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RECENZIE LA MONOGRAFIA 

„Ecologia rozătoarelor mici” 

Autori: Munteanu Andrei, doctor în științe biologice; Savin Anatolie, doctor în științe 

biologice; Sîtnic Veaceslav, doctor în științe biologice; Larion Alina, doctor în științe 

biologice; Nistreanu Victoria, doctor în științe biologice. Tipografia „Căpăţână Print”, 

2021, 236 p. ISBN 978-9975-3477-5-4. 

Rozătoarele reprezintă cel mai numeros și cosmopolit grup de mamifere, care se 

întâlnesc în toate regiunile Pământului de la tropice până la poli, inclusiv insulele 

oceanice. În ordinul rozătoarelor sunt grupate mamifere cu talia mică, cele de mărime 

mijlocie neexistând in Emisfera Nordică.  

Cartea „Ecologia rozătoarelor mici” este rodul cercetării minuțioase a grupului de 

mamifere mici, prin ieșiri pe teren, observații, colectări și interpretări a unei bogate baze 

de date a celor cinci coautori, la care se adaugă și aportul altor specialiști, care au 

contribuit la îmbogățirea ideilor ori au oferit cu generozitate datele acumulate. A fost, 

așa dar, o îndelungata acumulare de informații și foarte bogată documentare asupra 

prezenței, biologiei, ecologiei, etologiei rozătoarelor din Republica Moldova – mamifere 

care sunt deosebit de importante pentru economia omului, atât sub aspect negativ prin 



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr2(344) 2021                                                                Cărți noi 

170 
 

zeciuiala recoltelor de cereale, prin pătrunderea în anexele gospodărești și chiar în case, 

distrugând cărți, haine, covoare și mai mult – răspândind temuți agenți patogeni ai unor 

grave boli molipsitoare la alte animale și chiar la om. 

Autorii evidențiază caracteristica de bază a rozătoarelor, prin schimbul rapid de 

generații – o neobișnuita prolificitate, ceea ce a făcut ca unele specii să fie folosite în 

laboratoarele de cercetări științifice, tocmai pentru că permit constatarea rapidă a 

influenței unor experimente fiziologice, genetice, medicale etc. Aceeași neobișnuită 

prolificitate a rozătoarelor le permite și ca în cazul scăderii populațiilor din variate cauze 

(număr mare de prădători, scăderea resurselor de hrană, combatere chimică), acestea să 

se poată reface numeric într-un timp relativ scurt. 

În plus, rozătoarele mai sunt caracterizate și de o neobișnuită plasticitate adaptativă 

și aceasta este dovedită prin răspândirealor, practic pe toate continentele, în toate tipurile 

de ecosisteme – terestre, subterane, acvatice prin speciile amfibionte. 

Cele șase capitole ale cărții (Istoricul cercetărilor rozătoarelor mici în Republica 

Moldova; Materiale și metode de studiu; Structura populațională a speciilor dominante 

de rozătoare mici;  Dinamica populațiilor de rozătoare mici;  Particularitățile ecologice 

ale comunităților de rozătoare mici; Importanța rozătoarelor mici în natură și în 

economie) sunt precedate de o binevenită introducere, care pune cititorul în temă asupra 

locului și rolului grupului rozătoarelor mici în clasa mamiferelor, în lumea animală și în 

relațiile cu omul.  

Textul întregii cărți are o structură logica, pornind de la istoricul cunoașterii 

grupului în Republica Moldova, continuând cu structura populațională și dinamica 

populațiilor, rolul lor în relațiile trofice din diferitele ecosisteme, până la relațiile și 

atitudinile omului față de aceste mamifere.  

Un număr de 28 tabele sinoptice și 94 figuri intuitive ajută cititorul să înțeleagă mai 

ușor importanța pozitivă și negativă a rozătoarelor, rolul acestora în păstrarea 

echilibrului din natură.  

Un număr de 378 titluri bibliografice a fost baza comparațiilor situației rozătoarelor 

cercetate, cu cele din literatura de specialitate din țară și din lume, unele titluri fiind cu 

informații recente, de după 2018. 

Cartea se încheie cu 12 pagini de concluzii și recomandări, dintre care ultime trei 

sunt dedicate recomandărilor de menținere în fauna Republicii Moldova a diversității 

comunităților ce rozătoare – ca parte componentă a capitalului natural. 

Monografia reprezintă un instrument științific atât pentru studenți, tineri și 

experimentați cercetători, cât mai ales pentru documentarea decidenților politici în 

stabilirea strategiei de monitorizare și conservare a biodiversității țării. 
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