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Scopul lucrării constă în studierea structurii și diversității comunităților de rozătoare în
condițiile transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova.
Rozătoarele au o mare importanță în activitatea practică: agricultură, silvicultură,
cinegetică, sectorul de sănătate publică. Cercetările au fost efectuate la staţionarele din
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zona centrală a Republicii Moldova. În total au fost capturați 9395 indivizi de mamifere
mici aparținând la 14 specii. S-a efectuat o analiză comparativă a indicilor ecologici:
dominanța, frecvența, semnificația ecologică și diversitatea comunităților de rozătoare în
zona de ecoton și habitatele adiacente.
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Introducere
Capacitatea de supraviețuire, concurența intra- și interspecifică, fertilitatea reprezintă
criteriile de apreciere a capacităților adaptive, ce au la bază particularitățile ecologice
și etologice ale indivizilor și populațiilor. Aceste particularități asigură rezistența la
factorii abiotici [2,3,4,5]. Studierea proceselor adaptive la nivel populațional, prin care
se asigură reglarea efectivului populațiilor de mamifere mici în condițiile variabile ale
mediului, constituie una din sarcinile primordiale ale ecologiei [6]. Este cert faptul,
că cunoștințele referitor la dinamica populațională a rozătoarelor pot fi utilizate în
activitatea practică – în agricultură și silvicultură (pronosticul și planificarea combaterii
rozătoarelor, ce dăunează culturilor agricole și silvice), în gospodăriile cinegetice
(pronosticul efectivului mamiferelor prădătoare), în sectorul de sănătate publică
(planificarea și realizarea măsurilor de profilaxie sanitaro-epidemiologică) etc.
Biodiversitatea reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vieții
noastre. Modificările comunităţilor naturale în urma valorificării landşaftului au
contribuit esenţial la apariţia mozaicităţii mediului ambiant şi zonei de ecoton. În zona
de ecoton are loc intensificarea concurenţei interspecifice şi a procesului de adaptare a
animalelor la noile condiţii de viaţă. Rezultatele scontate servesc ca argumentare pentru
elucidarea tendinței evoluţiei unor specii de rozătoare în funcţie de starea habitatului şi
schimbarea climei [7,8].
Rozătoarele, fiind, de regulă, specii cu capacități reproductive majore comparativ cu
alte mamifere, sunt un model de studiu excelent în cercetările populaționale. Cercetările
efectuate la acest subiect ne permit să cunoaștem mai aprofundat legitățile funcționării
ecosistemelor naturale, iar pe viitor – restabilirea lor [10,11].
În ceea ce priveşte gradul de corelare a rezultatelor obţinute la tema propusă cu
cele obţinute actualmente pe plan naţional şi internaţional menţionăm, că cercetările
sunt o continuare a studiului potenţialului şi mecanismelor de adaptare a mamiferelor
mici la modificările mediului de viaţă. S-a efectuat studiul comparativ al diversităţii
comunităţilor din zona de ecoton şi habitatele adiacente, iar evaluarea capacităţii de
suport a fost extinsă într-un număr mai mare de habitate, cu elucidarea habitatelor optime
de existenţă. În contextul schimbărilor climatice şi antropice s-a studiat dinamica si
evoluţia faunei de mamifere mici și s-a elaborat pronosticul dezvoltării populaţiilor
unor specii de importanţă economică.
În prezent, de rând cu modificările climatice, înregistrate pe tot globul, au loc
şi schimbări profunde social-economice, care afectează stabilitatea funcţională a
ecosistemelor naturale şi, în consecinţă, provocă reducerea diversităţii faunei, în general
şi a speciilor de vertebrate terestre, în particular.
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Argumentarea ştiinţifică a ipotezelor înaintate a permis aprofundarea cunoştinţelor
în domeniul strategiilor de adaptare la modificările mediului şi a celor climatice;
elucidarea tempoului de tranziţie şi de adaptare a vertebratelor terestre.
Material și metode
Cercetările au fost efectuate în regiunea centrală a republicii, selectându-se
terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogenitate şi
activitate antropică. Determinarea componenţei specifice şi abundenţei speciilor
de rozătoare s-a efectuat prin metodele de apreciere relativă a efectivului numeric
– capcane-nopţi, numărări pe traseu, pe parcelele de probă, iar evaluarea numerică
absolută – prin utilizarea capcanelor (patru linii cu 25 de capcane, cu intervalul
de 20 m) pe sectoare de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen de 5 zile [14,15].
În total au fost capturați 9395 indivizi de mamifere mici aparținând la 14 specii.
La animalele capturate s-au înregistrat următorii parametri: specia, sexul, vârsta, starea
fiziologică şi de reproducere.
Diversitatea comunităţilor s-a determinat, folosind indicele Margalef
DMg= (S-1)/lnN, unde S–numărul de specii, N–numărul de indivizi ai tuturor speciilor
[9]. Caracterizarea comunităților de rozătoare, ce include diferite componente ecologice,
permite aprecierea stării mediului ambiant sub un aspect integrat. Indicii diversității
specifice reflectă starea comunităților de mamifere sub aspectul adaptării antropice
și stabilității la acțiunea factorilor externi. Indicele de ariditate Martonne s-a calculat
după formula: Ia = P/(T+10), unde Ia – indicele de ariditate, P – cantitatea anuală medie
de precipitaţii, T – temperatura medie anuală [1]. Analiza statistică şi multifactorială,
interpretarea grafică a rezultatelor s-a efectuat folosind pachetul de programe Statistica
Workbook, Microsoft Excel, Word.
Rezultate și discuții
S-a efectuat o analiză comparativă a indicilor dominanței, frecvenței, semnificației
ecologice a speciilor de rozătoare pentru zona de ecoton și habitatele adiacente. Asupra
acestor comunități au avut o influență considerabilă în ultimele decenii transformarea
structurii ecosistemelor, condiționată de modificările climatice și economice din
[3,4,5]. În aa. 80, în condițiile unei agriculturi cooperatiste extensive, agrocenozele cu
monoculturi ocupau suprafeţe mari. În urma reformei agrare aceste ecosisteme au fost
parcelate, fiind cultivate diverse culturi, preponderent, anuale, iar mozaicitatea a crescut.
O mare parte din terenurile agricole sunt slab valorificate, unele fiind abandonate.
Cu toate că în prezent a început să fie prelucrată o suprafață mai mare de terenuri
agricole, cele care rămân neprelucrate treptat se transformă în pajişti. Concomitent
se intensifică procesele degradării ecosistemelor naturale, cauzate, în mare măsură,
de păşunatul excesiv. Sub influența transformărilor din ultimele trei decenii s-au
amplificat capacităţile adaptive ale populațiilor speciilor de rozătoare, condiţionate de
strategia de adaptare a lor.
S-a stabilit că diversitatea comunităţilor de rozătoare în zona de ecoton se
micșorează de la 2,12 primăvara la 1,89 toamna și în biotopurile adiacente – respectiv
de la 1,61 la 1,31 (Fig.1). Aceasta se explică prin influența intensă a factorului antropic
în perioada de toamnă. Primăvara și toamna valoarea indicelui diversității este mai mare
în zona de ecoton, însă vara – în habitatele adiacente din cauza migrației indivizilor din
biotopurile de refugiu.

139

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Zoologia

Figura 1. Indicele diversității Margalef a comunităților de rozătoare pentru
agrocenoze în zona de ecoton și biotopurile adiacente.

Structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată
de extensivitatea utilizării agrobiocenozelor. În zona de ecoton dominanța speciei
Apodemus sylvaticus constituie 41%, iar pentru Apodemus uralensis – 19,6% (Fig.2).
Acest parametru pentru Mus spicilegus este de 10,6%. Descreșterea este substanțială
pentru Mus musculus (1,8%), fapt explicabil prin lipsa girezilor de paie – stațiuni de
refugiu existente în perioada agriculturii cooperatiste [13]. Pentru Microtus arvalis
parametrul dominanței este de 5,3%, iar pentru specia siblă –M.rossiaemeridionalis
– 2%. Cu trei decenii în urmă ele dominau pe câmpurile de ierburi perene furajere la
fazele de vârf, care se repetau periodic, odată la 4-5 ani [12]. S-a stabilit o creștere
semnificativă – până la 13% – a dominanței pentru Apodemus agrarius comparativ cu
tipul de agricultură extensivă. În habitatele adiacente pentru segmentul analizat de timp
Apodemus sylvaticus domină cu 38,4%, însă comparativ cu ecotonul acest parametru
este mai mic (Fig.2).

Figura 2. Indicele dominanței speciilor de rozătoare în zona de ecoton.

Această specie este urmată de Apodemus uralensis (32%). Pentru M.spicilegus se
înregistrează valori ale acestui parametru de trei ori mai mici comparativ cu speciile de
mai sus (11,1%). La specia Mus musculus dominanța este mai mică decât la M.spicilegus
(2,8%), la Microtus arvalis și specia geamănă – Microtus rossiaemeridionalis
– constituie respectiv 6,5% și 2,8%, iar pentru Apodemus flavicollis s-a constatat o
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micșorare în habitatele adiacente (2%).
Apodemus sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare în zona de ecoton
(60%), dar și în habitatele adiacente (46%) (Fig.3). Ea este urmată de Apodemus uralensis
– cu 40% și 31% respectiv. Pentru Microtus arvalis se înregistrează o frecvență de 15%
la ecoton și 40% în biotopurile învecinate, iar pentru Microtus rossiaemeridionalis –
invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de rozătoare sunt mai frecvente la ecoton.
Apodemus sylvaticus este o specie constantă în biotopurile studiate, cu excepția
viței-de-vie neprelucrate (6,5%) și pârloagei (7,4%), unde este caracteristică în perioada
de toamnă. Manifestă un potențial foarte mare de adaptare.
Apodemus uralensis. Într-un număr mare de habitate nu s-a înregistrat prezența
acestei specii. Este o specie caracteristică în grâu (6,7%), grâu-porumb (5,3%), accesorie
în miriștea de grâu-floarea-soarelui (2,1%) și pârloagă (1,6%).
Mus spicilegus. Constantă în unele habitate de la ecoton, caracteristică la ecotonul
grâu – porumb (8,8%).
Mus musculus. În majoritatea biotopurilor studiate n-a fost identificată. Accesorie
în câmpul de floarea-soarelui (1,4%) și accidentală în pârloagă (0,2%).
Microtus arvalis. Specie plantivoră. Odată cu dispariția habitatelor masive de
ierburi multianuale își menține prezența constantă în pârloagă lucernă (48,5%), lucernă
(25%), floarea-soarelui (22,2%) și grâu (13,3%).

Figura 3. Indicele frecvenței speciilor de rozătoare în zona de ecoton și habitatele
adiacente.

Microtus rossiaemeridionalis. Specie constantă la ecotonul pădure-porumb
(18,5%), accesorie în livadă (4,2%) și vie neprelucrată (2,2%).
Apodemus flavicollis. Constantă la ecotonurile ecosistemele silvice - agrocenoză
mai puțin afectate.
Myodes glareolus. Constantă în pădure (11,1%) și pădure-pajiște (19,8%). În
agrocenoze este înregistrată în perioada de reproducere, pe unele câmpuri de ierburi
furajere adiacente, până la distanţe de 100-200 m de pădure.
Apodemus agrarius. În trecut avea o semnificaţie accesorie în fâșiile forestiere de
salcâm, la liziera pădurilor luminoase. În prezent persistă cu o semnificație majorată în
pădurile de salcâm (75%) și la ecotonul pădurii cu agrocenozele (22,2-25%).
Cricetulus migratorius. În ultimii ani se înregistrează mai puțin prezența acestei
specii, fiind accesorie în grâu-porumb (1,8%).
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În ecotonul ecosistemelor silvice s-a înregistrat o diversitate redusă a speciilor
de rozătoare de 0,89 [4]. Una din cauze ar fi tăierile şi defrişările masive, precum și
factorii recreativi. În habitatele adiacente se manifestă același proces de reducere a
diversității (0,79). Dominanța speciei Apodemus flavicollis este 39%, iar a speciilor
Apodemus sylvaticus și Apodemus agrarius – respectiv 14% și 13%. Pentru Myodes
glareolus acest parametru are valoarea de 34%. Scăderea în ultima perioadă a ponderii
speciei tipice de pădure – Apodemus flavicollis reprezintă un indice al influenței nefaste
a factorului antropic asupra ecosistemelor silvice. S-a stabilit, că densitatea relativă
medie a speciilor de rozătoare în zona de ecoton a ecosistemelor silvice cu pajiștea o
depășește pe cea de pe pajiște (Fig.4). S-a înregistrat o descreștere a acestui parametru
din anul 2015 spre 2016, cele mai mari valori fiind în a.2017.

Figura 4. Densitatea relativă medie a speciilor de rozătoare în ecosistemele silvice.

S-a determinat, că la ecotonul ecosistemului silvic dominante sunt speciile
Apodemus flavicollis (36-39%) și Myodes glareolus (30-35%). Prima specie este și
cea mai frecventă (cca 100%). Ele sunt urmate de Apodemus agrarius (12-19%) și
Apodemus sylvaticus (10-15%).
Speciile Apodemus flavicollis și Myodes glareolus se consideră constante în zona
de ecoton, Apodemus agrarius și Apodemus sylvaticus – caracteristice, iar Driomys
nitedula – accidentală. În habitatele adiacente domină specia Apodemus sylvaticus
(37-53%) cu o frecvență de 48-100%, fiind constantă.
Concluzii
1. S-a determinat, că diversitatea comunităţilor de rozătoare la ecoton se micșorează
de la 2,12 primăvara la 1,89 toamna și în habitatele adiacente – respectiv de la 1,61 la
1,31, fapt explicabil prin influența intensă a factorului antropic în perioada de toamnă.
Valorile indicelui diversității sunt mai mari la ecoton.
2. S-a stabilit, că în zona de ecoton dominante sunt speciile Apodemus sylvaticus
(41%) și Apodemus uralensis (19,6%). Pentru Mus spicilegus s-a înregistrat o dominanță
de 10,6%, iar la Microtus arvalis de 5,3% și M.rossiaemeridionalis – 2%.
3. S-a elucidat că Apodemus sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare
în zona de ecoton (60%), dar și în habitatele adiacente (46%). Ea este urmată de
Mus spicilegus – cu 50% la ecoton. Pentru Microtus arvalis se înregistrează o
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frecvență de 15% la ecoton și 40% în biotopurile învecinate, iar pentru Microtus
rossiaemeridionalis – invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de rozătoare sunt mai
frecvente la ecoton.
4. S-a înregistrat la ecotonul ecosistemelor silvice, dar și în habitatele adiacente o
diversitate redusă a speciilor de rozătoare respectiv de 0,89 și 0,79. Una din cauze ar fi
tăierile şi defrişările masive, precum și factorii recreativi.
5. În conformitate cu legea biodiversității în biotopurile studiate s-a stabilit prezența
unui număr mic de specii cu un efectiv majorat și a unui număr mai mare de specii cu
un efectiv mic.
Lucrarea a fost realizată în cadrul
15.187.0211F.
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