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Rezumat
Scopul cercetărilor a constat în studiul structurii comunităților de mamifere mici aflate sub 
influența schimbărilor climatice și a modificărilor antropice. Cercetările au fost efectuate 
în biotopurile din zona centrală a Republicii Moldova în anii 2015-2019. Pentru stabilirea 
structurii spațiale a populațiilor de rozătoare mici a fost determinată densitatea medie 
relativă. S-a stabilit, că structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate 
este determinată de eterogenitatea ecosistemelor agricole. Indicele de biodiversitate 
Margalef s-a micșorat primăvara la ecotonul pădure-agrocenoză în medie de la 2,7 la 
2,12, iar toamna – de la 2,9 la 2,3.
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Introducere
Structura și diversitatea ecologică a comunităților de vertebrate terestre reprezintă 

manifestările fundamentale de interacțiune a speciilor. Diversitatea constituie o 
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particularitate a ecosistemului, parametru principal al procesului evoluției, fiind, totodată, 
factorul, ce acționează conform principiului conexiunii inverse. Importanța studierii 
biodiversității constă în posibilitatea elucidării mecanismelor de formare a structurii 
comunităților și ecosistemelor. Comunitățile de organisme sunt sisteme funcționale 
diferențiate conform nișelor ecologice, iar structura lor, în contextul factorului spațial-
temporal, și diversitatea speciilor – manifestări intercorelate ale speciilor în comunități. 
O mare importanţă pentru elucidarea legităţilor fundamentale şi aplicative ale ecologiei 
populaţionale a animalelor şi elaborarea teoriei oscilaţiei efectivului numeric revine 
studiului comunităților mamiferelor mici. Oscilaţiile efectivului numeric şi alternanţa 
intensă a generaţiilor sunt condiţionate de tempourile înalte şi, relativ labile, de 
reproducere a rozătoarelor, durata scurtă a vieţii şi instabilitatea la diferiţi factori ai 
mediului [1-3]. Din această cauză, în comunitățile mamiferelor mici mai pregnant sunt 
exprimate mecanismele homeostazei populaţionale, se desfăşoară mai intens procesele 
microevoluţiei [5-8]. Cunoaşterea legităţilor oscilaţiei efectivului populaţiilor este 
necesară pentru elaborarea pronosticului acestuia și a măsurilor de combatere a 
focarelor de maladii infecţioase, a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură, etc. 
Oscilaţia efectivului populaţiei este determinată de totalitatea adaptărilor la mediul 
ambiant, influența multilaterală a factorilor climatici, de nutriţie, precum şi de prezenţa 
maladiilor şi prădătorilor.

Structura  comunităților mamiferelor mici reprezintă o formă deosebită a adaptării 
ecologice. Menţionăm o corelaţie organică, multilaterală şi complexă a acestei 
particularităţi a populaţiei cu totalitatea de factori, ce rezidă din tipurile biotopurilor 
şi trăsăturile biologice ale speciei. Pierderea continuă a biodiversității a fost unanim 
recunoscută ca fiind cea mai stringentă problemă de mediu. Bogăția fondului natural 
și a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vieții umane. 
Modificările comunităţilor naturale, survenite în urma valorificării landşaftului, au 
contribuit esenţial la apariţia mozaicităţii mediului ambiant. Cercetarea diversităţii 
şi structurii comunităţilor de mamifere mici permite elucidarea rolului habitatelor 
menționate în menținerea acestei diversităţii. 

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 – capcane-nopţi, iar 
pentru evaluarea structurii spaţial-funcţionale s-au  utilizat capcanele de prins pe viu – 
metoda capturării-marcării-recapturării pe sectorul de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un 
termen de 5 zile [10,11]. 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 [5]. 
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 
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accidentale; 1,1 – 5 % – accesorii; 5,1-10% – caracteristice şi W > 10% – constante 
pentru biocenoza caracterizată. Diversitatea comunităţilor  s-a  determinat, folosind 
indicele  Margalef: DMg= (S-1)/lnN, unde S – numărul de specii, iar N – numărul total de 
indivizi ai tuturor speciilor. Indicele de ariditate Martonne a fost calculat după formula: 
Ia = P/(T+10), unde Ia – indicele de ariditate, P – cantitatea  anuală medie de precipitaţii, 
T – temperatura medie anuală [9]. 

Rezultate și discuții
Existența și funcționarea ecosistemelor sunt determinate, într-o mare măsură, de 

diversitatea specifică și structurală a comunităților de vertebrate terestre. Mamiferele 
mici formează cele mai numeroase comunități de vertebrate terestre. Studiul 
particularităților  comunităților și clasificarea lor reprezintă o problemă teoretică, dar 
și practică, ce corelează cu procesul de evoluție a speciilor [4]. Grupările ecologo-
faunistice de mamifere mici, fiind componente ale biocenozelor, pot fi considerate 
comunități ale speciilor filogenetic apropiate, ce aparțin nivelurilor trofice mixte.

Studiul stabilității și funcționării ecosistemelor în condițiile transformărilor 
antropice ale mediului constituie un obiectiv de bază al ecologiei. Caracterul extensiv 
al economiei, resursele naturale ieftine, imperfecțiunea legislației ecologice, nivelul 
scăzut al educației ecologice a populației și interesul redus al autorităților față de 
problemele regionale de protecție a naturii reprezintă în prezent condițiile de bază ale 
destabilizării ecologice din țară.

Condițiile climatice nefavorabile din ultimele decenii, reducerea cantității de 
precipitații și a gradului de umiditate a solului au cauzat declinul drastic al bazei 
trofice a speciilor ierbivore și granivore de mamifere mici, ceea ce provoacă dereglarea 
elementelor lanțului trofic al lumii animale. Schimbările climatice semnalate cauzează 
modificarea structurii ecosistemelor naturale și, în consecinţă, influențează structura 
comunităţilor faunistice, reducerea diversităţii faunei, în general, și a speciilor de 
mamifere mici – în particular. Dacă, paralel cu cele menţionate, asupra animalelor 
acţionează factorul antropic – agricultura extensivă şi intensivă, desecarea zonelor 
umede, exploatarea terenurilor ameliorate, poluarea ecosistemelor naturale terestre 
şi acvatice, braconajul, pășunatul, etc., atunci procesul de degradare a populaţiilor se 
amplifică considerabil. Extinderea suprafeţelor valorificate în ecosistemele de stepă şi 
păşunatul excesiv pe terenurile nevalorificate au cauzat declinul populaţiilor a două 
specii de popândăi (popândăul comun Spermophilus citellus şi popândăul cu pete 
Spermophilus suslicus), a hârciogului Cricetus cricetus. 

Diminuarea și stoparea procesului de reducere a diversităţii faunei terestre este un 
proces foarte complicat, care poate fi atenuat sau chiar stopat prin reducerea intensităţii 
presului antropic și realizarea unui complex întreg de măsuri.

Elucidarea structurii comunităţilor de vertebrate terestre, a căilor de utilizare 
raţională şi conservare a acestora, necesită efectuarea unui studiu complex al factorilor 
biotici şi abiotici, analiza particularităților adaptive ale speciilor comune sub aspectul 
influenţei schimbărilor climatice și antropice. O deosebită importanţă în procesul de 
adaptare o are valenţa lor ecologică şi gradul de extremitate a condiţiilor de viaţă. 
Studiul acestui proces este foarte importat pentru înțelegerea tendinței evolutive şi 
conservarea diversităţii comunităţilor faunistice existente în condiţiile actuale ale 
perturbărilor antropice și climatice.
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Schimbarea climei constituie o problemă globa lă, care va pune în pericol ecosistemele 
prin sensibilitatea şi vulnerabilitatea lor faţă de factorii climatici și va influența procesul 
evolutiv al vertebratelor terestre. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat al Republicii Moldova, în ultimul secol temperatura a crescut în Europa cu aproape 
1°C, mai rapid decât media pe Glob, cea mai intensă creștere având loc în ultimii 50 de 
ani. Aceste schimbări climatice vor continua timp de zeci de ani, chiar dacă emisiile s-ar 
opri în acest moment, din cauza acumulării constante de gaze în atmosferă. În perioada 
aa. 1901-2000, creșterea temperaturii medii anuale globale a fost de 0,6°C, în România 
a fost sub nivelul mediu global de 0,3°C, iar în Republica Moldova aceasta a constituit 
0,9°C, adică peste nivelul mediu global cu 0,3°C [12]. În Republica Moldova în perioada 
anilor 2015-2019  s-a înregistrat un regim termic înalt, depăşind norma climatică cu 2,0-
2,6°С, iar cantitatea  anuală medie de precipitații nu  a  depășit  420-480 mm. Această 
cantitate este cu mult mai mică decât cea de la finele aa. 80 ai sec.XX, când au căzut cca 
720-740 mm și în comparație cu care se analizează structura comunităților de mamifere 
mici. Deosebit de severă a devenit seceta hidrologică în perioada de toamnă 2019 și 
iarnă 2019-2020. Așa, în luna septembrie 2019 suma precipitațiilor căzute pe 80% din 
teritoriu a constituit 5-35 mm (15-70% din normă), cantitatea lor fiind insuficientă. În 
decursul lunii octombrie temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de 
valorile normei cu 2-3ºС, iar suma precipitaţiilor căzute pe 60% din teritoriu a constituit 
7-20 mm (20-65% din normă), fiind cu mult mai mică decât necesarul. Vremea anomal 
de caldă şi cu deficit semnificativ de precipitaţii din perioada de iarnă a aa.2019-2020 a 
accentuat și mai mult seceta hidrologică.

Impactul schimbării în continuare a climei arată niveluri sporite de consecinţe 
adverse pentru comunitățile de mamifere mici. Gravitatea efectelor schimbării climei 
diferă de la o specie la alta, ceea ce presupune dezmembrarea unor comunităţi de plante 
şi animale.

Fragmentarea ecosistemelor naturale a fost cauzată de valorificarea lor intensă. Acest 
proces a provocat  reducerea considerabilă a efec tivelor de animale şi chiar dispariţia 
unor specii. În lipsa concurenţilor şi în prezenţa nişelor ecolo gice libere, se creează 
premise pentru apariţia spe ciilor alohtone (străine) şi erupţia numerică a unor specii 
autohtone care, prin dezvoltarea lor exagera tă, pot deveni invazive. Printre speciile 
de animale invazive autohtone sunt şoarecele de câmp (Microtus arvalis), şobolanul 
cenuşiu (Rattus norvegicus), şoarecele de casă (Mus musculus). 

Eventuala încălzire în timpul iernilor poate duce la sporirea numărului de specii 
dăunătoare, a densităţii lor şi a intensităţii afectării plantelor de cultură. E cunoscut 
faptul, că majoritatea speciilor de animale sedentare trec prin perioada critică de iarnă 
şi odată cu încălzirea prognozată vor beneficia de condiţii favorabile de trai, în perioada 
respectivă devenind mai agresive. De exemplu, şoarecele de câmp (M. arvalis), specie 
de rozătoare, îşi măreşte con siderabil efectivul şi dăunează mult culturile agri cole 
(semănăturile de toamnă, ierburile perene) în perioada de vegetaţie, care urmează după 
o iarnă blândă. Astfel se comportă şi alte specii de rozătoare. Ele au posibilitatea să 
se reproducă şi iarna, deci, să-şi mărească numărul de generaţii şi de indivizi datorită 
supravieţuirii mai bune în condiţiile de risc. La şoarecele de câmp (M. arvalis) 
temperatura preferată în timpul iernii este de 17-18°C, primăvara 24-28°C, vara 30-
32°C. Animalele, spre deosebire de plante, prin mobilitatea lor se dispersează şi migrea-
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ză în zonele mai favorabile. În rezultatul încălzirii vremii şi apariţiei tempera turii medii 
pozitive în timpul iernii va fi posibilă adaptarea şobolanului cenuşiu (R. norvegicus), 
şoarecelui de casă (M. musculus) la condiţiile de mediu şi creșterea efectivului lor 
numeric. Acest proces va cauza daune considerabile recoltei, prejudecând se curitatea 
alimentară.

Au fost analizați următorii factori ce determină tendințele dezvoltării populațiilor 
speciei M.arvalis: structura şi efectivul populaţiei în perioadele precedente, starea 
populaţiei la moment, factorii meteo și asigurarea cu hrană. Primăvara efectivul 
populaţiei  speciei M.arvalis este determinat în proporție de 95% de factorii externi 
(factorilor meteo – 54%, asigurarea cu hrană – 41%). Primăvara efectivul femelelor, 
care au iernat, este determinat de efectivul şi structura demografică a populaţiei în 
lunile septembrie-octombrie ale anului precedent şi condiţiile meteo din timpul iernii. 
Efectivul populaţiei în perioada de toamnă-iarnă se schimbă  din contul eliminării 
specimenelor, ce depinde aproape în egală măsură de factorii endo- şi exogeni. Un 
rol important în supravieţuirea indivizilor îl exercită efectivul şi structura populaţiei la 
finele sezonului precedent de reproducere (36%) şi condiţiile de iernare a lor (48%). 
Densitatea populaţiei M.arvalis pe parcursul lunilor de vară depinde într-o măsură mai 
mică de factorii externi, fiind determinat, preponderent monofactorial, de structura 
demografică a populaţiei în fiecare din aceste luni. Ponderea femelelor reproducătoare, 
care au iernat, este corelată în luna aprilie în mărime de 45% cu structura populaţiei în 
perioada anterioară, 40% din influenţă revin parametrilor populaţionali ai lunii curente 
şi 15% – indicelui de ariditate. Ponderea femelelor reproducătoare din prima generaţie 
este condiţionată de structura demografică la momentul investigaţiei în măsură de 
25%, 60% depinde de starea din luna precedentă a populaţiei şi  15% – de indicele 
de ariditate. Ponderea femelelor din generaţia a doua depinde mai puţin de condiţiile 
meteo (5%), însă este determinată de factorii din perioada precedentă (25%) şi structura 
demografică actuală (67%). 

A fost efectuată o analiză comparativă a indicilor dominanței, frecvenței, 
semnificației ecologice și diversității comunităților de rozătoare  comparativ cu finele 
aa.80 ai sec. XX pentru zona de ecoton și habitatele adiacente. Aceste comunități au 
fost influențate puternic în ultimele decenii de modificările climatice și economice.  
Mozaicitatea peisajului agricol a crescut odată cu trecerea de la  o agricultură extensivă, 
pe suprafeţe mari, la parcelarea agrocenozelor.  Dereglarea ecosistemelor naturale s-a 
intensificat. În rezultat, s-au modificat capacităţile adaptive ale populațiilor speciilor de 
rozătoare, condiţionate de strategia de adaptare a lor. 

S-a stabilit că comparativ cu finele a. 80 în a. 2019 (Fig.1) diversitatea, conform 
indicelui Margalef, s-a micșorat primăvara la ecotonul pădure-agrocenoză în medie de 
la 2,7 până la 2,12, iar toamna – de la 2,9 până la 2,3. 

În agrocenoză (câmp de grâu) s-au înregistrat aceleași procese de descreștere a 
valorilor indicelui diversității pe parcursul segmentului temporal analizat: de la 1,97 
până la 1,61 primăvara; de la 1,87 până la 1,5 pe parcursul verii și de la 2,1 până la 1,86 
– toamna (Fig.2). S-a constatat, că  indicele diversității este mai mare la ecoton.   

Structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată de 
eterogenitatea ecosistemelor agricole. În zona de ecoton (pădure-agrocenoză) dominanța 
speciei Apodemus sylvaticus constituie 38,4%, iar pentru Apodemus uralensis – 32%. 
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Acest parametru pentru Mus spicilegus este de 3%. Pentru M. arvalis parametrul 
dominanței este de 1,7%, iar pentru specia siblă, M.rossiaemeridionalis – 6,8%.

Figura 1. Indicele diversității Margalef a comunităților de rozătoare în zona de 
ecoton în a. 2019 comparativ cu a. 1989.

Figura 2. Indicele diversității Margalef a comunităților de rozătoare în habitatele 
adiacente în a. 2019 comparativ cu a. 1989.

Cu trei decenii în urmă ele dominau pe terenurile de lucernă la fazele  de vârf, care 
se repetau cu o ciclitate de 4-5 ani. Dominanța crește semnificativ – până la  11% pentru 
Apodemus agrarius. În habitatele adiacente A. sylvaticus domină cumulativ cu 35,7%. 
Această specie este urmată de A.uralensis (27,3%). Pentru M.spicilegus se înregistrează 
valori ale acestui parametru de cca două ori mai mici comparativ cu speciile de mai 
sus (15%). La specia M.musculus dominanța este mai mică decât la  M.spicilegus 
(3,3%), la  M.arvalis și  specia geamănă, M.rossiaemeridionalis – constituie respectiv 
9,3% și 1,4%, iar pentru Apodemus flavicollis s-a constatat o micșorare (2%) în  
habitatele adiacente.

A. sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare în zona de ecoton (60%), 
dar și în habitatele adiacente (46%). Ea este urmată de M. spicilegus – cu 50%. Pentru 
M.arvalis se înregistrează o frecvență de 15% la ecoton și 40% în biotopurile învecinate, 
iar pentru M.rossiaemeridionalis – invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de 
rozătoare sunt mai frecvente la ecoton.

În privința semnificației ecologice menționăm, că A.sylvaticus este o specie 
constantă în toate habitatele, cu excepția viței-de-vie neprelucrate (6,5%) și pârloagei 
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(7,4%), unde este caracteristică în perioada de toamnă. Manifestă un potențial 
foarte mare de adaptare. Specia A.uralensis într-un număr mare de habitate n-a fost 
înregistrată. 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%).  Specia M. spicilegus 
este constantă în unele habitate de ecoton, caracteristică la cel de grâu – porumb 
(8,8%). Specia M.musculus în majoritatea biotopurilor studiate nu a fost identificată, 
fiind accesorie în câmpul de floarea-soarelui (1,4%) și accidentală în pârloagă (0,2%). 
Odată cu dispariția habitatelor masive de ierburi multianuale M. arvalis își menține 
prezența constantă în pârloagă (48,5%), lucernă (25%), floarea-soarelui (22,2%) și grâu 
(13,3%). M. rossiaemeridionalis este o specie constantă la ecotonul pădure-porumb 
(18,5%), accesorie în livadă (4,2%) și vie neprelucrată (2,2%), iar A. flavicollis – 
constantă la ecotonurile ecosistem silvic-agrocenoză mai puțin afectate. Clethrionomys 
glareolus este constantă în pădure (11,1%) și pădure-pajiște (19,8%). În agrocenoze este 
înregistrată în perioada de reproducere, pe unele câmpuri adiacente cu ierburi furajere, 
până la distanţe de 100-200 m de pădure. A. agrarius în trecut avea o semnificaţie 
accesorie în fâșiile forestiere și la liziera pădurilor de salcâm. În prezent persistă cu o 
semnificație majorată în pădurile de salcâm (75%) și la ecotonul pădurii cu agrocenozele 
(22,2-25%). În ultimii  ani se înregistrează mai puțin (1,8%) prezența speciei Cricetulus 
migratorius, fiind accesorie în grâu-porumb.

Concluzii
A fost stabilit că comparativ cu finele a. 80 în a. 2019  diversitatea conform indicelui 

Margalef  s-a micșorat primăvara la ecotonul pădure-agrocenoză în medie de la 2,7 
până la 2,12, iar toamna – de la 2,9 până la 2,3. 

În agrocenoză (câmp de grâu) s-a determinat aceleași procese de descreștere a 
valorilor indicelui diversității pe parcursul segmentului temporal analizat: de la 1,97 
până la 1,61 primăvara; de la 1,87 până la 1,5 pe parcursul verii și de la 2,1 la până 1,86 
– toamna. S-a constatat, că  indicele diversității este mai mare la ecoton.

Structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată de 
eterogenitatea ecosistemelor agricole. În zona de ecoton (pădure-agrocenoză) dominanța 
speciei A. sylvaticus constituie 38,4%, iar a A. uralensis – 32%. Acest parametru pentru 
M.spicilegus este de 3%. Pentru M. arvalis parametrul dominanței este de 1,7%, iar 
pentru specia siblă, M.rossiaemeridionalis – 6,8%. Cu trei decenii în urmă ele dominau 
pe terenurile de lucernă la fazele  de vârf, care se repetau cu o ciclicitate de 4-5 ani. 
Dominanța crește semnificativ (până la  11%) pentru A.agrarius.

A. sylvaticus este cea mai frecventă specie de rozătoare în zona de ecoton (60%), 
dar și în habitatele adiacente (46%). Ea este urmată de M. spicilegus – cu 50%. Pentru 
M.arvalis se înregistrează o frecvență de 15% la ecoton și 40% în biotopurile învecinate, 
iar pentru M.rossiaemeridionalis, invers – 31% și 10%. Majoritatea speciilor de 
rozătoare sunt mai frecvente la ecoton.

Lucrarea a fost realizată în cadrul  proiectelor  de cercetări 15.187.0211F și 
20.80009.7007.02
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