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Rezumat
În	 urma	 cercetărilor	 multianuale	 s-a	 stabilit	 ca	 specia	 Sorex araneus	 are	 tendința	
de	 creștere,	 S. minutus și	 speciile	 gen.	Crocidura au	 tendințe	 stabile,	 iar	 la	Neomys 
anomalus se	 înregistrează	 tendința	 de	 descreștere	 a	 efectivului	 populațiilor.	 Cel	 mai	
mult	va	fi	influențat	de	creșterea	aridității	N. anomalus,	care	este	o	specie	hidrofilă,	iar	
scăderea	valorii	 indicelui	de	 ariditate	 are	o	 acțiune	negativă	 asupra	populației	 acestei	
specii.	 Odată	 cu	 aridizarea	 climei	 conform	 scenariilor	 climatice	 densitatea	 relativă	
a speciei Apodemus sylvaticus,	 cu	un	potențial	de	adaptare	majorat,	va	crește.	Pentru	
A. uralensis	 tendința	 de	 dezvoltare	 este	 negativă,	 cu	 o	 descreștere	 nesemnificativă.	 
La	Mus spicilegus	aridizarea	nu	va	avea	o	influență	semnificativă	asupra	densității	speciei	
și	 s-a	 stabilit	 o	 corelație	 negativă	 dintre	 densitatea	mișunilor	 și	 indicele	 de	 umiditate	
(Hf).	Pentru	speciile	plantivore	Microtus arvalis	și	M.rossiaemeridionalis,	s-a	înregistrat	
un	trend	negativ,	iar	factorul	umidității	este	primordial,	aceste	animale	hrănindu-se	cu	
părțile	verzi	ale	plantelor.	
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Introducere
Cercetările	faunistice	la	etapa	actuală	sunt	orientate	spre	evaluarea	stării	populațiilor	

unor	specii	de	mamifere		în	funcție	de	starea	habitatului	și	schimbarea	climei,	evidenţierea	
mecanismelor	de	adaptare,	elucidarea	tendințelor	și	elaborarea	pronosticului	dezvoltării	
lor.	 Asupra	 mecanismelor	 de	 adaptare	 a	 speciilor	 de	 mamifere	 mici	 influențează	
factorii	 climatici	 [3,	 12,	 14,	 15,	 17].	 În	 ultimele	 decenii	 pentru	 condiţiile	 climatice	
ale	 republicii	 sunt	 caracteristice	 instabilitatea	 vremii,	 oscilaţiile	 bruşte	 şi	 de	 scurtă	
durată	ale	temperaturii,	creșterea	aridității.	Temperatura	medie,	cât	şi	cantitatea	medie	
de	precipitaţii	diferă	în	dependenţă	de	an,	anotimp	şi	lună,	iar	interacţiunea	factorilor	
climatici	 pe	 parcursul	 anilor	 se	manifestă	 în	mod	 diferit.	Deficitul	 de	 precipitaţii	 şi	
repartiţia	 foarte	neuniformă	a	 lor	 condiţionează	 secete	de	diferită	 intensitate.	Seceta	
în	Moldova	este	unul	dintre	cele	mai	periculoase	fenomene	ale	naturii,	reprezentând	
trăsătura	specifică	a	climei	regionale,	condiţionate	de	distribuţia	neuniformă	în	timp	şi	
spaţiu	a	precipitaţilor	atmosferice	pe	fondul	valorilor	ridicate	ale	temperaturii	aerului.	
Potrivit	Serviciului	Hidrometeorologic	de	Stat	din	Republica	Moldova	[21],	în	ultimele	
două	decenii	secetele	au	avut	loc	mai	frecvent	și	mai	intens.	Perioadele	secetoase	pot	
apărea	pe	tot	parcursul	anului,	însă	pe	teritoriul	republicii	acestea	se	înregistrează	cel	mai	
frecvent	în	a	doua	jumătate	a	verii	și	toamna.	Probabilitatea	secetelor	foarte	puternice	
(≤50%	din	norma	precipitaţiilor),	cu	consecinţe	catastrofale	în	unele	luni	ale	perioadei	
de	vegetaţie	pe	teritoriul	republicii,	constituie	11-41%.	Studii	ale	dinamicii	densității	
populaționale	 în	dependență	de	condițiile	abiotice	și	biotice	au	 fost	efectuate	pentru	
unele	specii	de	rozătoare	și	insectivore	[3,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	15,	17,	20].	Însă	cercetări	
în	 vederea	 elaborării	 pronosticului	 s-au	 efectuat	 pentru	 speciile	 Microtus arvalis,  
M. rossiaemiridionalis și	Mus spicilegus [13,	14,	17,	19,	20].

În	 contextul	 problemelor	 globale	 de	 mediu,	 cum	 sunt	 impactul	 antropic,	
reducerea	biodiversității	 și	 schimbările	 climatice,	 scopul	 lucrării	 a	 fost	 de	 a	 elucida	
tendințele	 dezvoltării	 și	 de	 a	 elabora	 pronosticul	 unor	 specii	 de	 mamifere	 mici	 de	 
importanță	economică.

Materiale și metode
Studiile	au	fost	efectuate	în	diverse	tipuri	de	ecosisteme	pe	tot	teritoriul	republicii.	

Au	 fost	 analizate	 datele	 din	 literatură	 începând	 cu	 sfârșitul	 anilor	 1970	 și	 propriile	
date	din	ultimii	30	de	ani.	Pentru	speciile	gen.	Microtus	și	Apodemus au	fost	luate	în	
considerație	 datele	multianuale	 ale	 densității	 indivizilor,	 pentru	Mus spicilegus	 s-au	
utilizat	 datele	 de	 abundență	 a	 speciei	 și	 densitatea	mișunilor	 (nr.mișuni/ha),	 pentru	
speciile	 de	 chițcani	 –	 datele	 de	 abundență	 și	 densitate.	 Pentru	 a	 identifica	 influența	
condițiilor	 climatice	 asupra	 populației	 de	 mamifere	 mici,	 au	 fost	 utilizate	 datele	
multianuale	de	 la	Serviciul	Hidrometeorologic	de	Stat	din	Republica	Moldova	 [21].	
Umiditatea	 relativă	 a	 fost	 determinată	 după	 indicele	 Volobuev	 (Hf-hidrofactor)	
calculat	după	formula	Hf	=	43,2	x	logR	-	T,	unde	R	este	cantitatea	medie	anuală	de	
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precipitații	(mm);	T-	temperatura	medie	anuală	a	aerului	(°C)	[16].	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	 [4].	Când	
indicele	are	valori	cuprinse	 între	0-5	climatul	este	arid	 (de	deșert),	5-15	–	semiarid,	 
15-20	–	uscat,	20-30	–	moderat	umed,	30-60	–	umed	și	la	valori	mai	mari	de	60	–	foarte	
umed.	 Pentru	 elaborarea	 pronosticului	 dinamicii	 populațiilor	 până	 în	 2099	 au	 fost	
selectate	trei	modele	de	scenarii	climatice	globale:	CSIRO	(comunitatea	științifică	și	
de	cercetare	industrială	din	Australia),	НаdCM3	(Marea	Britanie,	Hadley	Meteorologic	
Center)	și	ЕСНАМ5	(Germania,	Max	Planck	Institute).	Reieşind	din	datele	efectivului	
speciilor	în	anii	precedenți	și	în	perioada	de	studiu,	a	oscilației	temperaturii	şi	cantităţii	
de	precipitaţii	din	ultimele	decenii,	 s-a	modelat	un	pronostic	previzibil	al	fluctuaţiei	
densităţii	indivizilor	speciilor	de	mamifere	mici	cu	o	periodicitate	din	30	în	30	ani	până	
în	anul	2099.

Rezultate și discuții
În	 ultimele	 două	 decenii	 secetele	 s-au	 semnalat	 mai	 frecvent,	 şi	 ele	 devin	 tot	

mai	 intensive.	 Aşa,	 în	 perioada	 anilor	 2003	 –	 2019	 pe	 teritoriul	 republicii	 s-au	
înregistrat	 câțiva	 anii	 (2003,	 2007,	 2011,	 2012,	 2014,	 2015)	 cu	 secete	 de	 diferită	
intensitate,	 care	 au	 dus	 la	 aridizarea	 ecosistemelor,	 scăderea	 gradului	 de	 dezvoltare	
a	vegetației	–	sursa	trofică	a	rozătoarelor,	și,	respectiv,	a	faunei	de	nevertebrate,	care	
reprezintă	 baza	 trofică	 a	 mamiferelor	 insectivore.	 În	 2011	 s-au	 înregistrat	 condiții	
climatice	 extrem	 de	 nefavorabile	 pe	 întreg	 teritoriul	 Republicii	Moldova,	 care	 s-au	
caracterizat	printr-un	regim	de	temperatură	crescut	și	o	lipsă	semnificativă	de	precipitații.	
Deficitul	semnificativ	de	precipitaţii	din	toamna	anului	2011	a	condus	la	declanşarea	
secetei	catastrofale	care	a	afectat	peste	80%	din	teritoriul	ţării.	Vreme	anomal	de	caldă	
s-a	menținut	și	în	vara	anului	2012.	În	cea	mai	mare	parte	a	primei	decade	a	lunii	august	
pe	50%	din	teritoriul	ţării	s-au	semnalat	cele	mai	înalte	valori	ale	temperaturii	maxime	
ale	aerului	pentru	anotimpul	de	vară	–	+37,2°С	-	+42,4ºС,	iar	la	suprafața	solului	a	atins	
valori	de	+63ºС	-	+71ºС,		ceea	ce	se	semnalează	în	medie	o	dată	în	30	ani	[21].	Aceste	
condiţii	au	contribuit	la	menţinerea	secetei	atmosferice	şi	pedologice	foarte	puternice	şi	
au	avut	un	impact	negativ	asupra	populaţiilor	speciilor	de	mamifere	mici.	

Pe	parcursul	ultimilor	70	de	ani	s-au	înregistrat	modificări	esenţiale	ale	structurii	
comunităţilor	de	soricide	în	diverse	tipuri	de	ecosisteme	pe	teritoriul	republicii.	În	anii	
1950-60	specia	dominantă	printre	soricidele	din	ecosistemele	naturale	ale	republicii	a	
fost	Sorex araneus,	urmată	de	Neomys anomalus,	care	era	foarte	abundent	în	habitatele	
umede	 –	 până	 la	 25-30%	 în	 cursul	 inferior	 al	 râului	 Prut	 [18].	 Chițcanul	 de	 câmp	
(Crocidura leucodon)	era	foarte	rar	și	împreună	cu	C. suaveolens	a	fost	înregistrat	în	
biotopuri	mai	aride,	cum	ar	fi	câmpurile,	pășunile,	terenurile	abandonate,	versanții	cu	
vegetație	erbacee	sau	de	subarboret.	

În	anii	1970	specia	cea	mai	abundentă	a	rămas	S. araneus,	urmată	de	N. anomalus. 
În	 pădurile	 insulare	 din	 partea	 de	 nord	 chițcanul	 comun	 a	 constituit	 circa	 9-15%	
din	 toate	mamiferele	mici,	 în	pădurile	umede	de	stejar	cu	vegetație	de	subarboret	și	
ierboasă	bine	dezvoltate	abundența	sa	a	atins	20%,	în	timp	ce	în	bălțile	Prutului	inferior	
această	specie	a	constituit	până	la	55%	din	toate	mamiferele	mici	[18].	S. minutus	și	 
C. suaveolens aveau	 o	 răspândire	 destul	 de	 largă	 pe	 teritoriul	 republicii,	 dar	 cu	 o	
abundență	redusă,	în	timp	ce	C. leucodon	a	fost	înregistrat	numai	în	câteva	ecosisteme	
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naturale	cu	abundență	foarte	redusă.	N. anomalus,	de	asemenea,	era	destul	de	răspândit,	
în	 special	 în	 biotopurile	 umede,	 în	 apropierea	 diferitor	 bazine	 acvatice.	 Abundența	
acestuia	în	astfel	de	biotopuri	atingea	cca	30%	din	toate	speciile	de	chițcani.	Împreună	
cu	chițcanul	comun	constituia	circa	80%	din	toată	populația	de	soricide	a	republicii.	 
S. minutus și	C. suaveolens au	avut	practic	aceeași	abundență	și	au	constituit	aproximativ	
20%	din	populația	de	chițcani	[18].

În	anii	1980	abundența	speciei	S. araneus	s-a	menținut	la	nivel	înalt	și	constituia	
mai	mult	de	jumătate	din	populația	de	soricide.	Spre	deosebire	de	aceasta,	abundența	
speciei N. anomalus	 a	 scăzut	 sub	 20%,	fiind	 comună	numai	 în	 rezervațiile	 naturale	
în	 biotopurile	 din	 apropierea	 surselor	 de	 apă,	 în	 timp	 ce	 în	 celelalte	 ecosisteme	
a	 devenit	 foarte	 rară	 [5].	 Abundența	 S. minutus	 a	 crescut	 cu	 aproximativ	 10%,	
mai	 ales	 în	 biotopurile	 umede	 ale	 rezervației	 “Codri”,	 dar	 rămâne	 o	 specie	 rară	 pe	
teritoriul	 republicii.	 Abundența	 speciilor	 gen.	Crocidura	 rămâne	 scăzută,	 sub	 10%	 
per	specie	[5].	

În	 anii	 1990	 schimbările	 condițiilor	 sociale	 și	 economice	 au	 dus	 la	modificarea	
structurii	ecosistemelor	și	 la	modificarea	 întregului	peisaj	al	Republicii	Moldova.	 În	
această	 perioadă S. araneus	 a	 manifestat	 un	 grad	 ridicat	 de	 adaptabilitate	 și	 limite	
mai	largi	ale	valenței	ecologice.	Astfel,	specia	a	avut	cea	mai	mare	abundentă	printre	
mamiferele	soricide	și	a	constituit	aproape	80%	din	comunitățile	de	chițcani.	Abundența	
totală	a	altor	specii	a	fost	destul	de	scăzută:	S. minutus	constituia	5%,	N. anomalus–	
aproximativ	9%,	C. suaveolens	-	cca	12%,	în	timp	ce	C. leucodon	doar	1-2%.	Aceasta	
din	urmă	era	o	specie	foarte	rară	în	secolul	trecut,	iar	din	anii	‘80	efectivul	ei	a	scăzut	
și	mai	mult	și,	 în	consecință,	a	fost	 inclusă	în	Cartea	Roșie	a	Moldovei,	ediția	a	2-a	
ca	 specie	 critic	 periclitată	 [1].	 De	 asemenea,	 se	 poate	 observa	 o	 scădere	 drastică	 a	
efectivului	chițcanului	de	mlaștină	cu	mai	mult	de	trei	ori	față	de	anii	‘70,	condiționată	
de	desecarea	intensă	a	ecosistemelor	palustre	ale	luncilor	r.	Prut	și	Nistru	în	anii	80	și	
de	poluarea	intensă	a	apelor	de	suprafață	în	anii	‘90	[5].

Începând	cu	anul	2003	s-au	efectuat	studii	sistematice	și	detaliate	ale	comunităților	
de	 soricide	 [7,	 8].	 S. araneus	 este	 dominant	 în	 majoritatea	 perioadelor	 de	 studiu,	
abundența	S. minutus	variază	 între	10	și	25%,	cea	a	C. leucodon	variază	 în	 limitele	
6,45%	și	43%,	iar	cea	a	C. suaveolens	variază	în	limite	mai	mici	–	între	5%	și	27%.	
Dinamica speciei C. leucodon	este	în	creștere:	de	la	specie	rară,	care	constituia	doar	
2-7%	în	anii	90,	crește	până	la	abundența	de	36%	în	2009,	fiind,	împreună	cu	chițcanul	
comun	specii	dominante	în	ecosistemele	studiate	(fig.	1).

Starea speciei N. anomalus	 continuă	 să	 fie	 critică,	 aceasta	 a	 avut	 cea	mai	mare	
abundență	 în	 2016,	 când	 a	 constituit	 peste	 7%,	 în	 restul	 anilor	 a	 acumulat	 doar	 
1,6-4,5%,	iar	în	ultimii	3	ani	nu	a	fost	semnalată	(fig.	1).	N. anomalus	a	fost	înregistrat	
ca	specie	rară,	accidentală,	abundența	sa	în	ecosistemele	republicii	a	scăzut	drastic	în	
ultimii	20	de	ani	și	a	devenit	o	specie	foarte	rară,	fapt	cauzat	de	degradarea	habitatelor	
umede	și	poluarea	bazinelor	acvatice.	În	consecință,	a	fost	 inclusă	în	ediția	a	 treia	a	
Cărți	Roşii	a	Moldovei	la	categoria	periclitată	[2].	

A	fost	efectuată	analiza	multianuală	a	dinamicii	speciei	periclitate	N. anomalus	în	
dependență	de	indicele	de	ariditate	a	lui	Martonne	(fig.	2).	În	anii	70	specia	era	comună	și	a	doua	
ca	abundență	după	chițcanul	comun	[18].	Începând	cu	anii	1980	ai	secolului	trecut	specia	a	
avut	un	declin	numeric	pronunțat,	în	ultimii	15	ani	semnalându-se	perioade	în	care	n-a	fost	

ZoologiaZoologia

http://code-industry.net/


110

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019

înregistrată	deloc.	Graficul	tendinței	logaritmice	indică	o	descreștere	a	densității	pentru	 
următorii	30	de	ani.

Figura 1. Dinamica structurii comunităților de chițcani in anii 2003-2019.

Figura 2. Dinamica multianuală și pronosticul dezvoltării populației speciei  
N. anomalus în Republica Moldova.

În	 urma	 analizei	 dependenței	 speciei	 N. anomalus	 de	 condițiile	 climatice,	 s-a	
evidențiat	o	corelație	pozitivă	semnificativă	(r=0,67)	a	densității	relative	a	chițcanului	
de	mlaștină	cu	indicele	de	ariditate	(fig.	3).

Chițcanul	de	mlaștină	este	o	specie	hidrofilă,	depinde	foarte	mult	de	umiditate,	iar	
creșterea	indicelui	de	ariditate	are	o	acțiune	benefică	asupra	populației	acestei	specii.

Speciile	 de	 rozătoare	 mici	 din	 genurile	 Apodemus, Mus	 și	 Microtus sunt larg 
răspândite	 și	 dominante	 în	 diverse	 tipuri	 de	 ecosisteme	 ale	 republicii.	 Microtus 
arvalis	 este	 o	 specie	 frecventă	 și	 numeroasă,	 al	 cărei	 efectiv	 creşte	 până	 la	 valori	
maximale	 în	diferite	 regiuni	 ale	 arealului.	Ea	 reprezintă	un	 component	 important	 al	
ecosistemelor	terestre,	fiind	dăunător	al	agriculturii,	afectând	câmpurile	de	graminee	şi	
culturile	furajere,	gospodăriile	de	sere	şi	livezi.	Speciile	de	chițcani	din	fam.	Soricidae	
sunt	mult	mai	 rare,	 au	 limite	mai	 înguste	 ale	 valenței	 ecologice	 și	 cerințe	 specifice	 
față	de	habitat.	
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Figura 3. Corelația 
dintre densitatea speciei 
N. anomalus și indicele de 
ariditate Martonne.

Pentru	 a	vedea	 care	va	fi	 impactul	 schimbărilor	 climatice	din	ultimii	 ani	 asupra	
populațiilor	 speciilor	 de	 mamifere	 mici	 s-au	 elaborat	 modelele,	 care	 reflectă	
corelaţia	dintre	densitatea	 relativă	 a	 speciilor	de	 fond	de	 rozătoare	 şi	 indicele	 anual	
de	 ariditate.	 S-au	 determinat	 tendințele	 previzibile	 ale	 fluctuaţiei	 densităţii	 relative	
pentru speciile Apodemus sylvaticus, A. uralensis, Mus spicilegus, Microtus arvalis 
și	M. rossiaemeridionalis.	Pronosticul	demonstrează,	că	conform	scenariului	CSIRO,	
odată	cu	creșterea	aridității	densitatea	relativă	a	speciei	A. sylvaticus,	cu	un	potențial	de	
adaptare	majorat,	va	crește	(fig.	4).	

Figura 4. Pronosticul densității relative a speciilor A.sylvaticus și A.uralensis.

Această	specie	cu	limitele	largi	ale	valenţei	ecologice	are	capacitatea	de	a	se	adapta	
rapid	la	modificările	condiţiilor	ecologice.	Astfel,	 în	ultimii	ani	când	s-au	înregistrat	
condiții	extrem	de	secetoase,	şoarecele	de	pădure	este	cea	mai	prosperă	specie	printre	
rozătoare,	fiind	dominantă	şi	constantă	în	ecosistemele	republicii.	Potenţialul	adaptiv	
al A. sylvaticus	constă	în	modul	solitar	de	viaţă,	utilizarea	unui	spectru	larg	de	resurse	
trofice,	 popularea	 celor	mai	 diferite	 biotopuri,	migraţia	 intensă	 în	 habitatele	 optime	
pe	parcursul	anului,	potenţialul	reproductiv	ridicat,	cât	şi	perioada	extinsă	a	activităţii	
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de	reproducere	[10,	12].	Pentru	A. uralensis	cu	un	efectiv	al	populației	care	prezintă	
oscilații	 bianuale	 de	 diferită	 intensitate	 tendința	 de	 dezvoltare	 este	 negativă,	 cu	 o	
descreștere	 nesemnificativă,	 deoarece	 baza	 trofică	 a	 speciei	 o	 constituie	 semințele	
plantelor	spontane	și	cultivate.

Cel	mai	mult	vor	fi	influențate	de	creșterea	aridității	speciile	plantivore	M. arvalis	și	
M.rossiaemeridionalis,	pentru	care	factorul	umidității	este	primordial,	aceste	animale	
hrănindu-se	cu	părțile	verzi	ale	plantelor	(fig.	5).	

Figura 5. Pronosticul densității relative a speciilor M. arvalis și M. 
rossiaemeridionalis. 

Odată	cu	aridizarea	climei,	treptat	va	scădea	conţinutul	de	substanţe	din	plantele	
ierboase,	 necesare	 pentru	 dezvoltarea	 şi	 reproducerea	 microtinelor.	 Ele	 populează	
ecosistemele	 naturale	 cu	 un	 covor	 ierbos	 dezvoltat	 şi	 agrocenozele.	 M.arvalis 
comparativ	 cu	 M. rossiaemeridionalis	 este	 o	 specie	 mai	 euritopă.	 În	 locurile	 de	
populare	simpatrică	a	speciilor	se	manifestă	cel	mai	pronunţat	deosebirile	în	afinitatea	
biotopică,	 fapt	 explicabil	 prin	 potenţialul	 de	 concurenţă	 deosebit,	 speciile	 separând	
teritoriul	 şi	 timpul	de	activitate.	 În	viitor,	odată	cu	schimbarea	condiţiilor	climatice,	
cât	şi	datorită	transformărilor	antropice,	M. rossiaemeridionalis	se	va	adapta	mai	bine	
la	 prezenţa	 factorului	 uman.	 La	 această	 specie	 coloniile	 sunt	 grupate	mai	 compact,	
iar	densitatea	indivizilor	este	mai	mică	decât	la	specia	siblă.	Reproducerea	indivizilor	
ambelor	specii	în	această	perioadă	stagnează.	Pentru	M.arvalis	sunt	tipice	fluctuaţiile	
sezoniere	şi	anuale	ale	efectivului,	care	se	pot	manifesta	asincron	cu	fluctuaţiile	speciei	
M. rossiaemeridionalis	[14,	15].

Pentru	M. spicilegus	s-a	efectuat	modelarea	pronosticului	previzibil	al	fluctuaţiei	
densităţii	 mișunilor	 la	 hectar,	 reieşind	 din	 pronosticurile	 oscilaţiei	 temperaturii	 şi	
cantităţii	de	precipitaţii	până	în	perioada	2099,	conform	modelelor	de	scenarii	climatice	
globale	НаdCM3	și	ЕСНАМ5	(fig.	6).	

Prin	urmare,	mărirea	duratei	perioadelor	fără	precipitaţii	în	secolul	XXI	ar	cauza	
creşterea	gradului	de	intensitate	a	fenomenelor	de	secetă.	Până	în	anul	2039	se	observă	
o	descreştere	a	densităţii	șoarecelui	de	mișună,	iar	începând	cu	anul	2040	până	în	anul	
2099	se	observă	o	creștere	ușoară	a	densității.	Aceasta	se	explică	prin	faptul	că	aridizarea	
climei	nu	va	avea	o	influență	semnificativă	asupra	densității	speciei,	deoarece	șoarecele	
de	mișună	se	hrănește	cu	semințele	plantelor	spontane	xerofite,	care	nu	vor	fi	afectate	
considerabil	de	aridizare.
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Figura 6. Pronosticul fluctuaţiei densităţii mișunilor de M. spicilegus conform 
modelelor de scenarii climatice globale.

Şoarecii	de	mişună,	la	fel	ca	toate	rozătoarele,	trăiesc	în	condiţii	complexe,	adaptându-
se	 continuu	 la	 modificarea	 acestora	 şi	 reglându-şi	 activitatea	 vitală	 corespunzător	
cu	 schimbările	 mediului.	 Analizând	 raportul	 multianual	 dintre	 densitatea	 mișunilor	
M. spicilegus	și	indicele	de	ariditate	a	climei	se	observă	un	proces	ondulatoriu,	iar	în	
anul	2011,	care	a	fost	un	an	cu	deficit	deosebit	de	umiditate,	s-a	înregistrat	o	creștere	a	
numărului	de	mișuni	la	hectar	(fig.	7).	

Figura 7. Raportul multianual dintre numărul de mișuni M. specilegus și indicele de 
umiditate relativă.

S-a	stabilit	și	o	corelație	negativă	(r=-0,52)	dintre	densitatea	mișunilor	și	indicele	
de	umiditate	 relativă	 (Hf)	 (fig.	8).	Aceasta	 se	 lămurește	prin	 faptul,	 că	 şoarecele	de	
mişună	este	o	specie	de	stepă	și	creșterea	aridității	climei	nu	acționează	considerabil	
asupra	numărului	și	densității	mișunilor.	

Factorii	climatici	care	acţionează	negativ	asupra	populației	de	M. spicilegus sunt 
vremea	instabilă,	cu	schimbări	bruşte	ale	temperaturii,	topirea	abundentă	a	zăpezii	și	
ploile	torențiale.	
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Figura 8. Corelația 
dintre densitatea mișunilor 
M. spicilegus și indicele de 
umiditate 

Concluzii
1.	Pe	parcursul	ultimilor	70	de	ani	s-au	înregistrat	modificări	esenţiale	ale	structurii	

comunităţilor	 de	 soricide	 în	 diverse	 tipuri	 de	 ecosisteme	 pe	 teritoriul	 republicii.	
Condițiile	 climatice	 au	 un	 rol	 extrem	 de	 important	 în	 supraviețuirea	 și	 prosperarea	
speciilor	de	chițcani,	iar	condițiile	aride	cu	cantități	insuficiente	de	precipitații,	care	se	
înregistrează	în	ultimii	ani,	sunt	extrem	de	nefaste	pentru	existența	speciilor	higrofile.	
Specia S. araneus	 are	 tendința	de	creștere,	S. minutus	 și	 speciile	gen.	Crocidura au 
tendințe	stabile,	iar	la	N. anomalus	se	înregistrează	tendința	de	descreștere	a	efectivului	
populațiilor.

2.	Cel	mai	mult	va	fi	influențat	de	creșterea	aridității	N. anomalus, care este o specie 
hidrofilă	și	depinde	foarte	mult	de	umiditate,	iar	scăderea	indicelui	de	ariditate	are	o	
acțiune	 negativă	 asupra	 populației	 acestei	 specii.	 S-a	 evidențiat	 o	 corelație	 pozitivă	
semnificativă	între	densitatea	relativă	a	N. anomalus cu indicele de ariditate.

3.	Odată	 cu	 aridizarea	 climei,	 conform	 scenariului	CSIRO,	 densitatea	 relativă	 a	
speciei A. sylvaticus,	cu	un	potențial	de	adaptare	majorat,	va	crește.	

4.	Pentru	A. uralensis,	cu	un	efectiv	al	populației	care	prezintă	oscilații	bianuale	
de	 diferită	 intensitate,	 tendința	 de	 dezvoltare	 este	 negativă,	 cu	 o	 descreștere	
nesemnificativă.

5.	Pentru	M. spicilegus	aridizarea	climei	nu	va	avea	o	influență	semnificativă	asupra	
densității	 speciei,	 deoarece	 șoarecele	 de	 mișună	 se	 hrănește	 cu	 semințele	 plantelor	
spontane	xerofite,	care	nu	vor	fi	afectate	de	aridizare.	S-a	stabilit	o	corelație	negativă	
dintre	densitatea	mișunilor	și	indicele	de	umiditate	relativă	Volobuev.

6.	Pentru	speciile	plantivore	M. arvalis	și	M.rossiaemeridionalis	s-a	înregistrat	un	
trend	 negativ,	 iar	 factorul	 umidității	 este	 primordial,	 aceste	 animale	 hrănindu-se	 cu	
părțile	verzi	ale	plantelor.

Studiile au fost efectuate în cadrul proiectului fundamental 15.187.02.11F.
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