în jurul municipiului Sfântu Gheorghe
(jud. Covasna) precum ºi în zona
oraºului Râºnov (jud. Braºov). La
începutul lunii februarie împreunã cu
Societatea Carpatinã Ardeleanã din
Sfântu Gheorghe am efectuat vizita
anualã la peºtera din valea Fundata
(Râºnov), unde am numãrat 4 rinolofi
mari ºi 4 myotiºi mari. Fiecare individ
hiberna separat, rinolofii se agãþau la
locuri mai calde, fãrã curent de aer,
evitând umezeala, myotiºii din contra:
umezeala climei din peºterã s-a precipitat
pe blana lor, îmbrãcându-i în rouã.
Controlând sistematic complexul de
grote antropogene Ploti din apropierea comunei Valea Criºului (jud.
Covasna), în intervalul respectiv l-am
vizitat de 3 ori. Prima datã (1 decembrie
1996) am identificat 3 myotiºi mari, a
doua oarã (1 ianuarie 1997) am reîntâlnit 2 dintre myotiºi, a treia oarã (2 martie) însã am gãsit ºi alte specii, respectiv
2 lilieci cu aripi late (Eptesicus serotinus)
ºi un liliac urecheat (Plecotus auritus).
Apariþia târzie a acestor lilieci în acel
loc de hibernare atestã capacitatea acestor
animale de a zbura ºi iarna cu scopul
gãsirii unui loc nou de adãpost. Acelaºi
scop îl putea avea ºi un liliac bãlþat
(Vespertilio murinus), care a intrat pe
fereastrã într-un apartament din Sfântu
Gheorghe, la 26 decembrie 1996.

Lista speciilor întâlnite:

Rhinolophus ferrumequinum:
 ªuncuiuº, P. Ungurului, 26.10.1996;
 Râºnov, P. Fundata, 01.02.1997;
 Stracoº, P. de la Stracoº, 08.02.1997,
14.06.1997;
 Vadu Criºului, P. de la Vadu Criºului,
15.02.1997;
 Sighiºtel, P. din Valea Sighiºtelului,
03.05.1997.
Rhinolophus hipposideros:
 Vadu Criºului, P. de la Vadu Criºului,
15.02.1997;
 Giuleºti, P. Fagului,02.05.1997;
 Sighiºtel, P. din Valea Sighiºtelului,
03.05.1997;
 Tãºad, P. de la Tãºad, 14.06.1997.
Myotis myotis:
 Sfântu Gheorghe, P. Ploti, 01.12.1996,
01.01 ºi 02.03.1997;
 Oradea, biserica romano-catolicã
Duhul Sfânt, 26.01.1997.
Myotis blythi:
 Tãºad, P. de la Tãºad, 08.02.1997.
Myotis emarginatus:
 ªuncuiuº, P. Ungurului, 26.10.1996.
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Eptesicus serotinus:
 Sfântu Gheorghe, P. Ploti, 02.03.1997.
Nyctalus noctula:
 Oradea, 17.10.1996.
Vespertilio murinus:
 Sfântu Gheorghe, 26.12.1996.
Plecotus auritus:
 Sfântu Gheorghe, P. Ploti, 02.03.1997.
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Mica tragedie a liliecilor din avenul Pobraz
Matei VREMIR  GSN, Cluj Napoca
Avenul din Pobraz este cunoscut de
speologi ca fiind o peºterã foarte
umedã ºi rece, datoritã cascadelor ºi
curenþilor de aer produºi de acestea.
Ceea ce nu se cunoaºte este cã acest
gol subteran este folosit din plin de
coloniile de lilieci în perioada de
hibernare ºi cã la începutul primãverii,
când liliecii încercã sã iasã la suprafaþã, sunt întâmpinaþi de un puhoi de
apã care le blocheazã ieºirea.
În luna iunie 1995, în peºterã nu
am observat nici un exemplar viu, în
schimb pe cursul activ între primul ºir
de cascade ºi Sala Goticã am întâlnit
7 exemplare moarte, cãzute printre
pietre lângã apã, mai ales în zonele
strâmte ºi joase. Aceeaºi situaþie am
întâlnit-o în cursul lunii iulie ºi în
prima parte a lui octombrie, putânduse urmãri fazele de descompunere ale
cadavrelor (cele rãmase pe locuri mai
uscate au reprezentat importante surse
de hranã pentru un mare numãr de
coleoptere troglobionte).
În primele zile ale lunii noiembrie, în peºterã am putut observa 3540 de exemplare vii, aparþinând a cel
puþin douã specii (Myotis myotys,
Myotis bechsteini ºi posibil o specie
de Rhynolophus) care hibernau izolaþi, sau în grupuri de 2-3 indivizi.
Începutul lunii aprilie 1996, din
cauza iernii prelungite, a fost perioada
în care primele exemplare de Myotis
au început sã pãrãseascã peºtera.
Numãrul indivizilor în hibernare a
fost mult mai mare decât în luna
noiembrie a anului precedent, pânã la

cota de -70 m observând nu numãr de
circa 200 de exemplare, majoritatea
grupate în colonii. Perioada de trezire
coincide cu topirea zãpezilor ºi creºterea debitelor în peºterã. Un numãr
de 19 exemplare au fost gãsite moarte
doar pe un tronson de 10 m, între
primul ºir de cascade ºi Sala Goticã,
unde galeria de acces este destul de
strâmtã. De asemenea, am întâlnit ºi
un exemplar viu cãzut lângã apã ºi
altele agãþate izolat, peste care se
scurgea apa de pe pereþi (probabil
unele cad din aceastã cauzã). În mare,
aceeaºi situaþie s-a putut observa în
iarna ºi primãvara urmãtoare, poate la
scarã ceva mai micã.
Fenomenul în sine are o explicaþie
simplã: liliecii din aceastã peºterã intrã
în hibernare toamna târziu când debitele sunt mici ºi pãrãsesc peºtera primãvara, atunci când debitele sunt în
general mari. Punctul critic se aflã la
cota -45 m ºi este reprezentat de un
tronson de galerie strâmtã, puternic
descendent, pe care în cazul debitelor
mari existã o curgere tumultoasã, fiind
totodatã singurul drum de acces spre
exterior al liliecilor. În acest punct,
probabil în cursul mai multor încercãri de evadare, unele exemplare
sunt doborâte de ºuvoaiele de apã,
înecându-se, fiind transportate ºi
depuse aval printre bolovani ºi crengi.
Ca o primã aproximaþie, putem
aprecia cã în jur de 10-15% din numãrul total al exemplarelor care hiberneazã în aceastã peºterã, nu pot sã iasã
ºi mor înecate din cauza viiturilor.
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