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Habitatul 8310 – Peşteri închise accesului public
Ce este peștera?
Peştera este o cavitate naturală formată în scoarţa terestră, suficient de
largă şi adâncă încât să permită intrarea omului (Lowe și Waltham, 2002;
Palmer, 2007). Un parametru sugestiv în acest sens, stabilit prin
convenție, este lungimea minimă de 5 metri (Povară et al., 1990).
Dezvoltarea peșterii trebuie să fie mai mare decât diametrul portalului
acesteia. Prin extensie, peştera poate fi un sistem care poate avea mai
mult de o intrare şi este format din mai multe galerii, săli, puţuri şi
hornuri. Termenul se aplică şi în cazul cavităţilor definite mai sus, care
sunt parţial ori complet inundate sau care au fost deschise prin derocări
ori decolmatări.
Termeni sinonimi: cavernă, grotă

Cum se formează peșterile?
Peşterile se pot forma prin procese chimice (coroziunea: este necesară existenţa unor roci solubile –
calcar, dolomit, sare sau gips – precum şi a unui solvent – apa), procese mecanice (eroziunea: se pot
produce în orice tip de rocă, iar ca agent generator – apa, vântul) sau procese tectonice (prăbuşirea
rocilor, tracţiune gravitaţională, tectonică).
Cele mai numeroase și cunoscute peșteri sunt formate în calcare, prin dizolvarea acestora de către apa ce
se infiltrează și circulă prin ele. Formarea unei peşteri începe atunci când apa din precipitaţii îmbogăţită
cu dioxid de carbon (CO2) reacţionează chimic cu calcarele, dezvoltând golurile preexistente.
În timpul curgerii apei prin rocă, pe lângă disoluţie intervine şi procesul de eroziune, prin care apa
încărcată cu firicele de nisip va lărgi golurile subterane. Astfel, în timpul a sute de mii sau chiar milioane
de ani, s-au format peşterile de astăzi.

Peștera în cadrul sistemului carstic (relief dezvoltat în roci solubile)
Cum să protejăm peşterile şi liliecii

2

Formaţiunile din peşteră
Odată ce apa traversează masa de calcar şi pătrunde într-un gol mai mare din
rocă, se schimbă condiţiile fizico-chimice ale apei (scade presiunea, creşte
temperatura etc.), se eliberează dioxidul de carbon din soluţie şi astfel se
depune carbonatul de calciu dizolvat. În acest mod apar formaţiunile din
peşteră – speleotemele.

Principalele speleoteme întâlnite în peşteri sunt (Bleahu, 1982):
 stalactitele - formaţiuni de formă cilindrică sau conică, ce atârnă din tavan
sau de pe orice proeminenţă şi care sunt generate de picături de apă care
se desprind, ca efect al gravitaţiei;
 stalagmitele - formaţiuni întâlnite pe podeaua peşterii, cresc de jos în sus
şi iau naştere din picăturile de apă căzute din tavan;
 coloanele - se formează prin unirea unei stalactite cu o stalagmită;
 gururile - speleoteme care au forma unor baraje de calcit, în spatele cărora
de regulă se acumulează apă;
 draperiile parietale - depunerile de calcit care îmbracă pereţii golurilor
subterane, având o mare varietate de forme.

Viața în peșteră. Peșterile găzduiesc nu numai peisaje subterane
spectaculoase, ci și forme de viață extrem de interesante. Flora este prezentă
doar în zona în care pătrunde lumina naturală, fiind reprezentată de plante
superioare şi inferioare (muşchi, alge, lichieni).
Animalele care populează mediul peșterilor reprezintă fauna cavernicolă, care
s-a adaptat în timp traiului în lumea subpământeană. Unele specii de
viețuitoare trăiesc permanent în peșteri, altele frecvent, dar sunt adaptate în
aceeași măsură și traiului în mediul exterior, iar altele apar doar sporadic.
Printre cei mai frecvenți reprezentanți ai faunei peșterilor se numără liliecii. În
peșteră întâlnim de asemenea diverse specii de arahnide, artropode și
amfibieni, precum salamandra (Salamandra salamandra).

Cum să protejăm peşterile şi liliecii
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Habitatul 8310 în situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa
Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița este situat în sud-vestul României (judeţul Caraş-Severin), pe
teritoriul Munţilor Aninei și ocupă o suprafață de 37719 ha. Sunt caracteristice platourile
carstice fragmentate de văi adânci: Cheile Nerei, Cheile Minișului, Cheile Șușarei, Valea Beușniței, etc.
Habitatul 8310 este bine dezvoltat, fiind caracterizat de numeroase cavități inactive, dispuse în versanții
văilor sau în platourile carstice, respectiv cavități active resurgente la nivelul principalelor văi. Numărul
unităților habitatului 8310 din Situl Cheile Nerei – Beușnița reprezintă la nivel regional (județul CarașSeverin) o pondere de 25%, iar la nivel național (România) o pondere de 4,2%, în condițiile în care în prezent
nu este realizată o inventariere completă, iar perspectivele sunt de creștere a numărului de peșteri.
În sit au fost inventariate 955 deschideri carstice, dintre care 360 de cavități orizontale/verticale, 55
deschideri impenetrabile temporar, 540 ponoare și izvoare. Din punct de vedere al litologiei, 310 cavități
sunt dezvoltate în roci carbonatice (calcare, dolomite, travertine) și 44 de cavități în roci carbonatice
detritice cimentate (conglomerate, gresii). În flancul central-estic al sinclinoriului Reșița – Moldova Nouă,
datorită gresiei cu un comportament variabil (impermeabil/permeabil), s-au dezvoltat mari sisteme
carstice precum Liciovacea – Bigăr, Roșchii-Lăpușnic. În partea nordică, la contactul calcarelor cu rocile
cristaline, s-au dezvoltat alte sisteme carstice mari: Ponor-Plopa, Ponor Uscată, Uteriș-Irma, Izvorul
Înfundat-Poneasca. O parte dintre aceste peșteri (Ponor-Plopa, Ponor Uscată) se află în prezent într-un
stadiu avansat de degradare și au o stare de conservare rea.
Habitatul 8310 este important și pentru că reprezintă habitatul temporar sau accidental al speciilor de
mamifere mari, amfibieni, reptile și păsări.

Peştera Ponor - Plopa
Localizare: Dealul Crivina, Valea Minişului
Descriere: Cavitatea are două intrări, despărţite
printr-o galerie de 1152 m, reprezentând nivelul
activ, prin care curge Pârâul Ponor. Nivelul inactiv
este de dimensiuni reduse cu multe sedimente.
Traseul vizitabil are o lungime de 600 m cu galerii de
dimensiuni mari şi formaţiuni. După un prim sector
de galerie activă urmează o zonă cu gururi şi bazine,
care se continuă cu o nouă galerie activă, sifonată în
final.

Peştera Ponor – Uscată
Localizare: Dealul Crivina, Valea Minişului
Descriere: Cavitatea are două intrări orizontale şi o
intrare printr-un puţ de 15 m, care ajunge într-o sală
centrală, în pantă, cu diametrul de circa 40 m. În
partea inferioară a sălii există o galerie de 15 m care
se termină printr-un mic sifon. În partea vestică a sălii
se dezvoltă o galerie orizontală, bogat concreţionată.
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Starea de conservare a habitatului 8310 din situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa
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Amenințări asupra habitatului 8310
Parcurgerea peşterilor – deranjarea și tasarea sedimentului prin pășire,
degradarea sau distrugerea accidentală a formațiunilor (stalactite, stalagmite,
marginea gururilor), fosile, artefacte, impresiuni, urme de locuire, scăderea
nivelului apei pe un sector de galerie, creşterea turbidităţii, modificarea
temporară a microclimatului (1 – 10 minute).
Staționarea pe termen scurt/lung (minute/ore/zile) – modificarea temporară a
microclimatului, deranjarea temporară a faunei de nevertebrate și mamifere,
anumite impacturi similare cu cele de la parcurgere, degradarea posibilă a
picturilor rupestre.
Excavarea rocii (derocarea) – modificarea morfologiei galeriei, distrugerea
formelor de eroziune, coroziune, precipitare chimică, degajarea temporară a
pulberilor de rocă, generarea temporară a zgomotului, deranjarea temporară a
faunei de nevertebrate și mamifere.
Excavarea sedimentelor (săpătură) – modificarea morfologiei galeriei,
distrugerea formelor de sedimentare, distrugerea unor fosile, artefacte,
impresiuni, urme de locuire, distrugerea contextului sitului paleontologic sau
arheologic.
Colectare – reducerea numărului de exemplare a unei specii, extincția speciei în
sit/sector (colectare cu capcane/abandonarea capcanelor), mortalitatea unor
exemplare de mamifere (chiroptere) capturate cu fileul, reducerea exemplarelor
de fosile sau artefacte conservate in situ în sediment sau suprateran, scăderea
valorii patrimoniale a peșterii, degradarea pereților peșterii prin prelevarea
fosilelor din rocă, distrugerea formaţiunilor de calcit.
Cercetare/Documentare – montarea unor instalații/armături permanente,
modificarea morfologiei albiei pârâului (măsurători parametri hidrodinamici),
afectarea faunei de nevertebrate și mamifere prin poluare luminoasă
(reflectoare), anumite amenințări similare cu cele de la paragrafele „parcurgere,
staționare, excavare, colectare”.
Altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peșterii – modificarea
parametrilor hidrodinamici în cazul captărilor de apă din subteran, fragmentarea
cursului de apă subterană prin construcțiile de captare, modificarea
microclimatului prin obturarea intrărilor peșterii unde se captează apa, blocarea
utilizării habitatului subteran de către mamifere prin obturarea intrărilor peșterii
unde se captează apa, distrugerea ecosistemului prin exploatarea de guano.
Amenajarea infrastructurii pentru turism – modificarea morfologiei galeriei,
degradarea sedimentelor și depunerilor de calcit, modificarea microclimatului,
afectarea faunei de nevertebrate și mamifere prin poluare luminoasă și resurse
trofice suplimentare.
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De ce să protejăm peșterile?
Peșterile formează un mediu complet diferit față de cel existent la suprafața
pământului, cu o capacitate de suport al impactului uman foarte limitată. Lipsa
unor factori esențiali precum lumina, căldura, precipitațiile, vânturile, precum și a
altora, fac din acesta un mediu fragil, cu o evoluție proprie.
Concrețiunile din calcit sau din alte minerale, unele foarte rare, sunt unice pentru
fiecare peșteră în parte și se formează în mii sau zeci de mii de ani, uneori chiar
mai mult.
Climatul peșterilor este foarte sensibil și poate înregistra modificări substanțiale în
urma incursiunilor vizitatorilor cu impact major asupra echilibrului din subteran.
Prin urmare, peșterile necesită măsuri sporite de protecție și conservare, în primul
rând din partea autorităților, precum şi a comunităţilor locale şi vizitatorilor, fie că
aceștia sunt turiști, cercetători, speologi amatori sau profesioniști.

Cum să protejăm peșterile?
 Nu colectăm și nu distrugem speleotemele! Există numeroase modalități de a
proteja peșterile, iar primul pas este să păstrăm neatinse frumusețile subterane,
fără a colecta sau distruge speleotemele sau cristalele existente. Trebuie să
ținem cont de faptul că acestea se formează în timp foarte îndelungat, iar
distrugerea provocată este iremediabilă.
 Nu lăsăm în peșteri deșeuri menajere sau de altă natură, care duc la poluarea
acestora! Cumularea deșeurilor, biodegradabile sau nu, în peșteri și în apele
care le traversează, determină poluarea pe termen lung a surselor de apă
potabilă din masivul calcaros și deteriorarea calității apei pentru oameni și
animale deopotrivă.
 Nu aprindem focul! Aprinderea focului este un alt factor distructiv, care
determină afumarea tavanului și formațiunilor, iar vetrele de foc rămase
degradează peisajul subteran. În prezent există mijloace de iluminare mai
eficiente și mult mai puțin dăunătoare, precum lanternele frontale speciale
atașate căștilor de protecție.
 Nu ne abatem de la traseul prestabilit în peșterile amenajate pentru turism, iar
în cele neamenajate menținem pe cât posibil traseul parcurs anterior de ceilalți
vizitatori. Astfel, reducem riscul degradării formațiunilor de calcit de pe podea
prin distrugere sau încărcare cu argilă.
 Limitarea cât mai mult a impactului asupra viețuitoarelor din peșteră prin
păstrarea liniștii, înaintarea în grup cât mai compact și evitarea aplicării
luminii directe asupra lor. Fauna cavernicolă este influențată în mod negativ de
prezența vizitatorilor în peșteri, prin perturbarea liniștii și habitatului lor atât
imediat (la momentul vizitei), cât și pe termen lung, prin modificarea
parametrilor microclimatici. De aceea vom evita pe cât posibil vizitele în peșteri
în timpul perioadelor de hibernare și de maternitate ale liliecilor, când aceștia
sunt cel mai expuși perturbărilor.
Cum să protejăm peşterile şi liliecii
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Ce sunt liliecii?
Liliecii alcătuiesc ordinul Chiroptera (gr. kheir = mână, pteron = aripă) și
sunt singurele mamifere capabile de zbor susţinut. Sunt împărţiţi în două
subordine: Megachiroptera (liliecii mari sau mega liliecii), care conţine
cele 170 specii de lilieci de fructe din familia Pteropodidae,
și Microchiroptera (liliecii mici sau microliliecii), care cuprinde restul
liliecilor, aproximativ 800 specii în 18 familii (Dietz și Kiefer, 2016).
Distribuţia
Liliecii se găsesc peste tot în lume exceptând zona arctică, Antarctica şi
cateva insule izolate din ocean. Se consideră că liliecii au apărut într-un
climat cald, probabil la începutul Eocenului (cea mai veche fosilă de liliac
are aproximativ 60 de milioane de ani), iar centrul răspândirii lor rămân
zonele tropicale şi subtropicale, numărul speciilor reducându-se pe
măsură ce zona respectivă este mai aproape de poli (Bücs, 2017).
Alcătuirea corpului
Capul este mic şi alungit, are o gură largă, ochi foarte mici, iar urechile au
pavilioane lungi. Corpul de mărimea unui şoricel este scurt, îndesat, cu
scheletul uşor, format din oase subţiri. Osul pieptului are o carenă mică
(proeminenţă alungită în formă de creastă a sternului) pe care sunt fixaţi
muşchii pieptului şi care acţionează aripile. Aripile liliecilor sunt făcute din
două membrane de piele între care se află ţesuturi elastice şi muşchi, întinse
între cele 4 degete foarte lungi ale fiecărui membru anterior şi membrele
posterioare. Degetul mare este liber, fiind folosit în special pentru mişcare şi
pentru a manevra hrana. Picioarele, dotate cu câte 5 degete cu gheare, sunt
utilizate în special pentru a se agăța de pereţii peşterilor.
Organele de simţ
Zburând mai mult noaptea, are vederea slabă, în schimb mirosul, pipăitul
şi auzul sunt foarte bine dezvoltate.
Comportamentul
Cu mici excepții, liliecii sunt animale nocturne. În timpul zilei se odihnesc în
locuri variate cum ar fi peşteri, crevase, scorburile copacilor, sub pietre sau
în clădiri.
Hrănirea
Speciile de la noi din ţară se hrănesc cu insecte, dar există şi specii care
consumă fructe, polen, nectar sau chiar specii carnivore (care se hrănesc
cu amfibieni, şopârle, păsări, şoareci şi chiar alţi lilieci mai mici). Cel puţin
trei specii de lilieci se hrănesc şi cu peşti mici, pe care îi prind zburând
deasupra apei, cu membrele posterioare în apă.

Cum să protejăm peşterile şi liliecii

8

Ecolocaţia
Toţi liliecii din subordinul Microchiroptera se
orientează şi se hrănesc cu ajutorul
ecolocaţiei. Ecolocaţia constă în emisia de
vibraţii de sunete cu frecvenţe înalte, care
sunt reflectate înapoi ca ecouri în urechile
liliacului dinspre suprafeţele înconjurătoare,
indicând poziţia, distanţa relativă şi chiar
natura obiectelor din mediu, asemenea unui
sonar. În acest fel, microliliecii “văd” acustic,
ceea ce le permite să se orienteze în
întuneric complet.
Importanţa liliecilor
Liliecii consumă în fiecare noapte o cantitate de insecte care este egală sau depășește o treime din
greutatea lor proprie. În perioada creșterii puilor, femelele din coloniile de maternitate pot consuma o
cantitate de hrană care este egală cu propria lor greutate. Printre insectele consumate, în general se
regăsesc cele dăunătoare pentru agricultură şi silvicultură, ţânţari, fluturi de noapte şi alte specii.
Liliecii nectarivori consumă nectar din florile care se deschid doar noaptea, însă, în paralel, prin faptul că
vizitează zeci, chiar sute de plante în fiecare noapte, activitatea liliecilor este strâns legată de polenizarea
şi răspândirea speciilor.
Unele specii de lilieci din zonele tropicale ajută la reîmpădurirea ariilor defrișate prin consumul fructelor
cu tot cu seminţe şi eliberarea acestora prin guano în locaţii îndepărtate de locul consumului. Un singur
liliac frugivor din zona tropicală poate să „transporte” până la 60.000 de semințe în locații noi în fiecare
noapte. Guano se poate folosi ca îngrășământ natural pentru plantele din grădină, fiind plin de nutrienți
esențiali, cu conținut de azot, potasiu și fosfor.

Cauze privind diminuarea numărului de lilieci
Populația de chiroptere din Europa este în scădere accentuată. Cauzele diminuării numărului de lilieci
sunt naturale, dar mai ales antropice.
Cauze naturale:
Natalitatea scăzută (1-2 pui/an);
Vulnerabilitatea puilor de liliac;
Creșterea rapidă a nivelului apei în galeriile peșterilor;
Prelungirea perioadelor reci;
Paraziții interni și externi;
Prezența prădătorilor: jderul de piatră, vulpea, șobolanul, pisica; păsări precum striga, șoimul
rândunelelor, șoimul călător, huhurezul, etc.

Cum să protejăm peşterile şi liliecii
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Cauze antropice:
Distrugerea habitatelor de hrănire prin defrișarea pădurilor;
Tăierea arborilor bătrâni, care pot constitui un adăpost pentru lilieci;
Folosirea pesticidelor în agricultură duce la acumularea acestora în corpul insectelor, care, fiind
consumate de către lilieci, duc la intoxicarea acestora;
Practicarea pe scară largă în agricultură a monoculturilor (un singur tip de plantă cultivată) reduce
mult oferta de hrană a liliecilor;
Desecările și alte amenajări funciare au redus suprafețele cu mlaștini și habitatele de hrănire a
liliecilor;
Demolarea construcțiilor vechi sau renovarea acestora, în condițiile în care acoperișurile nu sunt
prevăzute cu intrări pentru a permite adăpostirea speciilor de lilieci antropofile;
Creșterea necontrolată a turismului speologic (vizite în perioadele de hibernare sau de maternitate,
comportament ostil al turiștilor, iluminat artificial, zgomote);
Creșterea numărului de parcuri eoliene (liliecii se lovesc frecvent de elicele instalațiilor).

Cum să protejăm liliecii
Norme de protecție a liliecilor din peșteri:
Evitați vizitarea peșterilor cu lilieci. În cazul unor astfel de vizite, grupul nu va depăși 5 persoane;
Evitați vizitele în peșteri când sunt colonii de maternitate (mai – august);
Evitați vizitele în peșteri în perioada de hibernare (sfârșitul lunii octombrie – mijlocul lunii aprilie);
Nu staționati în locul unde se găsesc lilieci;
Deplasați-vă în liniște, nu alergați, nu aruncați cu pietre asupra liliecilor;
Deplasarea în peșteră se realizează unul după altul, într-un singur șir, pe o potecă unică;
Nu folosiți surse de lumină cu flacără (lămpi de carbid, torțe, lumânări), ci doar lumini electrice;
Nu fumați în peșteră;
Nu călcați pe grămezile de guano (acestea sunt o sursă trofică pentru unele viețuitoare cavernicole);
Nu abandonați în peșteri resturi de alimente, gunoaie, șlam de carbid;
Nu luminați direct liliecii (cu lanterne, blitz-uri, proiectoare);
Respectați indicațiile ghizilor sau ale custozilor de peșteri;
Nu deteriorați porțile peșterilor protejate;
Construcția porților la peșterile cu lilieci trebuie să respecte distanța de 15 cm între barele orizontale
și 70 cm între barele verticale.
Protecția liliecilor și a adăposturilor silvice:
Conștientizarea administratorilor silvici și a proprietarilor de păduri;
Evitarea defrișărilor pădurilor;
Evitarea tăierii arborilor bătrâni, cu scorburi deoarece acestea constituie adăposturi pentru lilieci;
Reîmpădurirea zonelor defrișate;
Interzicerea folosirii substanțelor chimice, toxice pentru mamifere, când se dorește combarerea
dăunătorilor forestieri;
Instalarea adăposturilor artificiale (căsuțe pentru lilieci) în pădurile tinere, în păduri fără arbori
bătrâni (amplasarea căsuțelor se face la minim 4 m, în locuri cu acces facil pentru lilieci).
Cum să protejăm peşterile şi liliecii
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Liliecii din situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa sunt listate 14 specii de
lilieci, respectiv Barbastella barbastellus (liliacul cârn), Miniopterus schreibersi (liliacul cu aripi lungi),
Myotis bechsteini (liliacul cu urechi late), Myotis blythii (liliacul comun mic), Myotis capaccinii (liliacul cu
degete lungi), Myotis dasycneme (liliacul de iaz), Myotis emarginatus, Myotis myotis (liliacul comun),
Rhinolophus blasii (liliacul cu potcoavă al lui Blasius), Rhinolophus euryale (liliacul mediteranean cu
potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoavă), Rhinolophus hipposideros (liliacul mic
cu potcoavă), Myotis mystacinus (liliacul mustăcios), Plecotus auritus (liliacul urecheat brun).
Liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum)
Este cel mai mare liliac rinolofid din Europa. Urechi mari, ascuţite la vârf,
lipsite de tragus. Proeminenţa superioară a şeii este înaltă şi bine rotunjită.
Privită din faţă, şaua are o formă caracteristică, fiind de obicei contractată în
mijloc, iar lancea este în general lungă şi are un vârf subţire. Baza perilor din
blană este cenuşie deschisă, iar partea distală brun-cenuşie cu o tentă
roşcată. Culoarea ventrală este albă, de nuanţă gălbuie. În timpul hibernării şi
în repausul diurn îşi acoperă complet corpul cu patagiul.
Liliecii cu potcoavă posedă unul dintre cele mai sofisticate mecanisme de
orientare din rândul animalelor, un radar biologic foarte sensibil care
folosește ultrasunete. Emit ultrasunetele cu cele mai ridicate frecvențe, de
regulă trecând ușor pragul de 100 kHz. Aceste sunete permit obținerea unor
detalii atât de fine, încât pot face distincția clară între o frunză și un fluture de
noapte în întuneric, zburând cu 15 km/h. Liliecii cu potcoavă se orientează
atât de bine cu acest radar, încât în multe cazuri pot să evite chiar și plasele
puse de cercetători, special pentru capturarea lor.
Statutul de conservare în România al liliacului mare cu potcoavă este cuprins
în Lista Roșie IUCN: LC (least concern) preocupare minimă, Lista Roşie a Uniunii Europene: NT (aproape
ameninţat) și Cartea Roşie a Vertebratelor din România: vulnerabil.
Curiozități din lumea liliecilor:
Liliecii au apărut cu 50 de milioane de ani în urmă, iar în prezent se cunosc peste 1300 de specii. Ei
existau pe Pământ încă de pe vremea dinozaurilor.
În România au fost identificate până în prezent 32 de specii de lilieci, o colonie de peste 100 000 lilieci
în peșteri, iar în clădiri o colonie de peste 2000 de exemplare.
Insectele consumate sunt de multe ori dăunătoare pentru agricultură și silvicultură, dar și pentru
viața noastră. Un singur exemplar al liliacului pitic (cea mai mică specie de liliac din România)
consumă cam 2000 de țânțari pe noapte.
Liliecii emit ultrasunetele prin intermediul gurii și nasului.
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