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Rezumat
Scopul cercetărilor a constat în studiul diversității comunităților de rozătoare mici aflate 
sub influența schimbărilor climatice și a modificărilor antropice. Cercetările au fost 
efectuate în biotopurile din zona centrală a Republicii Moldova în anii 2017-2020. Pentru 
comunitatea de rozătoare din agrocenoze s-a înregistrat o creștere a valorii indicelui de 
diversitate Shannon din luna mai (0,56) până în luna octombrie (0,93). S-a determinat că 
indicele de diversitate Shannon variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai 
mare valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi 
perene (0,48).
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Introducere
Utilizarea resurselor naturale, serviciile ecosistemice  şi conservarea diversităţii 

animalelor terestre reprezintă o premisă de bază pentru existenţa civilizaţiei. În acest 
context este imperios necesar studiul ecologiei şi aspectelor evolutive ale animalelor 
vertebrate terestre, inclusiv a rozătoarelor, în ecosistemele naturale şi antropizate, 
a legităţilor de formare şi funcţionare a faunei, precum şi a oscilaţiei efectivului 
populaţiilor sub influenţa modificărilor antropice şi schimbărilor climatice. Ritmul 
dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific la etapa actuală impune cerinţe noi faţă de 
protecţia faunei terestre şi reglarea efectivului animalelor de interes economic şi a 
speciilor rare [1]. Rozătoarele, fiind specii cu un efectiv mai mare comparativ cu alte 
mamifere terestre, reprezintă un obiect de studiu destul de reușit pentru cercetarea 
legităților de funcționare a comunităților și populațiilor. Ele au un mare impact 
economic în calitate de dăunători ai culturilor agricole şi silvice. Fiind consumatori 
primari, speciile de rozătoare condiționează fluctuația efectivului prădătorilor, inclusiv 
a celor de interes cinegetic. De efectivul rozătoarelor se ține cont la elaborarea măsurilor 
biotehnice și normarea vânătorii. În calitate de transmiţători ai diferitor maladii ale 
omului au și o importanță medicală, fiind elaborate măsuri sanitaro-epidemiologice 
profilactice. Rozătoarele prezintă un mare pericol și prin faptul că consumă rezervele 
alimentare din depozite, deteriorând materia primă pentru tehnologiile industriale, 
cablajele, producând pierderi materiale. Din această cauză prezintă o importanţă 
primordială elaborarea pronosticurilor efectivului mamiferelor mici [5]. În majoritatea 



106

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Zoologia

cazurilor, predomină interesul economic, iar lucrările din gospodăria agricolă şi silvică 
sunt efectuate fără a ţine cont de cerinţele actuale de protecţie, reproducere şi utilizare 
raţională a faunei terestre. În consecinţă, efectivul unor specii de mamifere, este foarte 
instabil, având o tendinţă de descreştere. În acelaşi timp, o mare parte de specii din 
fauna terestră sunt afectate puternic nu numai de modificările antropice, dar şi de 
schimbările climatice. Aceste specii necesită condiţii speciale de protecţie şi măsuri de 
ameliorare a stării lor. Omenirea trebuie să conștientizeze că toate speciile de animale 
au o semnificație deosebită în natură, fiind verigi indispensabile ale relaţiilor trofice. 
Fără un echilibru natural stabil între toate organismele vii existente, viaţa umană este 
într-un pericol constant, sunt posibile focare de boli, dăunători, dezastre de mediu, 
economice şi umanitare. Singura cale posibilă pentru existenţa omenirii pe Pământ este 
armonia cu natura.

Studiul structurii și funcționării unor populaţii şi comunităţi de vertebrate terestre în 
agrolandşaft prin folosirea indicilor biodiversităţii şi corelaţiei dintre ei şi factorii de mediu 
contribue la elucidarea procesului de adaptare a speciilor la condiţiile existente în diverse 
ecosisteme. Cercetările au fost efectuate sub două aspecte: spațial și funcțional-temporal.

Ecosistemele, având diferit grad şi caracter de influenţă antropică, sunt 
reprezentate de diverse comunităţi faunistice, caracterizate prin diversitate specifică,  
specii dominante, structură  demografică, parametri reproductivi, indicii morfo-
fiziologici, relaţii intra- şi interspecifice, și diversitate genetică a populaţiilor la diferite 
faze fenologice şi ale dinamicii numerice. Evoluţia acestor comunităţi este determinată 
de schimbările biotice cu caracter local, dar şi de evoluţia factorilor climatici globali.

Elucidarea diversităţii şi evoluţiei comunităţilor de vertebrate terestre, a căilor 
de utilizare raţională şi conservare a lor necesită efectuarea unui studiu complex a 
factorilor populaţionali, biotici şi abiotici, analizând legăturile corelative dintre structura 
populaţiilor speciilor componente şi structura comunităţii în ansamblu la diferite nivele 
taxonomice și sub diferite aspecte ale influenţei antropice [4].

O deosebită importanţă în procesul de adaptare pentru speciile cu existenţă la 
marginea arealului o are valenţa lor ecologică şi gradul de influență a condiţiilor de 
viaţă. Studiul acestui proces este destul de importat pentru cunoaşterea şi păstrarea 
biodiversităţii comunităţilor faunistice existente în condiţiile actuale.

La nivelul comunităților se desfășoară redistribuirea substanței și energiei în 
ecosisteme. Noțiunile de bază ale structurii comunității sunt diversitatea cantitativă și 
calitativă a speciilor, caracterul distribuției speciilor în timp și în spațiu; interacțiunea 
speciilor în comunitate; influența factorilor biotici și abiotici asupra lor. Ecosistemele 
sunt expuse unei influențe antropice puternice, de aceea studiu parametrilor diversității 
permite evaluarea perturbărilor lor și a populațiilor speciilor de rozătoare pentru 
optimizarea efectivului și conservarea lor. Astfel, obiectivele studiului au fost evaluarea 
diversității și organizării structural-funcționale a comunităților de rozătoare, influențate 
de schimbările climatice și modificările antropice.

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate la staţionarele din centrul țării, selectându-se 

terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogenitate şi 
activitate antropică. S-au aplicat metodele de apreciere a densității relative – specimene 
capturate la 100 băteli-nopți (%), iar pentru evaluarea structurii spaţial-funcţionale s-au  
utilizat capcanele de prins pe viu – metoda capturării-marcării-recapturării pe sectorul 
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de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen de 5 zile [6,7]. La animalele capturate 
s-au înregistrat următorii parametri: specia, sexul, vârsta şi parametrii de reproducere. 
Pentru caracteristica  distribuţiei biotopice a speciilor/s-a  utilizat indicele frecvenţei 
F=100*p/P, unde P – numărul de probe, p – probele în care este prezentă specia şi 
indicele dominanţei D=100*n/N, unde n – numărul de indivizi ai speciei i în probă, N – 
numărul total de indivizi [3]. Ambii indici au expresie procentuală. Pentru evidenţierea 
poziţiei speciei sau grupului taxonomic în biocenoză s-a  calculat semnificaţia ecologică 
(WA) conform formulei Wa = Fa∙Da/100, unde FA – frecvenţa  grupeia şi Da – indicele de 
dominanță. Speciile sau grupurile taxonomice cu semnificaţia de până la 1%, în cenozele 
analizate se consideră accidentale; 1,1 – 5 % – accesorii; 5,1-10% – caracteristice şi 
W>10% – constante pentru biocenoza caracterizată [3]. Diversitatea comunităţilor  s-a  
determinat, folosind indicele  de diversitate Shannon.

Rezultate și discuții
Condiţiile mediului ambiant deseori influenţează asupra indivizilor prin intermediul 

adaptărilor populaţionale şi a mecanismelor ce le determină. Condițiile climatice pe 
parcursul perioadei de studiu au fost variate. Faza de depresie a coincis cu o iarnă fără 
zăpadă, destul de caldă. Seceta şi temperaturile ridicate din toamna anului 2019, iarna 
și primăvara anului 2020 au influenţat negativ asupra bazei nutritive a speciilor de 
mamifere fitofage, inclusiv rozătoare – componenţi importanţi ai lanţurilor trofice din 
diverse ecosisteme. În general, sezonul de iarnă 2019-2020 a fost anomal de cald și, 
în fond, cu o cantitate redusă de precipitații [8]. În luna aprilie s-a înregistrat un deficit 
catastrofal de precipitații, iar în unele zone geografice din Centrul și Sudul republicii au 
lipsit cu desăvârșire. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat condiții 
analoage au fost atestate în anii 1948, 1952, 1968, 2009, 2018 și 2020. Cantități mai 
semnificative de precipitații au fost înregistrate la finele lunii mai, în lunile iunie, iulie 
și octombrie. În august și septembrie ale anului 2020 vremea a fost caniculară și cu un 
deficit pronunțat de precipitații. Temperatura medie sezonieră a fost cu 1,9°C - 2,9°C 
mai ridicată decât norma. Rezervele de umezeală în stratul de sol cu grosimea de 1 
m au fost practic iepuizate, ceea ce a avut repercursiuni asupra culturilor agricole și 
chiar a cenozelor silvice, unde s-a înregistrat căderea frunzelor uscate de pe arbori. 
Vremea anomal de caldă s-a înregistrat pe parcursul lunii septembrie, temperatura fiind 
cu 3,5-5,5°C mai ridicată decât norma. Precipitațiile de la sfârșitul lunii și cele din 
luna octombrie au diminuat parțial consecințele secetei. Condițiile climatice au avut 
un impact puternic, mai ales, asupra speciilor plantivore de rozătoare (gen. Microtus). 
Efectuând o analiză a temperaturii medii anuale pe parcursul ultimelor trei decenii, s-a 
stabilit că cel mai arid a fost anul 2020, când s-a înregistrat o valoare medie a acestui 
parametru de 12,9°C.

Oscilaţia efectivului populaţiei este determinată de un complex de adaptări ale 
speciilor la mediul ambiant, dar şi de o influenţă multilaterală a factorilor externi 
variabili. Deseori, acest proces era analizat unilateral, comparând variaţia efectivului 
indivizilor pe parcursul anumitei perioade de timp sub influenţa factorilor de mediu. 
Fluctuaţia efectivului rozătoarelor este determinată de factorii climatici şi de nutriţie, 
precum și de maladii şi răpitori. Odată cu dezvoltarea ecologiei  cauzele oscilaţiei 
efectivului numeric au început să fie analizate și la nivel populațional. 

A fost efectuată o analiză comparativă a parametrilor ecologici de bază – 
dominanța, frecvenţa, structura de vârstă, de sex, intensitatea reproducerii speciilor de 
fon ale mamiferelor mici în funcție de parametrii climatici și modificările antropice. 
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În comunitățile de rozătoare din cenozele silvice s-a determinat o creștere 
nesemnificativă a densității relative a rozătoarelor din primăvară (10%) spre vară 
(11,1%-13,3%) și o majorare semnificativă în luna octombrie (33,3%). Dominanța 
speciei A.flavicollis descrește din primăvară (75%) spre vară (16,6-18,2%), toamna 
înregistrându-se o pondere de 62,5%. Este constantă în ecosistemele silvice mai puțin 
afectate de tăieturi (60,7%), cu o diminuare a semnificației spre toamnă (47%). Pentru 
C.glareolus s-a înregistrat o tendință de creștere pe parcursul celor trei sezoane, fiind 
constantă în pădure (11,1%) și pădure-pajiște (19,8%), iar în agrocenoze este înregistrată 
în perioada de reproducere, pe unele câmpuri de ierburi furajere adiacente – până la 
distanţe de 100-200 m de pădure. A.sylvaticus este o specie constantă (12,7%) și se 
caracterizează printr-o dominanță maximală în perioada de vară (50%) cu o micșorare de 
2 ori a valorii acestui parametru toamna (25%) [2]. Manifestă un potențial foarte mare de 
adaptare. Se înregistrează valori mai mici ale dominanței speciei A.agrarius comparativ 
cu celelalte specii, cu o descreștere a acestui parametru în perioada de toamnă (12,5%), 
fiind o specie caracteristică (8,9%). Din cauza aridizării efectivul speciilor silvice 
A.flavicollis, Cl.glareolus și A.agrarius se micșorează din nordul spre sudul republicii.

În agrocenoză (câmp de grâu), situată lângă o cenoză silvică, formată din copaci de 
salcâm și stejar s-a înregistrat o creștere a densității relative a rozătoarelor din luna mai 
spre iunie de la 20% la 25% și o descreștere în august până la 15%. Aceasta se explică 
prin dereglarea structurii și funcționării comunității de mamifere mici urmare a recoltării 
în luna iulie a câmpului cu grâu. Ulterior, toamna, are loc o creștere ușoară până la 28% 
a acestui parametru în septembrie și 31,3% în octombrie, de acum pe câmpul pârguit de 
porumb. Primăvara din cele 4 specii semnalate (A.sylvaticus,  A.uralensis, M.spicilegus, 
M.musculus) domină A.sylvaticus (64,3%). A.uralensis constitue 17,9%, cu o intensitate 
a reproducerii de 60%, iar M.spicilegus – 14,3% . Cea mai frecventă în eșantioanele 
studiate din agrocenoze este specia A.sylvaticus (50%), ea fiind și constantă (32,2%), 
A.uralensis – caracteristică (7,16%), M.spicilegus – accesorie (4,2%), iar M.musculus 
– accidentală (0,4%). Vara, pe lângă speciile din luna precedentă, a fost înregistrată 
prezenţa a încă două specii –M.arvalis (2,4%) şi A.agrarius (4,8%). Domină, ca și 
în luna mai, A.sylvaticus (47,6%), însă mărimea acestui parametru s-a micșorat. În 
schimb, crește, aproape de 2 ori, ponderea speciei M.spicilegus (26,2%). Toamna 
comunitatea de rozătoare își menține structura cu următoarele valori ale dominanței și 
frecvenței: A.sylvaticus (46,5% și 18,6%), A.uralensis (41,8% și 12,5%), A.agrarius 
(4,7% și 2,3%), M.spicilegus (2,3% și 3,7%), M.musculus (2,3% și 0,8%), M.arvalis 
(2,3% și 0,5%). Observăm, pe fundalul condiţiilor climaterice ale anului 2019 şi a 
secetei profunde din anul 2020, o reducere a numărului mişunilor speciei M. spicilegus. 
Astfel, pe câmpul de porumb în luna octombrie s-a înregistrat o densitate de 5 mișuni/1 
ha. De asemenea, în aceste condiţii se remarcă şi o prezență accidentală în agrocenoze 
a speciei Mus musculus (0,15%). Totodată, scade prezenţa speciei A. agrarius.
A fost efectuată o analiză a indicelui de diversitate Shannon a comunităților de 
rozătoare studiate în agrocenoză și cenoza silvică (Fig.1). S-a determinat o creștere a 
valorii acestui indice din luna mai (0,44) până în luna iulie (0,57) pentru comunitatea 
de rozătoare din câmpul de grâu de toamnă și o creștere în câmpul de porumb până în 
octombrie (0,93). Aceasta se explică prin sporirea resurselor de hrană în câmpul de 
grâu în perioada de coacere și o dispersie, după recoltarea grâului, a speciilor studiate 
în câmpurile adiacente, inclusiv în cel de porumb.
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Figura 1. Indicele diversității Shannon al comunităților de rozătoare în agrocenoză și 
cenoza silvică

În cenoza silvică diversitatea descrește din luna mai (0,58) până în iunie (0,31). 
Valoarea maximă s-a înregistrat în octombrie (0,75), ceea ce se explică prin condițiile 
mai puțin oscilante ale factorilor mediului ambiant.

Analizând indicele de diversitate al mamiferelor mici în agrocenoze şi cenozele 
silvice pe parcursul anilor 2017-2020, se observă o descreștere a valorilor acestui 
parametru în anul 2020 (Fig.2).

Figura 2. Indicele diversității Shannon al comunităților de  rozătoare în agrocenoze şi 
cenozele silvice pe parcursul anilor 2017-2020

S-a determinat că acest indice variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai 
mare valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi perene 
(0,48) (Fig. 3). Aceasta se explică prin faptul că fâșiile forestiere constituie stațiuni de refugiu 
pentru speciile de rozătoare, iar câmpurile cu ierburi perene sunt periodic recoltate. 
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Figura 3. Indicele diversității diversității Shannon în diferite tipuri de agrocenoze şi 
cenoze silvice

Concluzii
S-a determinat în comunitățile de rozătoare din cenozele silvice o creștere 

nesemnificativă a densității relative din primăvară (10%) spre vară (11,1% -1 3,3%) 
și o majorare semnificativă în luna octombrie (33,3%). Din cauza aridizării efectivul 
speciilor silvice A.flavicollis, Cl.glareolus și A.agrarius se micșorează din Nordul spre 
Sudul republicii.

S-a înregistrat în agrocenoză (câmp de grâu) o creștere a densității relative a 
rozătoarelor din luna mai (20%) spre iunie (25%) și o descreștere în august până la 15%. 
Aceasta se explică prin dereglarea structurii și funcționării comunității urmare a recoltării 
în luna iulie a câmpului cu grâu. În agrocenozele, unde influența factorului antropic este 
minimă (livadă neprelucrată), semnificația ecologică a speciei A.agrarius este 23%, iar a 
speciei M.rossiaemeridionalis – 7,1%. Seceta puternică a subminat bază nutritivă pentru 
M.arvalis, a cărei dominanță este de 4,5%, iar procesul reproductiv a fost stopat.

S-a stabilit o reducere a semnificaţiei ecologice a speciei Mus spicilegus (W< 5), 
ea fiind accesorie. Din cauza secetei profunde din toamna anului 2019 şi din anul 2020 
numărul mişunilor  s-a redus considerabil (5 mișuni/1 ha).

S-a determinat pentru comunitatea de rozătoare din agrocenoză o creștere a valorii 
indicelui de diversitate din luna mai (0,44) până în luna octombrie (0,93). Aceasta se 
explică prin sporirea resurselor de hrană în câmpul de grâu în perioada de coacere și o 
dispersie, după recoltarea grâului, a speciilor studiate în câmpurile adiacente, inclusiv 
în cel de porumb. În cenoza silvică diversitatea descrește din luna mai (0,58) până în 
iunie (0,31). Valoarea maximă s-a înregistrat în octombrie (0,75), ceea ce se explică 
prin condițiile mai puțin oscilante ale factorilor mediului ambiant.

Indicele de diversitate variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai mare 
valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi perene 
(0,48). Aceasta se explică prin faptul că fâșiile forestiere constituie stațiuni de refugiu 
pentru speciile de rozătoare, iar câmpurile cu ierburi perene sunt periodic recoltate.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de cercetări științifice 
20.80009.7007.02 finanțat din Programul de Stat.
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