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Introducere. Cercetarea anumitor aspecte referitoare la efectivele actuale de mufloni 
(ovis musimon) din fauna României a intrat în sfera de preocupări a diferiţilor specialişti 
(biologi, cinegeticieni, silvicultori, medici veterinari, geografi), mai ales prin prisma fap-
tului că aceste mamifere au valoare cinegetico-economică. În literatura ştiinţifică din ţara 
noastră, până în anul 2004 nu există lucrări care să aibă în studiu numai muflonul. Chiar 
şi cercetările I.C.A.S. din perioada 1945-1990, prezintă muflonul alături de alte specii de 
interes cinegeric (cerb, marmotă, mistreţ). Pentru faptul că muflonul este o specie devenită 
alohtonă care a recâștigat teren și interes în sfera cinegetică, în ultimii ani, si nu au fost 
publicate studii referitoare la caracteristicile și problematica speciei în România, se impune 
realizarea unui studiu referitor la dinamica efectivelor.

Metoda de lucru. Cercetările au avut un caracter complex și s-au realizat prin depla-
sări în teren, în diferite perioade din an, între anii 2008-2012, în complexe de vânătoare şi 
grădini zoologice de pe teritoriul României. Pe lângă cercetările de teren, s-a consultat şi 
un bogat material bibliografic, publicat şi nepublicat. Observațiile din teren s-au efectuat 
din puncte fixe (observatoare) și itinerant, înainte de răsăritul soarelui și după apus ‒ când 
animalele au ieșit pe parcelele de hrănire. În perioadele cu umiditate crescută a solului, 
ploaie sau zăpadă, s-au numărat amprentele de pe sol. Pentru observațiile la distanță s-au 
folosit binoclul Bresser 7x21x40 şi camera digitală Fuji Finepix S1000fd. S-a proiectat şi 
realizat o structură de bază de date relaționate, deschisă şi flexibilă, pentru a prelucra cu 
ușurință datele brute, folosindu-se o tehnologie standardizată de interogare a unei baze de 
date (limbaj structurat de interogare - SQL).

Populațiile de mufloni s-au considerat ca elemente ale unor biocenoze distincte, deoa-
rece nu există schimburi permanente între populații, iar ariile populate sunt bine delimitate.

Rezultate. Ținând seama de faptul că în țară muflonul nu a rezistat în spațiu deschis 
(deși au fost făcute mai multe încercări în Munții Retezat, Munții Măcin) în următoarele 
rânduri vor fi descrise complexele de vânătoare din România populate cu mufloni. 

Complexele de vânătoare Şarlota, Negureni, Mereni şi Izvoare sunt deja populate cu 
mufloni. La complexul Ludeşti-Dragomireşti muflonii ce-l vor popula urmează a fi aduşi în 
teritoriu în cursul acestui an. Cel mai nou complex cinegetic înființat și populat cu mufloni 
este cel de la Vlăhuța-Stolnici din județul Argeș.
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Numărul complexelor de vânătoare populate la data actuală cu mufloni este de 9 (noua). 
Suprafaţa totală a complexelor este de 5252,186 ha, cel mai întins fiind Scroviştea dar cu cel 
mai mic număr de exemplare. Complexul cu efectivul cel mai numeros a fost în anul 2010 
cel de la Şarlota -107 exemplare ( 42,6% din numărul total de mufloni), urmat de Negureni 
cu 25,9%. 

În primăvara anului 2013 numărul cel mai mare de exemplare se află la Şarlota – 130 
mufloni, urmat de Vlăscuța-Stolnici cu un efectiv de 128 muflonii.

Din totalul de 31 parcuri şi grădini zoologice aflate în evidenta Agenţiei de Protecţie a 
Mediului, 13 parcuri şi grădini zoologice au în patrimoniul exemplare de muflon.

La 31.12.2010, numărul total de exemplare din cadrul grădinilor zoologice este de 
90, din care 42 masculi şi 48 femele. Raportul intre sexe este de 1:1,42 raportat la numărul 
total de mufloni aflați în grădini zoologice. Numărul exemplarelor de mufloni în grădini 
zoologice, declarate la ANPM la 31.12.2012, este de 98 dintre care 45 masculi și 53 femele; 
raportul între sexe fiind de 1:1,2.

Din totalul exemplarelor de mufloni din grădini zoologice, 21,11% sunt în patrimoniul 
Complexului Muzeal Constanța în anul 2010 și 13,27% în 2012.

Concluzii. Efectivele de mufloni din România au înregistrat în perioada 2010-2013 
progrese atât în ceea ce privește numărul total de exemplare, cât și prin numărul de locații 
(complexe noi de vânătoare sau nou populate cu mufloni. 

În anul 2009 numărul muflonilor din cadrul C.M.S.N. reprezenta cel mai mare nucleu 
de mufloni din grădinile zoologice din țară (21,11%). În vederea minimizării efectului de 
consangvinizare începând cu anul 2010 s-au inițiat schimburi de exemplare cu complexe de 
vânătoare din țara (Mereni, județul Covasna) și grădini zoologice (Grădina Zoologică Do-
bric, Bulgaria). Se propune realizarea de aport de exemplare sau schimburi periodice între 
grădinile zoologice sau țarcurile de vânătoare pentru reducerea consangvinizării.

S-a realizat pentru prima oară o hartă de distribuție a nucleelor de mufloni în România 
și s-a identificat numărul exemplarelor existente, la ora actuală, în România - 393 exempla-
re în complexe de vânătoare, la 01 ianuarie 2013 și 98 de exemplare în grădini zoologice.
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Polge C. şi Parkes A. S. au raportat că glicerolul posedă proprietăţi protectoare contra 
efectelor temperaturilor scăzute asupra spermatozoizilor. Ei au descoperit că spermatozoizii 
aviari, suspendaţi în soluţia Ringher, care conţinea 20% de glicerină şi congelaţi la tempera-
tura de pînă la 79°C şi apoi decongelaţi s-au păstrat mobilitatea, care nu devia semnificativ 
de la aceeaşi valoare a spermiilor din lotul martor, care nu au fost supuşi congelării. Din 


