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Rezumat
Cercetările au fost efectuate în anii 2014-2017 în diverse tipuri de ecosisteme agrare 
şi ecotonurile acestora. În total au fost capturate 1166 mamifere mici, fiind înregistrate  
11 specii de rozătoare şi 3 specii de soricide. Valorile indicelui de capturare a mamiferelor 
mici au variat între 20% şi 45% în dependenţă de an, sezon şi condiţii climatice.  
În semestrul I al anilor 2014-2017 s-a stabilit cea mai mare diversitate în livadă, la 
ecotonul palustru-agrocenoză şi în ecosisteme rurale. Pentru semestrul II cea mai mare 
diversitate a fost înregistrată în zona de ecoton: perdea forestieră-agrocenoză şi biotop 
palustru-agrocenoză. În majoritatea ecosistemelor dominante şi cu abundenţa mai ridicată 
au fost speciile gen. Apodemus, iar cea mai răspândită şi euritopă este A. sylvaticus.  
A. agrarius a avut o abundenţă şi dominanţă ridicată în majoritatea ecosistemelor studiate 
în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie. Au fost semnalate hârciogul (Cricetus 
cricetus) şi şoarecele pitic (Micromys minutus), specii vulnerabile incluse în Cartea 
Roşie a Moldovei. Speciile de chiţcani au semnificaţie ecologică accesorie în perdele 
forestiere şi la ecotonurile cu habitate umede.
 Cuvinte cheie: mamifere mici, ecosisteme agrare, ecoton, coeficient de capturare, 
abundenţă, dominanţă, diversitate
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Introducere
Mamiferele mici reprezintă elemente indispensabile ale ecosistemelor terestre 

şi constituie verigi importante în lanţurile trofice ale lumii vii. Majoritatea speciilor 
de mamifere mici, în special rozătoarele, sunt foarte prolifice, ating densităţi mari 
în diverse tipuri de ecosisteme şi au limite largi ale valenţei ecologice. Toate aceste 
particularităţi favorizează răspândirea largă a acestui grup de mamifere şi adaptarea 
lor rapidă la modificările antropice şi ale mediului. Sunt bine cunoscute numeroasele 
cazuri de distrugere a culturilor de plante furajere şi cereale, a livezilor şi grădinilor, 
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a plantaţiilor de pomi fructiferi şi plante leguminoase. Cele mai mari daune le produc 
speciile praticole, care populează biotopurile de tip deschis, cum sunt ecosistemele 
agrare. Pentru Republica Moldova studiul rozătoarelor şi reglarea densităţii acestora 
este o problemă de importanţă economica majoră, deoarece circa 80% din teritoriu 
republicii este ocupat de agrocenoze, iar ramurile principale ale economiei sunt 
agricultura şi industria alimentară. Studiul soricidelor este de o importanţă deosebită în 
planul reglării dăunătorilor agricoli, cum sunt insectele şi alte nevertebrate.

Cercetări ale faunei de mamifere mici pe teritoriul republicii s-au efectuat destul 
de intens începând cu anii 50 ai secolului trecut. În unele lucrări se regăsesc şi date pe 
unele raioane ale zonei de nord [7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 16 etc]. Totuşi, lucrări dedicate 
exclusiv faunei de mamifere mici din zona de nord, unde găsim date despre rozătoarele 
din agrocenoze, sunt foarte puţine [1,2]. Este cunoscut faptul că în zona de nord a 
republicii terenurile agricole sunt situate în apropierea numeroaselor păduri insulare 
şi perdele forestiere, ceea ce favorizează o diversitate şi o densitate mare a faunei de 
mamifere mici. Scopul lucrării constă în elucidarea structurii, distribuţiei biotopice, 
diversităţii comunităţilor de mamifere mici şi determinarea speciilor dominante în 
diverse tipuri de agrocenoze din zona de nord.

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate în perioada 2014-2017 în zona de Nord a Republicii 

Moldova, raioanele Glodeni, Briceni, Edineţ şi Ocniţa în diverse tipuri de ecosisteme 
agrare: terenuri cultivate cu plante cerealiere şi furajere, pârloagă, livadă părăsită, grădini 
din localităţi rurale, precum şi ecotonurile acestora: perdele forestiere, ecoton pădure-
agrocenoză, pădure-livadă, biotop palustru-agrocenoză. Capturările s-au efectuat 
în prima jumătate a perioadei de vegetaţie (martie-iulie, semestrul I) şi în perioada 
de toamnă (septembrie-noiembrie, semestrul II). Cercetările în I semestru al anilor 
2014-2017 au fost efectuate în 6 tipuri de ecosisteme agrare: livada părăsită, terenuri 
cultivate, grădini din localităţi rurale, perdea forestieră, ecoton pădure-agrocenoză şi 
biotop palustru-agrocenoză. În semestrul II cercetările au fost efectuate în 9 tipuri de 
staţiuni: livadă, terenuri cultivate, pârloagă, perdea forestieră, grădini din localităţi 
rurale, ecoton perdea forestieră-agrocenoza, pădure-agrocenoză, biotopuri palustre din 
localităţi şi biotop palustru-agrocenoză.

Pentru capturarea mamiferelor mici au fost folosite capcane pocnitoare, iar în 
calitate de momeală s-au utilizat bucăţele de coajă de pâine, îmbibate cu ulei de floarea 
soarelui. Toţi indivizii capturaţi au fost determinaţi până la specie, cu excepţia speciilor 
sible ale genului Microtus (M. arvalis şi M. rossiaemerdionalis), numite în lucrare 
Microtus sp. În total au fost instalate 3674 capcane/zi, 1479 capcane/zi în perioada 
primăvară-vară şi 2195 capcane/zi în perioada de toamnă.

Caracterizarea ecologică a comunităţilor de mamifere mici s-a efectuat prin 
calcularea indicilor de capturare, abundenţă (A), frecvenţă (F), diversitate (Shannon, 
H’), dominanţă (Naughton-Wolf, Id) şi bogăţie specifică (Margaleff). S-a determinat 
semnificaţia ecologică (Wa) a speciilor în ecosistemele studiate. Speciile cu semnificaţia 
de pînă la 1%, în biotopurile analizate s-au considerat accidentale; 1,1-5%-accesorii; 
5,1-10% - caracteristice şi Wa ˃ 10% - constante pentru biotopul caracterizat.  
Analiza statistică şi interpretarea grafică a rezultatelor a fost efectuată cu ajutorul 
programelor Word, Microsoft Excel şi BioDiversity Pro. 
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Rezultate şi discuţii
Pe parcursul anilor de studiu în ecosistemele agrare din zona de nord a republicii au 

fost capturate 1166 mamifere mici, fiind înregistrate 11 specii de rozătoare (Apodemus 
sylvaticus, A. flavicollis, A. agrarius, A. uralensis, Mus spicilegus, M. musculus, Rattus 
norvegicus, Mycromys minutus, Myodes glareolus, Microtus sp., Cricetus cricetus) şi 
3 specii de soricide (Sorex araneus, S. minutus, Crocidura suaveolens). Toate speciile 
sunt larg răspândite în ecosistemele studiate cu excepţia hârciogului (C. cricetus) şi 
şoarecelui pitic (Micromys minutus), care sunt specii vulnerabile, incluse în Cartea 
Roşie a Moldovei [3].

Valorile indicelui de capturare a mamiferelor mici au variat în dependenţă de an, 
sezon şi condiţii climatice, care au o mare influenţă asupra oscilaţiei efectivului numeric 
al animalelor. Indicele mediu multianual de capturare a fost de 29,99%, iar pentru 
perioada de primăvară-vară şi toamnă de 24,04% şi 34,33% respectiv. Condiţiile meteo 
pe parcursul anului 2014 au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor 
agricole, inclusiv a gramineelor de toamnă, culturilor furajere, care reprezintă baza 
de nutriţie pentru rozătoare. Astfel, valorile maxime ale indicelui de capturare au fost 
evidenţiate pe parcursul anului 2014, constituind 36% în semestrul I şi în semestrul  
II – 40,93%. Anul 2015 a fost un an cu un deficit de precipitaţii şi valori ale temperaturii 
ce au depăşit cu mult media multianuală. Un deficit de precipitaţii şi o vreme foarte 
caldă s-a semnalat şi la începutul toamnei. În consecinţă, indicele de capturare a 
mamiferelor mici a fost de 19,87% în semestrul I, după care a crescut până la 30,0% 
în perioada de toamnă. Începutul primăverii meteorologice 2016 s-a înregistrat mai 
devreme ca de obicei, favorizând activitatea reproductivă a rozătoarelor, iar indicele 
de capturare a constituit 22,08%. Vara a fost foarte caldă cu un deficit semnificativ de 
precipitaţii în lunile iulie şi august, iar toamna a fost deosebit de rece, ceea ce a dus la 
micşorarea indicelui de capturare la 21,13%, fapt care nu a mai fost înregistrat în timpul 
cercetărilor multianuale (fig.1).

Figura 1. Indicele de capturare a mamiferelor mici în anii de studiu.

În 2017 la începutul primăverii temperatura aerului a fost mai ridicată faţă de valorile 
normei cu 4,7-5,8°С, însă în a treia decadă a lunii aprilie s-a înregistrat vreme anormal 
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de rece, cu temperaturi negative şi ninsori abundente, fapt care a perturbat activitatea 
normală a animalelor. În consecinţă coeficientul de capturare în primul semestru a 
fost cel mai mic din toată perioada de studiu. Vara şi a doua jumătate a perioadei 
de vegetaţie s-a caracterizat cu condiţii climatice favorabile şi s-a înregistrat cel mai 
înalt coeficient de capturare de peste 45%. Aşadar, condiţiile climatice influenţează 
considerabil asupra activităţii mamiferelor mici.

În perioada primăvară-vară au fost capturate 306 mamifere mici din 10 specii. 
Indicele mediu multianual de capturare a rozătoarelor pentru perioada menţionată 
a constituit 24%, cele mai înalte valori au fost stabilite în zona de ecoton: pădure-
agrocenoză (33,9%), palustru-agrocenoză (26%) şi perdea forestieră (21,2%), iar valori 
cuprinse între 15,9% şi 18% s-au înregistrat în livadă părăsită, agrocenoză şi în grădini 
din localităţi rurale.

În semestrul II au fost capturaţi 860 indivizi din 14 specii. Cel mai mare indice 
mediu multianual de capturare a rozătoarelor a fost înregistrat în zona de ecoton: a 
perdelelor forestiere (85,0%), urmat de pădure-agrocenoză (61,9%) şi biotop palustru-
agrocenoză (51,8%). În alte tipuri de agrocenoze acest indice a variat în limitele de 
la 21,7% până la 39,1%. Indicele mediu multianual de capturare a mamiferelor mici 
pentru perioada menţionată a constituit 34,9% (fig. 1).

În urma analizei calitative a comunităţilor de rozătoare pentru prima jumătate a 
perioadei de vegetaţie s-a stabilit că cea mai mare diversitate a fost semnalată în livadă 
(H’ - 0,83), la ecotonul palustru-agrocenoză (0,82) şi în ecosisteme rurale (0,8), urmat 
de perdea forestieră (0,78), iar cea mai scăzută diversitate - în terenuri cultivate (0,72) 
şi la ecotonul pădure-agrocenoză (0,56) (fig. 2). 

Figura 2. Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în ecosistemele 
agrare din zona de nord în perioada primăvară-vară.

Pentru perioada de toamnă s-a constatat cea mai mare diversitate a speciilor la 
ecotonul perdea forestieră-agrocenoză (H’ – 1.02) şi biotop palustru-agrocenoză (1,01), 
urmate de perdea forestieră (0,91) şi pârloagă (0,85), iar în celelalte biotopuri nu a 
depăşit 0,78 (fig.3). 

Pe parcursul întregii perioade de studiu spectrul frecvenţelor este dominat de speciile 
genului Apodemus, care sunt prezente în toate biotopurilor studiate. Cea mai răspândită 
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specie prezentă în toate biotopurile cercetate a fost şoarecele de pădure (A. sylvaticus) 
cu o frecvenţă de 100% în ambele perioade de studiu, fapt semnalat şi în cercetările 
anterioare pentru agrocenozele republicii [7, 8, 9, 16, 17] .

Figura 3. Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în ecosistemele 
agrare din zona de nord în semestrul II al perioadei de studiu.

Deoarece A. sylvaticus este o specie tipică de ecoton, a fost mai abundentă şi 
dominantă în habitatele limitrofe ale pădurilor cu agrocenoze, în perdele forestiere 
şi livezi părăsite (A=33-70%) în perioada de primăvara, când a fost dominant în 
livadă (Id=0.45), deoarece acest biotop serveşte ca staţiune de adăpost şi reproducere, 
şi la ecotonul pădure-agrocenoză (Id=0.95). În semestrul II a, deşi a fost prezentă 
în toate biotopurile, a avut o abundenţă de 8-28%. A.sylvaticus are o semnificaţie 
ecologică constantă şi caracteristică pe parcursul anului în toate biotopurile cercetate  
(Wa=11,1%-75,9%).

Şoarecele gulerat (A. flavicollis) a fost semnalat în biotopurile cu esenţe lemnoase, 
cât şi în zona de ecoton (F=83,3%), cu excepţia terenurilor cultivate în perioada de 
primăvară. Primăvara a fost dominant în perdele forestiere (A= 36,4%; Id=31,3%), 
iar toamna – la ecotonul palustru-agrocenoză (A= 40,2%; Id=38,1%), unde era 
vegetaţie lemnoasă. Specia are semnificaţie ecologică caracteristică pentru zona rurală  
(Wa= 9,3%) şi constantă în livadă, perdea forestieră şi la ecoton (Wa=13,9%-30,5%), 
iar în agrocenoze – o semnificaţie accesorie (Wa =3,0%).

Şobolanul de câmp (A. agrarius) a fost mai puţin frecvent şi abundent în semestrul 
I (F=33,33%) în comparaţie cu perioada de toamnă, când a avut o abundenţă (30%-
52,5%) şi dominanţă ridicată în majoritatea ecosistemelor studiate (fig. 2, 3). Fiind o 
specie higrofilă, are o semnificaţie constantă (Wa=15,2-39,7%) în apropierea habitatelor 
acvatice primăvara şi în toate biotopurile cercetate (12,3-36,3%) toamna.

Şoarecele de pajişte (A. uralensis) cu o frecvenţă de 87,5% a fost semnalat în 
livezi şi la ecoton primăvara, iar toamna a fost găsit în toate biotopurile, însă cu o 
abundenţă redusă, care nu a depăşit 12,5%. În livadă şi zona rurală a avut o semnificaţie 
constantă (Wa=11,6-16,4%), în culturi cerealiere are o semnificaţie caracteristică  
(Wa= 7,5-9,1%), iar la ecotonul palustru-agrocenoză – accesorie (1,4%).
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Distribuţia şoarecelui de mişună (M. spicilegus) primăvara este destul de largă, cu o 
frecventă de 83,3%, acesta dispersând din staţiunile de refugiu. A fost cea mai abundentă 
(66,7%) şi dominantă (Id=0,89) specie în culturi, cu o semnificaţia ecologică constantă 
(71,4%), iar în perdele forestiere a avut o semnificaţie caracteristică (Wa=6,4%-7,6%) şi 
accesorie (2,3%-3,0%) în zona de ecoton. În perioada de toamnă frecvenţa speciei este 
destul de scăzută (37,5%), cu o abundenţă mai mare în agrocenoze şi livadă (cca 10%), 
unde are semnificaţie caracteristică, iar la ecotonul agrocenozelor şi în zona rurală are 
o semnificaţie accesorie (1,1-4%). S-a înregistrat creşterea densităţii mişunilor în zona 
de ecoton a agrocenozelor, ceea ce reprezintă o adaptare la lucrările agricole efectuate 
în terenurile cultivate, unde mişunile pot fi distruse [4]. 

Şoarecele de casă (M. musculus) este o specie sinantropă tipică cu o frecvenţă scăzută 
(16,7%) în ecosistemele studiate, fiind abundentă (55,6%) şi dominantă (Id=0,78) doar 
în zona rurală cu o semnificaţie caracteristică (Wa =9,3%). 

Forma sălbatică a şobolanului cenuşiu (R. norvegicus) a fost înregistrată doar în 
ecotonurile cu biotopuri palustre cu o abundenţă de până la 1,6%, frecventa de 13,33% 
şi o semnificaţie ecologică accesorie (Wa =4,69%). Spre deosebire de forma sinantropă 
a şobolanului cenuşiu, forma sălbatică este strâns legată de habitatele acvatice, fapt 
menţionat în cercetările anterioare [14, 15].

Şoarecele pitic a fost înregistrat doar în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie 
cu o abundenţă de 1,64% exclusiv în vegetaţia hidrofilă de pe malurile bazinelor 
acvatice, unde preferă sa-şi construiască cuiburile. Specia a avut o frecvenţă de 8,33% 
şi o semnificaţie ecologică accesorie (Wa =3,45%). Anterior specia a fost menţionată 
pentru raioanele Edineţ şi Bolotino cu preferinţă faţă de habitatele umede din preajma 
bazinelor acvatice cu vegetaţie ierboasă înaltă [13].

Şoarecele de câmp (Microtus sp.) a avut o frecvenţă cuprinsă între 62,5% şi 
66,7% pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Abundenţa cea mai mare a speciei s-a 
înregistrat în culturi (22,22-32,76%), apoi în livadă şi la ecotonul palustru-agrocenoză  
(fig. 2, 3), unde este o specie caracteristică (Wa=6,0-8,2%) primăvara şi constantă 
(Wa=15,1-20,5%) toamna. La ecotonul pădure-agrocenoză abundenţa a fost scăzută în 
ambele semestre (0,93% şi 1,5%), cu o semnificaţie ecologică accesorie sau accidentală. 
În general, şoarecele de câmp este una din principalele specii de rozătoare dăunătoare, 
preponderent datorită reproducerii excesive, urmată frecvent de explozii demografice. 
Astfel, la faza de vârf în culturile de ierburi perene şi cerealiere au fost înregistrate 
densităţi de 300-450 ind./ha în perioada de toamnă [10].

Şoarecele scurmător (M. glareolus), care este o specie silvicolă, a fost semnalat 
doar în ecosistemele cu esenţe lemnoase. A avut o abundenţă în general scăzută 
în semestrul I, iar în semestrul II a fost semnalat cu o frecvenţă de 37,5% şi o 
abundenţă mai ridicată (28,89%) doar la ecotonul pădure-agrocenoză, unde are o 
semnificaţie constantă. 

Prezenţa hârciogului a fost evidenţiată doar în ecotonul palustru-agrocenoză cu o 
semnificaţie ecologică accidentală (Wa=0,4%).

Chiţcanii au fost semnalaţi în perdele forestiere şi la ecotonul pădure-agrocenoză în 
perioada de primăvară cu o abundenţă de până la 4,2%, iar în semestrul II au fost găsiţi 
în perdele forestiere, limita localităţilor rurale şi la ecoton cu habitate palustre, unde au 
atins o abundenţă de cca 5%. Pe parcursul perioadei de studiu au avut o frecvenţă de 

Zoologia Zoologia



132

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

33-45% şi o semnificaţie ecologică accesorie în perdele forestiere şi la ecotonurile cu 
habitate umede (Wa=2,2-3,2%). Anterior speciile genurilor Sorex şi Crocidura au fost 
semnalate în zona de nord în raioanele Briceni, Ocniţa, Glodeni, Edineţ atât în ecosisteme 
naturale, cât şi în agroecosisteme, însă cu abundenţă mai ridicată în habitatele umede  
[1, 5, 6]. În general soricidele sunt specii mai mult higrofile, se întâlnesc preponderent în 
habitate umede şi în apropierea bazinelor acvatice, însă populează plantaţiile şi perdelele 
forestiere, pajiştile, agrocenozele. Sunt specii sensibile la perturbările antropice şi pot 
servi ca indicatori ai stabilităţii ecosistemelor.

În urma analizei bogăţiei specifice evaluată după Margaleff, cea mai mare a fost 
înregistrată în livadă (7,78) şi culturi (7,38), unde efectivul este nu prea mare, însă 
indivizii sunt repartizaţi relativ uniform pe specii, precum şi în biotopurile rurale (7,44) 
şi ecotonurile acestora cu habitate palustre (7,28) din contul prezenţei speciilor rare de 
chiţcani. Astfel, în zona de nord a republicii ecosistemele agrare şi ecotonurile acestora 
asigură condiţii favorabile pentru existenţa majorităţii speciilor de mamifere mici de pe 
teritoriul Moldovei.

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului fundamental 15.187.0211F, realizat la 
Institutul de Zoologie al A.Ş.M. şi în cadrul contractului de colaborare între Institutul 
de Zoologie al A.Ş.M. şi Centrul Naţional de Sănătate Publică.

Concluzii.
În cercetările efectuate în anii 2014-2017 în ecosistemele agrare ale zonei de nord 

ale republicii au fost înregistrate 14 specii de mamifere mici: 11 specii de rozătoare 
şi 3 de soricide. Valorile indicelui de capturare a rozătoarelor au variat în dependenţă 
de an, sezon şi condiţii climatice, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în 2014 
(36% primăvara şi 40,93% toamna) şi în a două jumătate a perioadei de vegetaţie 2017 
(45,25%).

În semestrul I al anilor 2014-2017 s-a stabilit cea mai mare diversitate în livadă 
(H’ - 0,83), la ecotonul palustru-agrocenoză (0,82) şi în ecosisteme rurale (0,8). Pentru 
semestrul II cea mai mare diversitate a fost înregistrată în zona de ecoton: perdea 
forestieră-agrocenoză (1,02) şi biotop palustru-agrocenoză (1,01). În majoritatea 
ecosistemelor dominante şi cu abundenţa mai ridicată au fost speciile gen. Apodemus, 
iar cea mai răspândită şi euritopă este A. sylvaticus. A. agrarius a avut o abundenţă (14-
41,5%) şi dominanţă ridicată în majoritatea ecosistemelor studiate în a doua jumătate a 
perioadei de vegetaţie. Au fost semnalate hârciogul şi şoarecele pitic, specii vulnerabile 
incluse în Cartea Roşie a Moldovei. Speciile de chiţcani au semnificaţie ecologică 
accesorie (Wa=2,2-3,2%) în perdele forestiere şi la ecotonurile cu habitate umede.
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