritus, iar liliacul mic cu 
potcoavă a avut o abundenâă de 23%.

Minele de la Cricova au fost studiate 5 ani consecutiv și specia Rh. hipposideros 
a fost identificată în fiecare an de studiu în raport de la 6% pînă la 30% în dependență 
de perioada de hibernare. Cei mai mulți indivizi au fost găsiți în anul 2014 iar cei mai 
puțini în 2016 (fig. 2).

În cercetările anterioare din secolul trecut specia a fost semnalată în număr 
mai mare în anii 1957, 1958 și 1962 (16-46 indivizi),  iar în ceilalți ani de studiu 
au fost găsite cîte 1-6 exemplare solitare [13]. În prezent pe parcursul anilor de 
studiu numărul liliecilor mici cu potcoavă a variat între 4 și 16 indivizi. Așa dar, în 
carierele de la Cricova starea liliacului mic cu potcoavă nu a suferit schimbări radicale  
în ultimii 50 de ani.

Carierele de la Bîcioc. În prima jumătate a lunii martie 2014 au fost identificaţi 
150 indivizi din 5 specii: R. hipposideros, M. daubentoni, M. mystacinus, P. austriacus 
şi E. serotinus. Rh. hipposideros a fost găsită într-un număr mic care constituia 5% din 
totalul speciilor identificate.

În cercetările anterioare din secolul trecut specia a fost semnalată în număr mai 
mare în anii 1962, 1963, 1964 și 1965 (24-53 indivizi), iar în ceilalți ani de studiu nu au 
fost identificați [13]. În prezent pe parcursul anilor de studiu numărul liliecilor mici cu 
potcoavă a variat între 7 și 9 indivizi. Așa dar, în carierele de la Bîcioc starea liliacului 
mic cu potcoavă a suferit schimbări esențiale, efectivul numeric pe parcursul a ultimilor 
50 de ani a scăzut de cîteva ori.

Minele părăsite de la Saharna. Cercetările s-au efectuat în februarie 2014, la 
intrare temperatura aerului era de +9°C, umiditatea de 44%. La cca 20m de la intrare 
temperatura era de +6,3°C, umiditatea de 43%. S-au înregistrat 213 indivizi din 9 specii, 
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iar liliacul mic cu potcoavă a constituit cca 27%. În 2016 la sfârşitul lunii ianuarie 
în total au fost identificaţi 336 indivizi din 8 specii, dintre care Rh. hipposideros a 
constituit 23%. O mare parte a indivizilor au fost găsiți în minele săpate manual. 

În cercetările anterioare din secolul trecut specia a fost semnalată în număr mai 
mare în anii 1963, 1964, 1965, 1966 și 1974 (5-50 indivizi), iar în ceilalți ani  studii 
nu au avut loc [13]. În prezent pe parcursul anilor de studiu numărul liliecilor mici 
cu potcoavă a variat între 32 și 57 indivizi. Așa dar, în carierele de la Saharna starea 
liliacului mic cu potcoavă nu a suferit schimbări semnificative, efectivul numeric pe 
parcursul a ultimilor 50 de ani a rămas practic același.

Carierele de la Varnița. Cercetările s-au efectuat în 2016 la mijlocul lunii 
decembrie. Au fost înregistrați 57 indivizi din 5 specii, iar liliacum mic cu potcoavă a 
constituit 31,58%. La  sfârșitul lunii februarie 2018 au fost identificaţi 79 indivizi din 
2 specii: Rh. hipposideros și M. daubentoni. Au fost cercetate două intrări, cei mai 
mulți indivizi au fost găsiți în I intrare – 55 indivizi, dintre care 45,87% a constituit 
liliacul mic cu potcoavă. În a II intrare au fost identificați 24 de indivizi și dominant a 
fost  Rh. hipposideros cu 54,17%. Minele de la Varnița reprezintă un sit nou de studiu 
al chiropterelor în care specia dată s-a identificat într-un număr destul de mare în raport 
cu celelalte specii.

Adăposturile subterane  studiate din zona de nord a Republicii Moldova sunt 
amplasate în preajma bazinelor acvatice și sunt reprezentate de toltre de calcar, în care 
se află minele și grotele studiate.

Carierele de la Cupcini. Cercetările s-au efectuat la începutul lunii aprilie 2018. 
În total au fost identificaţi 121 indivizi din 4 specii, dintre care Rh. hipposideros  a 
constituit doar 1%.

Minele de la Gordinești. În ianuarie 2015 au fost identificați 260 de indivizi din 
5 specii, dintre care 1% constituia Rh. hipposideros. În aprilie 2018 au fost identificate 
aceleași specii ca și în perioada de studiu precedentă cu 254 indivizi, iar Rh. hipposideros 
a constituit 3%. Deși au fost găsite câteva zeci de indivizi ai speciei, ceea ce depășește 
cu mult efectivul liliacului mic cu potcoavă semnalat în alte adăposturi subterane, 
procentul lor a fost redus din cauza efectivului mare al altor specii de lilieci. 

Grote naturale. S-au efectuat cercetări în câteva grote naturale din zona centrală 
și de nord a republicii. În majoritatea grotelor au fost semnalați doar lilieci mici cu 
potcoavă, pentru care aceste habitate sunt preferate. Grota naturală de la Vîșcăuți 
reprezintă un sit nou de studiu al liliecilor în zona centrală. În luna iulie a anului 2017 
aici a fost găsită pentru prima dată o colonie de maternitate a speciei Rh. hipposideros 
cu cca 40 femele cu pui atașați de ele pe partea ventrală (fig. 3).

    Puii aveau 2-3 săptămâni și erau atașați de mamă, erau sugari și depindeau 
totalmente de femelă. Grupările erau nu prea mari, pînă la 10-12 femele cu pui, care nu 
stau lipite una de alta, ca în coloniile altor specii, ci la o distanță de câțiva centimetri 
una față de alta.

În zona de nord au fost cercetate câteva grote. În grotă de la Brânzeni au fost 
identificați cîțiva indivizi din specia de Rh. hipposideros. Au fost identificați 5 indivizi, 
dintre care doi stăteau atârnați de tavan, iar alți trei se aflau în zbor.

În Grota Buzdujeni, pe tavan există multe fisuri în care au fost identificați 3 indivizi 
din specia Rh. hipposideros, care stăteau atârnați de tavan.
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Figura 3. Femele de Rh. hipposideros cu puii agățați pe partea ventrală.

Rh. hipposideros este o specie rară, periclitată, introdusă în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova [2]. Este protejată în România, fiind introdusă în Cartea Roșie a Vertebratelor 
din României ca specie vulnerabilă.  Este listată în anexa II a Convenției de la Berna, 
în anexa II a convenției de la Bonn (convenția pentru protecția speciilor migratoare), 
în Lista Roșie a IUCN este considerată specie care necesită măsuri de conservare.  
Așa dar, protecția adăposturilor subterane este de o necesitate vitală pentru conservarea 
și redresarea populației liliacului mic cu potcoavă pe teritoriul republicii

Concluzii
   În total au fost studiate 10 adăposturi subterane din zona centrală și de nord a 

Moldovei, 7 mine și 3 grote naturale. Rezultatele obținute pe parcurs de 5 ani arată că 
specia Rh. hipposideros are o frecvență de 100% și a fost semnalată în toate adăposturile 
subterane studiate. Abundența a variat între 1% și 41%, iar în grote atingea 100%.

      Adăposturile subterane Vîșcăuți și Varnița reprezintă situri noi de hibernare și 
reproducere a speciei. Pentru prima dată a fost indentificată o colonie de maternitate în 
grota de la Vîșcăuți.

       Rh. hipposideros este o specie rară introdusă în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova [2], iar protecția adăposturilor subterane este de o necesitate vitală pentru 
protecția și redresarea populației liliacului mic cu potcoavă pe teritoriul republicii.
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