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Introducere

Şoarecele de mişună (Mus spicilegus Petenyi, 1882) populează ecosistemele de 
stepă şi agrocenozele din zona temperată, unde solul nu îngheaţă la adâncimi mai mari 
de 30 cm. Această specie posedă un şir de caractere adaptive (construirea mişunilor 
cu rezerve de hrană pentru perioada de iarnă, o reţea complexă de galerii subterane, 
amplasarea camerelor comune la adâncimi relativ mari, potenţialul reproductiv înalt, 
activitatea de migraţie intensă, componenţa variată a bazei tro ce), care-i permit să 
supravieţuiască în condiţiile agriculturii intensive [3, 5, 7, 9, 12]. 

În continuare sunt prezentate unele particularităţi ale construcţiei mişunelor şi 
speci cul compoziţiei rezervelor de hrană acumulate de şoarecii de mişună pentru 
supravieţuirea în perioada rece a anului.

Materiale şi metode

Cerectările au fost efectuate în perioada 1997 – 2010 în diverse tipuri de agrocenoze 
de pe teritoriul R. Moldova. Mişunile au fost monitorizate începând cu primele zile 
ale construcţiei până la  nisarea lor pe diverse terenuri agricole şi pârloage. Au fost 
cercetate cca 600 de mişuni, s-a studiat spectrul tro c şi rezervele de hrană adunate 
în mişuni. S-a înregistrat greutatea rezervelor de hrană, s-au determinat componenţa 
lor speci că şi cota  ecărei specii de plante. Au fost evidenţiate particularităţile bazei 
tro ce în dependenţă de biotop.

Rezultate şi discuţii

La mijlocul lunii iulie - începutul lunii septembrie, după coacerea seminţelor
plantelor furajere şi încheierea procesului reproductiv indivizii M. spicilegus se 
concentrează în grup a câte 6-14 şi încep construcţia mişunilor. Aceşti indivizi, născuţi 
la sfârşitul verii şi începutul toamnei, constituie baza populaţiei şoarecelui de mişună 
(circa 80%) şi formează ultima cohortă, rolul căreia în funcţionarea populaţiei este 
de a asigura adăpost şi baza tro că pentru supravieţuirea în condiţiile de iarnă [4]. 
Majoritatea indivizilor, care participă la construcţia mişunilor sunt juvenili cu greutatea 
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corpului de 6-8 g, creşterea corpului cărora se stopează până la sfârşitul iernii.
Primele mişuni apar pe câmpurile de cereale în perioada secerişului ( g. 1A). Pe 

câmpurile cu plante perene primele mişuni se înregistrează la sfârşitul lunii august. Cel 
mai târziu construcţia mişunilor începe pe câmpurile cu culturi prăşitoare. Construcţia 
în masă pe câmpurile de graminee are loc în prima jumătate a lunii august, pe câmpurile 
cu plante perene – în a doua jumătate a lunii septembrie şi pe câmpurile cu culturi 
prăşitoare - în octombrie-noiembrie. Perioada de construcţie a mişunilor variază în 
funcţie de biotop şi condiţiile climatice. 

A B

Figura 1. Începutul construcţiei mişunii în grâu (A) şi  în porumb (B) la 
mijlocul lunii iulie.

Distribuţia mişunilor este determinată de abundenţa seminţelor plantelor utilizate 
în hrană, de termenii coacerii seminţelor şi de prezenţa a 1-2 progenituri din ultima 
generaţie (6-14 indivizi). Construirea mişunilor incepe cu colectarea şi depozitarea 
hranei pe sol ( g. 1A, B). Indivizii aduc spice şi seminţe ale diferitor specii de plante 
cultivate şi spontane, pe care le acoperă cu un strat de sol, extras în rezultatul săpării 
galeriilor şi din găurile din jurul mişunii. De rând cu partea terestră se complică şi 
partea subterană a mişunii. 

În primele zile de construcţie a minşunii diametrul mic este de 12±1,5 cm, diametrul 
mare – de 24±2,3cm, înălţimea de 6±l,4cm, greutatea rezervelor de hrană – de 0,3±0,02 
kg, adâncimea galeriilor este de 45±6,2 cm. Lungimea totală a galeriilor este de 2,6±0,4 
m, în unele cazuri începe şi construcţia camerei pentru cuib. În continuare diametrul mic 
al mişunii creşte până la 85±3,2 cm, diametrul mare – 120±9,4cm, înălţimea mişunii 
ajunge la 16±1,2 cm, greutatea rezervelor de hrană - 2,l±0,5 kg. Se măreşte adâncimea 
galeriilor – până la 66±9,5 cm, se complică şi galeriile subterane, lungimea lor  ind de 
- 4,6±0,7 m, camera pentru cuib, în majoritatea cazurilor, este deja  nisată. La a treia 
etapă mişuna de acum este terminată. Diametrul mic este de 102±10,6 cm, diametrul 
mare - de 145±20,6 cm, înălţimea - de 36±6,4 cm, greutatea rezervelor de hrană  ind de 
4,6±l,2 kg. Adâncimea galeriilor este de 99±4,5cm, lungimea totală  ind de 10,2±l,6m. 
Dimensiunile mişunilor depind de numărul de indivizi care o populează şi de mărimea 
rezervelor de hrană [3].

Hrana principală a şoarecilor de mişună o alcătuiesc seminţele plantelor de cultură 
şi spontane. Termenii de coacere, abundenţa şi accesibilitatea speciilor preferate de 
plante sunt factorii de bază, care determină speci cul compoziţiei rezervelor de hrană 
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în mişună. În terenuri cultivate indivizii colectează plantele rămase în urma recoltării, 
iar utilizarea în hrană a seminţelor plantelor spontane contribuie la limitarea răspândirii 
speciilor ruderale. Dintre plantele spontane cea mai mare parte o ocupă vegetaţia 
caracteristică pentru pârloage şi terenuri abandonate. În urma cercetărilor s-a constatat 
că rezervele de hrană la M.spicilegus constau din 53 specii de plante spontane şi de 
cultură din 14 familii (tab. 1). 

În cercetările anterioare pe teritoriul republicii [8] se menţionează, ca în rezervele de 
hrană a şoarecelui de mişună, pe lîngă seminţele plantelor de cultură au fost identi cate 
30 specii de plante spontane, în România - 25 specii de plante de cultură şi spontane [1, 
2], iar în studiile efectuate pe teritoriul Ucrainei [10] au fost înregistrate 54 specii de 
plante spontane şi de cultură din 14 familii.

În unele mişuni din pârloage şi terenuri abandonate rezervele de hrană sunt colectate 
pe etape: la început se adună seminţe de Elytrujia repens, apoi de asupra se colectează 
seminţe de Xanthium strumarium, acoperite cu un strat de sol ( g. 2). 

Tabelul 1. Speciile de plante spontane şi de cultură întâlnite în rezervele de hrană la 
M. spicilegus

Familia Specia Frecvenţa

Brassicaceae (Cruciferae) Alyssum desertorum Starf Rar

Linaceae Linum hirsutum L. Rar

Fabaceae (Leguminosae)

Medicago lupulina L.
Melilotus albus Medik.
Trifolium fragiferum L.
Caragana frutex (L.) C. Koch
Vicia craca L.
V.  sativa L.
Lathyrus pratensis L. 
L. tuberosus L.

Rar
Rar
Rar
Rar
Rar
Rar

Secundar Secundar

Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. Rar

Apiaceae (Umbelliferae)
Eryngium campestre L.
Daucus carota L.

Rar
Rar

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Rar

Boraginaceae
Lappula myosotis Moench (L. echinata Gilb)
Cynoglossum of cinale L.

Rar
Secundar

Asteraceae (Compositae)

Helianthus annuus L.
Bidens tripartita L.
Achillea millefolium L.
Artemisia annua L.
A. absinthium L.
Carduus nutans L.
Centaurea diffusa Lam.
Cichorium indybus L.
Sonchus arvensis L.
Solidago virgaurea L.
Anthemis arvensis L.

De bază
Secundar
Secundar
De bază
De bază
De bază
De bază

Rar
Rar

De bază
Secundar

Ambrosiaceae Xanthium strumarium L. De bază
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Tabelul 1. (Continuare)

Poaceae (Gramineae)

Setaria viridis (L.) Beauv.
S.  glauca (L.) Beauv.
Zea mays L.
Stipa capillata L.
Avena sativa L.
Cynosurus cristatus L.
Poa bulbosa L.
Festuca valesiaca Schleich ex Gaudin
Bromus mollis L.
Elytrujia repens (L.) Desv. ex Nevski
Triticum durum Desf.
T. aestivum L.
Hordeum vulgare L.
Melica altissima L.
Koeleria aristata (L.) Pers. (K. glacilis Pers.)
Panicum miliaceum L.
Sorghum vulgare L.

De bază 
De bază 
De bază 

Rar
De bază

Rar
Rar
Rar
Rar

De bază
De bază
De bază
De bază
Secundar

Rar
De bază
De bază

Cannabainaceae Cannabis sativa L. De bază

Scrophulariaceae Verbascum phoeniceum L. Rar

Chenopodiaceae
Beta vulgaris L.
Chenopodium album L.

Rar
De bază

 Polygonaceae Polygonum aviculare L.
Rumex confertus Willd.

De bază
Rar

Figura 2. Mişună cu 
rezerve de hrană construită 
în pârloagă.

Componenţa rezervelor de hrană din diferite biotopuri se deosebeşte atât calitativ, 
cât şi cantitativ (tab. 2). Masa rezervelor colectate de M.spicilegus diferă de la un biotop 
la altul, iar componenţa lor depinde de disponibilitatea speciilor de plante în momentul 
construirii mişunii.

S-a constatat, că cele mai mari mişuni se construiesc pe lanurile de porumb, unde 
densitatea indivizilor este mare şi resursele tro ce sunt abundente. În mişuni ponderea 
cea mai mare o au seminţele de Zea mays, Setaria viridis, S. glauca, apoi seminţele de 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis. În alte culturi prăşitoare predomină Setaria 
viridis, S. glauca, Vicia craca, V. sativa. Pe terenuri cultivate cu cereale predomină 
seminţele culturilor respective (grîu, orz, ovăz, sorg ( g. 3) etc.). Astfel, pe terenurile 
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cultivate cu orez rezervele de hrană constau exclusiv din orez [11]. În studiile efectuate 
pe terenuri de cereale din alte regiuni [10] dominante sunt Setaria viridis, S. glauca, 
apoi seminţele culturilor (Triticum durum, T. aestivum, Hordeum vulgare, Sorghum 
vulgare). Alţi cercetători au stabilit că în mişunile din lanurile de graminee predomină 
Triticum durum, T. aestivum, Hordeum vulgare [12]. 

Tabelul 2. Componenţa rezervelor de hrană în mişuni în diferite biotopuri

Caracterizarea mişunei
Biotopul

Porumb Alte culturi prăşitoare Pârloagă

Nr.de mişuni studiate 43 46 45

Dimensiunile:
Diametrul mare, cm

150±13,6 120±3,4 100±4,5

Diametrul mic, cm 106±4,7 95±3,6 60±4,0

Înălţimea, cm 30±2,6 25±3,3 15±2,6

Greutatea rezervelor de 
hrană, kg

5,2±1,3 4,1±1,4 3,6±2,1

Speciile dominante de 
plante (75%)

Zea mais
Setaria viridis 

S. glauca 

Setaria viridis 
S. glauca

Vicia sativa   
V. craca 

Setaria viridi
S. glauca

Xanthium strumarium
Elytrujia repens

Alte specii (până la 10%)
Convolvulus 

arvensis 
Sonchus arvensis 

 C. arvensis
 Cichorium indybus

C. arvensis 
C. indybus

Figura 3. Mişună 
cu rezerve de hrană în 
cultură de sorg (Sorghum 
vulgare).

Pе pârloage şi terenuri abandonate mişunile au dimensiuni mai mici, iar dominante 
sunt seminţele speciilor spontane de plante Setaria viridis, S. glauca, Chenopodium 
album, Artemisia annua.

Mohorul (Setaria sp.) a fost întâlnit în rezervele de hrană din majoritatea mişunilor 
cercetate, indiferent de biotopul în care erau construite, ceea ce se explică prin 
răspândirea largă şi abundenţa mohorului. Proporţia mare a mohorului şi importanţa 
acestei plante în spectrul tro c al şoarecelui de mişună a fost menţionată şi în studiile 
altor cercetători [6, 10, 12].
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Diversitatea bogată de seminţe ale plantelor de cultură şi spontane utilizate în 
hrană le permite şoarecilor de mişună să populeze diverse terenuri cultivate cu plante 
agricole şi furajere, precum şi terenurile părăsite, neprelucrate etc., să supravieţuiască 
după activităţile agrotehnice de prelucrare a solului (discuitul, aratul, recoltatul) şi să 
migreze pe alte terenuri. Construcţia mişunilor, în special pe terenuri neprelucrate şi 
pârloage, contribuie la procesul de afânare a solului.

Concluzii

Una din adaptările cele mai importante ale speciei M. spicilegus este construcţia 
mişunii cu rezerve de hrană pentru supravieţuirea în perioada rece. Distribuţia şi 
dimensiunile mişunii depind de numărul de indivizi din ultima generaţie, de abundenţa 
seminţelor plantelor utilizate în hrană şi de termenii coacerii seminţelor. 

Rezervele de hrană la M.spicilegus constau din 53 specii de plante spontane şi 
de cultură din 14 familii. Sursele preferate de hrană constituie cca 75% din totalul 
speciilor identi cate, restul speciilor se întâlnesc rar. Specia dominantă în majoritatea 
mişunilor studiate este mohorul (Setaria sp.). În terenuri cultivate indivizii colectează 
plantele rămase în urma recoltării, iar utilizarea în hrană a seminţelor plantelor spontane 
contribuie la limitarea răspândirii speciilor ruderale. Construcţia mişunilor, în special 
pe terenuri neprelucrate şi pârloage, contribuie la procesul de afânare a solului.
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