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În anii ’80 biologii care studiau fauna domeniului 
subteran au dezvaluit existenta unui nou compartiment al 
acestui domeniu (C. JUBERTHIE, M. BOUILLON  si B. DELAY, 
1980, 1981, etc.), care desi fusese presupus de multa 
vreme (RACOVITA E., 1907, R. JEANNEL, 1926, COIFFAIT, 
1958), deschidea noi perspective asupra cercetarilor 
faunistice si ecologice privind speciile subterane. Desi au 
trecut mai bine de 20 de ani lucrurile nu sunt pe deplin 
clarificate si au mai ramas multe de spus în ceea ce 
priveste fauna caracteristica acestui compartiment.  

Pentru cei obisnuiti cu pesterile ca exploratori sau 
topografi este usor de neglijat acest aspect al domeniului 
subteran, deoarece metodele de studiu nu sunt nici pe 
departe cele clasice folosite în speologie. De aceea, nu de 
putine ori, el a fost considerat o gaselnita a biologilor. 
Cercetarile asupra faunei din pesteri si din MSS ne arata ca 
lucrurile nu stau chiar asa si în ceea ce urmeaza voi 
încerca sa prezint pe scurt principalele caracteristici ale 
mediului subteran superficial (M.S.S.). 

Scurta istorie 
Înca de la începuturile biospeologiei s-a pus problema 

cunoasterii locului unde traiesc cu adevarat animalele 
cavernicole: sunt  ele strict înfeudate pesterilor? Deja 
RACOVITA (1907) în “Essai sur les problemes 
biospeologique” a atras atentia biologilor asupra unei retele 
de fante din mas ivele calcaroase. El l-a considerat ca pe un 
habitat real al numeroaselor organisme terestre si acvatice. 
JEANNEL (1926) care se confrunta cu absenta unor anumite 
stadii de dezvoltare ale coleopterelor troglobionte 
(Trachinae si Bathysciinae) din pesteri, a emis ipoteza 
existentei unui habitat freatic terestru, constituit din fante 
impenetrabile si din fisurile existente în calcare, în relatie cu 
galeriile accesibile omului (pesteri si mine). COIFFAIT (1958), 
în lucrarea sa despre coleopterele endogee, preia termenul 
sub forma de “freatic terestru”, dar îl ridica la rang de mediu 
si îl considera a exista întotdeauna în terenurile calcaroase. 

KARAMAN (1954) arata ca troglobiontele terestre traiesc în 
mod obisnuit în micile fante retrase, situate chiar 
dedesub tul solului si nu în cavitati unde ele se întâlnesc 
accidental. Acest punct de vedere a fost criticat de catre 
biospeologi (VANDEL, 1964) între anii 1955-1965, dar el a 
deschis calea a numeroase cercetari asupra mediului real 
de viata al animalelor troglobionte. 

Pentru dommeniul terestru, ORGHIDAN & DUMITRESCU 

(1964) SI ORGHIDAN & al. definesc un mediu de viata 
particular, în afara calcarelor, “litoclazicele superficiale” 
puse de ei în evidenta în sisturile verzi din Dobrogea (pe 
valea Casimcei, între satul Casimcea si lacul Tasaul). 
Aceste litoclaze (fante, fisuri) sunt deschise spre mediul 
exterior si sunt supuse direct conditiilor climatice extrioare; 
ele nu au nici o caracteristica a mediului subteran profund 
(si nici a pesterilor), si la nivelul lor nu s-a gasit nici o forma 
troglobionta. Ele pot fi însa în relatie în zonele carstificate 
cu fantele mediului profund (si a cavitatilor). La nivelul lor 
este vorba de primele stadii de fisuratie (fisuri deschise) 
care mai târziu, gratie alterarii superficiale a rocii (si formarii 
unei paturi de sol ) va da unul din faciesurile MSS-ului. 

Nu trebuie trecute sub tacere nici alte tipuri de MSS din 
afara terenurilor calcaroase, cum ar fi zonele vulcanice. Din 
1915 în Japonia, prospectarile realizate în pesterile de 
natura vulcanica si în tunelele de lava au permis colectarea 
de artropode troglobionte (UENO, 1957). Mai târziu, noile 
zone vulcanice au fost studiate, în insulele Hawai de catre 
HOWARTH (1973) si insulele Canare de ORONI et al. (1985). 

O etapa importanta a fost cea dintre anii 1975-1980 în 
care biospeologii Laboratorului Subteran de la Moulis (C. 
JUBERTHIE, M. BOULLON & B. DELAY) au întreprins studii 
asupra coleopterelor Bathysciinae troglobionte, în diferite 
statii reprezentative din Pirinei (masivul Arize, Ariège). 
Acestea au permis descoperirea unei noi statii la o joasa 
altitudine, la baza versantilor si de asemenea, a unor 
grohotisuri stabilizate care prezentau fisuratia superficiala a 
rocii, existente atât în sisturi cât si în calcar. 
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Aceste rezultate, cât si prospectiunile ulterioare 
(Juberthie et al., 1984; Gonze, 1984; Oromi et al., 1985; 
Ueno, 1984, etc.) au aratat ca artropodele terestre 
troglobionte, forme strict înfeudate pesterilor (Coleoptere, 
Myriapode, Collembole, Compodee) traiesc nu doar în 
masivele calcaroase, dar si în zonele cu sisturi, roci 
vulcanice, roci cristaline, etc. ceea ce contribuie la largirea 
considerabila a cunostintelor asupra ariilor de raspândire. 
Pozitia acestui MSS, sub ultimul orizont al solului, de fapt 
un mediu de interfata, adapostind biocenoze mixte (sp. 
troglobionte -sp.endogee) este supus unor conditii eco-
climatice particulare. 

Evidentierea a acestui mediu conduce spre necesitatea 
punerii unor întrebari si la reformularea numeroaselor teorii 
asupra mediului subteran (mod si cai de colonizare; 
cunoasterea reala a mediului de viata a artropodelor 
subterane si asupra evolutiei lor, izolarea populatiilor, etc.), 
cum a subliniat JUBERTHIE (1984). 

În România, cercetarile asupra MSS-ului au început în 
anii '80 cu o exipa mixta româno-franceza alcatuita din C. 
Juberthie, B. Delay, V. Decu , Gh. Racovita si ulterior M. 
Serban. Ele s-au desfasurat în mare parte în Muntii 
Apuseni, dar si în Valea Cernei si a Motrului. Rezultatele nu 
au întarziat sa apara (JUBERTHIE C., DELAY, B., V. DECOU et 
GH. RACOVITZA, 1981, RACOVITA G., M. SERBAN, 1982).  

Câteva caracteristici 
Mediul  subteran superficial este compartimentul 

mediului subteran situat sub sol. 
- Acest compartimet poseda un anumit numar de 

caracteristici date de  JUBERTHIE et al. (1980 a, b; 
1981 a, b,c) si JUBERTHIE (1984), înca din primele lor 
lucrari: 

- MSS îsi are originea în fenomenele generale de 
alterare si de eroziune; “el este bine dezvoltat în 
regiunile muntoase unde eroziunea mecanica 
predomina si unde ea este urmata de formarea unei 
paturi de sol.”  

- MSS se prezinta sub doua faciesuri: 
• sub forma unei zone fisurate in situ, cu prezenta de 

fisuri, de placi detasate, cu spatii goale între blocurile 
mai mult sau mai putin mari; 

• sub forma unei acumulari pe pantele versantilor cu 
elemente de roca provenind prin degradarea si 
detasarea din roca mama în amonte datorita 
gelifractiei. Fragmentele de roca care rezulta din 
acest proces, aluneca în general pe pante sub 
actiunea gravitatiei si formeaza grohotisuri; 

- “MSS exista atunci când aceste formatiuni (zone 
fisurate, grohotisuri) sunt acoperite de sol” (JUBERTHIE 

et al. 1981). Acesta izoleaza spatiile dintre blocuri de 
ambianta exterioara de o asa maniera încât conditiile 
climatice tind spre cele ale mediului subteran 
(obscuritate, absenta fotoperiodismului, umiditate 
relativa ridicata); variatiile de amplitudine anuala a 
temperaturii în MSS putând atinge 10°C, ele sunt mai 
importante ca cele din pesteri dar sunt totusi mai 
atenuate în raport cu cele ale orizontului edafic 
superficial. 

- “MSS se distinge de mediul endogeu (orizonturile A 
si B de sol) prin textura sa, porozitate si fauna. 
Mediul endogeu se caracterizeaza prin spatiile de 
talie foarte mica dând o porozitate slaba” (JUBERTHIE 
et al., 1981). MSS-ul, din contra, se caracterizeaza 
printr-o puternica macroporozitate, fisuri sau spatii 

largi intercomunicante. Limita între MSS si ultimul 
orizont al solului este adesea net delimitata; limita 
superioara a populatiilor subterane terestre se 
situeaza din aceasta cauza la câtiva zeci de 
centimetri de la suprafata. MSS-ul comunica cu 
fisurile profunde si cu pesterile din masivele carstice; 

- Acestea sunt  spatiile între elementele de roca cât si  
suprafetele acestor elemente  (plachete, blocuri, 
bolovani, etc.) care sunt populate de nevertebrate 
troglobionte, atunci când deasupra exista o patura de 
sol. Populatiile lor sunt compuse dintr-un contingent 
de specii subterane troglobionte (Coleoptere, 
Collembole, Compadeae, Diplopode, etc.). Pe lânga 
speciile troglobionte comune MSS-ului si pesterilor, 
exista specii troglobionte foarte rare în pesteri dar 
care se pare ca MSS-ul reprezinta biotopul lor real; 

- Absenta pentru MSS a productiei primare importante 
in situ  necesita importarea de energie din 
orizonturile de suprafata prin cai active (migratii) cât 
si prin cai pasive (circulatia apei); 

- Prezenta MSS nu e legata de natura petrografica a 
rocii:  el este descris si în sisturi, granite, granodiorite 
si calcare. El este mai bine reprezentat în zonele 
sistoase unde rocile se desprind mai usor si dau 
rapid materiale fine ce constituie un sol protector, 
decât în granitele care se degradeaza mai greu; 

- Aportul conceptului de macro-porozitate. Se pare ca 
acest concept permite clasificarea diferitelor tipuri de 
MSS observate si definirea  particularitatilor prin care 
acest mediu este constituit pe golurile dintre 
elementele de roca, care prin dimensiuni si conditiile 
lor climatice fac posibila prezenta animalelor. 

Prima caracteristica a porozitatii (sau a corpurilor 
poroase) este aceea de a poseda interstitii 
intercomunicante; aceasta se opune porozitatii vacuolelor, 
unde porii sunt închisi fara a comunica între ei. Exista doua 
tipuri mari de macro-porozitati, cea de fisuratie (sau 
fisurala) si cea de interstitii, acestea opunându-se prin 
dimensiunile si geneza lor. 

Termenul de interstitiu este foarte imprecis; de fapt, 
perceptia porilor de catre artropode ne obliga sa calificam 
acest tip fie ca tubular, fie ca vezicular; aceasta distinctie 
este stabilita dupa dimensiunile sale din spatiu: 
macroporozitate de fisuri, macroporozitate veziculara si 
macroporozitate tubulara. 

MSS-ul nu poate exista, însa, decât daca se realizeaza 
un spatiu poral. Acesta apartine numai la doua tipuri de 
macroporozitate, cea de fisuri  si cea veziculara, care 
corespunde de altfel celor doua faciesuri deosebite pentru 
MSS (reteaua de fisuri si grohotisurile de la baza pantelor 
versantilor muntosi). 

Din aceasta enumerare, trei particularitati apar 
esentiale: 

- existenta de diferite resurse de goluri 
intercomunicante; 

- necesitatea existentei unei paturi de sol deasupra, cu 
rol dublu: agent de protectie si furnizor de energie; 

- prezenta artropodelor troglobionte în acest mediu. 
Prima particularitate este fundamentala, deoarece ea 

permite pe de o parte sa se tina cont de numeroasele 
aspecte de heterogenitate (în sensul diversitatii texturale) a 
acestui mediu si pe de alta parte largirea cadrului de 
definire a MSS. 
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Fig. 1. Schema limitelor si relatiilor spatiale între diferite medii subterane terestre (carst si MSS) si orizonturile de sol, precum si 

terminologia corespunzatoare (dupa C. JUBERTHIE si B. DELAY, 1981). 
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