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Rezumat 
Cercetările au fost efectuate în perioada 2015-2021 în diverse ecosisteme ale Rezervației 

Peisagistice „La Castel”. Au fost înregistrate 45 specii de mamifere din 7 ordine. Fauna de 

soricide a fost reprezentată de 4 specii, dintre care o specie vulnerabilă. Chiropterele au fost 

reprezentate de 11 specii, inclusiv 7 specii protejate. Analiza dinamicii multianuale a 

structurii comunității de lilieci în minele de la Gordinești a evidențiat dominanța speciei 

Myotis blythii. Pe parcursul anilor de studiu efectivul coloniei de maternitate M. blythii a 

fost în creștere. Fauna de rozătoare a fost cel mai bine reprezentată – 17 specii, dintre care 

2 rare. Cele mai favorabile habitate pentru fauna de mamifere mici sunt biotopurile riverane 

și liziera pădurii. Spectrul trofic al cucuvelei a fost constituit din 9 taxoni. Speciile gen. 

Microtus au fost dominante cu peste 50%, urmate de speciile gen. Mus cu cca 18% și 

Crocidura suaveolens cu peste 15%, alte specii au avut un procent mic, cuprins între 1,18% 
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și 4,71%. Carnivorele au fost reprezentate de 8 specii, dintre care 3 specii rare, iar copitatele 

– de 2 specii comune.  

Cuvinte cheie: Rezervația „La Castel”, mamifere, lilieci, dinamică, rozătoare, ingluvii.  
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Introducere 

Rezervația peisagistică „La Castel” se află în raionul Edineț, în partea de nord a 

Republicii Moldova, la 75 km nord-vest de orașul Bălți, în limitele platoului Moldovei 

de Nord. Defileul „La Castel” este amplasat de-asupra văii râului Racovăț, lângă satul 

Gordinești și este reprezentat de o mare varietate de ecosisteme de o frumusețe 

excepțională. Există puține date despre fauna de vertebrate terestre din această zonă, 

unde se menționează prezența a 17 specii de reptile și amfibieni, 126 de specii de păsări 

și 26 de specii de mamifere [1]. Informații despre unele specii de mamifere (soricide, 

chiroptere, rozătoare), care există în zonă, pot fi găsite în câteva surse [5, 6]. 

Scopul lucrării a fost studiul diversității mamiferelor din rezervație și teritoriile 

adiacente, distribuția biotopică a speciilor, elucidarea stării și statututlui de raritate al 

acestora. 

 

Materiale și metode 

Cercetările au fost efectuate în perioada 2015-2021 în diverse ecosisteme ale Rezervației 

Peisagistice „La Castel”. Rezervația are o suprafață de 746 ha, este situată în regiunea 

landşaftică a platoului de silvo-stepă a Moldovei de nord, Câmpia Racovăţ și aparține 

cursului inferior al bazinului râului Racovăț. Zona este situată de-a lungul văii râului 

Racovăț, pe o lățime de 200 m și lungime de 5 km pe malul stâng al râului. Principalele 

tipuri de ecosisteme sunt pădurile, dominate de stejar și carpen, stepele, pajiștile, 

ecosistemele stâncoase și riverane (fig. 1). Speciile principale în ecosistemele forestiere 

sunt stejarul și gorunul, iar dintre speciile secundare se întâlnesc frasinul, carpenul, 

ulmul, teiul, cireșul. Altitudinea maximă este de 261 m, altitudinile medii –150-200 m, 

iar limitele de înclinație a pantelor variază între 5º și 30º [1]. 
 

 
Figura 1. Rezervația peisagistică „La Castel” 
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Evaluarea diversității și efectivului mamiferelor mici (Erinaceomoprha, 

Soricomorpha, Rodentia) s-a efectuat prin metoda observațiilor directe și capturării cu 

capcane. Suprafața terenurilor experimentale a fost constantă (10 ha), iar lungimea 

traseelor a fost de 1-10 km. 

Speciile de chiroptere în perioada activității trofice au fost determinate cu ajutorul 

detectorului de ultrasunete - D-230 (Pettersson Elektronik, Suedia) între orele 18.00 și 

23.00. Au fost efectuate trasee de 2-5 km cu viteză constantă de 4 km/oră, pe parcursul 

cărora a fost înregistrat numărul de indivizi și frecvența ultrasonoră, conform  

metodologiei elaborate pentru monitorizarea speciilor de lilieci din Europa [2]. 

Determinarea speciilor dificile și frecvența ultrasunetelor a fost efectuată în baza 

determinatoarelor [4]. Fauna de chiroptere din adăposturile subterane de la Gordinești a 

fost monitorizată în perioada de hibernare și reproducere. Minele sunt parțial abandonate 

cu mai multe intrări paralele, dar accesibile doar două, coordonatele 48009.89 N, 

27008.96 E. Intrările sunt mari – 2-3,5 m înălțime și 3-4 m lățime, parțial blocate, mina 

este adâncă de peste 500 m, prelucrată doar mecanic, înălțimea tavanului variază de la 2 

m până la 9-10 m. De asupra intrării în mine a fost găsit un cuib de cucuvea (Athene 

noctua), de sub care s-au colectat cca 40 de ingluvii și resturi de oase. Ingluviile au fost 

analizate în laborator, măsurate și cântărite, oasele au fost curățate și identificate speciile 

consumate. Speciile de mamifere au fost identificate după oasele craniene și dentiție [7, 

8]. Speciile de lagomorfe, carnivore și copitate s-au identificat după amprente și urme 

ale activității trofice pe trasee de 1-10 km. 

Analiza ecologică a comunităților de mamifere a inclus indicii de abundență 

relativă, frecventă, dominanță (Naughton-Wolf) și semnificație ecologică. Speciile sau 

grupurile taxonomice cu semnificația de până la 1% în cenozele analizate se consideră 

accidentale; 1,1-5 % – accesorii; 5,1-10% – caracteristice și mai mare de 10% sunt 

constante pentru anumită biocenoză. 
 

Rezultate și discuții 
Diversitatea ecosistemelor din rezervație și împrejurimile ei au condiționat 

existența unei faune bogate de mamifere. Au fost înregistrate 45 specii din 7 ordine, 

printre care ariciul dunărean, cârtița, 4 specii de soricide, 11 specii de lilieci, 17 specii 

de rozătoare, iepurele de câmp, 8 specii de carnivore și 2 specii de copitate (tab. 1). 

 
Tabelul 1. Diversitatea și distribuția biotopică a speciilor de  mamifere în ecosistemele 

rezervației „La Castel” 

Nr Specie Pădure Lizieră Riveran Pajiște Stâncărie 

 Erinaceomorpha       

1.  Erinaceus roumanicus + + - + + 

 Soricomorpha  

Talpa europaea 
+ + + + + 

2.  Talpa europaea + + - + - 

3.  Sorex araneus + + + - - 

4.  Sorex minutus + + + - - 

5.  Crocidura leucodon - + + + + 

6.  Crocidura suaveolens - + + + + 

 Chiroptera  

 
     

7.  Rhinolophus hipposideros + + + + + 
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8.  Myotis blythii - + - + + 

9.  Myotis daubentonii - + + + + 

10.  Myotis dasycneme - - + - + 

11.  Myotis mystacinus - - - - + 

12.  Nyctalus noctula + + + + + 

13.  Pipistrellus pipistrellus - + - + - 

14.  Pipistrellus pygmaeus - + - + - 

15.  Eptesicus serotinus - + + + + 

16.  Plecotus austriacus - + - + + 

17.  Plecotus auritus  + + - - + 

 Rodentia 

 

     

18.  Sciurus vulgaris + + - - - 

19.  Spermophilus suslicus - - - + - 

20.  Myoxus glis + - - - - 

21.  Dryomys nitedula + + - - - 

22.  Muscardinus avellanarius + + - - - 

23.  Nannospalax leucodon - + + - + 

24.  Ondatra zibethicus - - + - - 

25.  Arvicola terrestris - - + - - 

26.  Mus spicilegus - + - + - 

27.  Apodemus sylvaticus + + + + + 

28.  Apodemus uralensis - + - + - 

29.  Apodemus flavicollis + + + - - 

30.  Apodemus agrarius + + + - - 

31.  Microtus arvalis - - + + - 

32.  M. rossiaemeridionalis - + + - - 

33.  Microtus subterraneus + - - - - 

34.  Clethrionomys glareolus + + + - - 

 Lagomorpha  

 
     

35.  Lepus europaeus - + - + - 

 Carnivora       

36.  Felis sylvestris + + - - - 

37.  Lutra lutra - - + - - 

38.  Mustela nivalis + + - - - 

39.  Mustela putorius + + - + + 

40.  Martes martes + - - - - 

41.  Martes foina + - - - + 

42.  Meles meles + - - - - 

43.  Vulpes vulpes + + + + + 

 Artiodactyla       

44.  Capreolus  capreolus + + - - - 

45.  Sus scofa + + - - - 
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Speciile comune și euritope, cum sunt ariciul, cârtița, orbetele, șoarecele de pădure, 

vulpea sunt destul de frecvente și larg răspândite în rezervație, cu o frecvență de 75% - 

100% și o semnificație ecologică caracteristică sau constantă (7,4% - 38%) în 

ecosistemele studiate.  

Fauna de chițcani este reprezentată de 4 specii (Sorex araneus, S. minutus, 

Crocidura leucodon și C. suaveolens) dintre care chițcanul de câmp este o specie 

vulnerabilă, listată în Cartea Roșie a Moldovei (2015). Cele mai favorabile pentru toate 

speciile de chițcani sunt liziera pădurii și biotopurile riverane, unde au fost semnalate 

toate cele 4 specii. Pădurile sunt populate de speciile gen. Sorex, iar terenurile deschise 

– de speciile gen. Crocidura. Frecvența chițcanilor în biotopurile studiate a variat între 

27,3% și 54,6%, iar semnificația ecologică – între 0,8% și 5,7%, fiind specii accidentale 

în stâncării, constante în biotopurile riverane și accesorii în alte tipuri de biotopuri. 

Fauna de chiroptere a fost reprezentată de 11 specii, dintre care 7 specii 

(Rhinolophus hipposideros, M. blythii, M. daubentonii, M. dasycneme, M.mystacinus, 

Plecotus austriacus, P. auritus) au fost semnalate în carierele de la Gordinești și 4 specii 

(Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, Eptesicus serotinus) au fost 

înregistrate cu ajutorul detectorului de ultrasunete. 

În minele abandonate au fost observate cele 7 specii, însă diversitatea lor a variat 

pe parcursul perioadelor de studiu. Astfel, în februarie 2015 și în aprilie 2018 au fost 

semnalate 5 specii, în aprilie 2021 – 4 specii, iar în perioada de vară – 3-4 specii (tab. 2).  

 
Tabelul 2. Dinamica structurii comunității de lilieci (abundența relativă, %) în carierele 

de la Gordinești în anii 2015-2021 

Nr Specie 01.2015 06.2017 04.2018 05.2019 06.2020 04.2021 

1. Rhinolophus 

hipposideros 

0.77 1.48 2.76 0.14 0.12 2.43 

2. Myotis blythii 11.92 97.25 88.58 98.45 97.32 94.49 

3. M.daubentonii 84.62 1.06 7.87 1.41 2.56 2.95 

4. M. dasycneme - - 0.39 - - - 

5. M. mystacinus - - - - - 0.13 

6. Plecotus auritus 1.15 0.21 0.39 - - - 

7. P. austriacus 1.54 - - - - - 

 Total indivizi 260 473 254 711 822 781 

 

În majoritatea perioadelor de studiu abundența speciei M. blythi a fost cea mai mare 

și a variat între 88,58% și 98,45%, cu excepția perioadei de hibernare 2015, când 

dominantă a fost specia M. daubentoni 84,62%. Pentru toată perioada 2015-2021 M. 

blythii a fost cel mai abundent cu cca 90%, urmat de M. daubentoni cu cca 10%, iar alte 

specii au acumulat mai puțin de 1%.  

În perioada reproductivă a fost găsită o colonie mare de maternitate a speciei M. 

blythii, care a fost monitorizată începând cu anul 2017 (fig. 2). Colonia era împărțită în 

mai multe grupuri. În iunie 2020 cel mai mare grup includea aproximativ 400 de femele, 

două mai mici – de aproximativ 100 de femele și 3-5 grupuri de câteva zeci de femele 

cu juvenili. În fiecare an efectivul coloniei a fost în creștere și aceasta este cea mai mare 

colonie de maternitate a speciei semnalată pe teritoriul republicii. Astfel, rezervația 

prezintă un interes deosebit pentru conservarea faunei de chiroptere. 
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Figura 2. Colonia de maternitate a speciei Myotis blythii din minele Gordinești. 

Speciile de rozătoare arboricole au fost observate în ecosistemele forestiere de pe 

versanții stâncoși ai rezervației. Veverița (Sciurus vulgaris) a fost observată pe parcursul 

zilei cu o densitate de 1-2 ind./km de traseu. Dintre pârși au fost semnalați pârșul comun 

(Myoxus glis), pârșul de pădure (Dryomys nitedula) și pârșul de alun (Muscardinus 

avellanarius) cu o densitate de 0,5-1 ind./km de traseu.  O colonie a popândăului cu pete 

(Spermophilus suslicus), specie inclusă în Cartea Roșie a Moldovei [3], a fost înregistrată 

pe pajiștea de asupra carierelor, la limita de nord a rezervației, cu coordonatele 48.165 

N, 28.148 E și cu o suprafață de 0,6 ha. Efectivul coloniei a fost estimat la 40-50 indivizi. 

Speciile amfibionte de rozătoare Arvicola terrestris și Ondatra zibethicus au fost 

observate sporadic doar pe malurile râului Racovăț. Fauna de rozătoare mici a fost 

reprezentată de 9 specii ale genurilor Mus, Apodemus, Microtus, Clethrionomys (tab. 1). 

În biotopurile forestiere au fost înregistrate 5 specii, cu predilecție semnificativă pentru 

habitatele silvice, inclusiv M. subterraneus, care este mult mai rară în comparație cu alte 

specii. Cea mai mare diversitate a rozătoarelor mici s-a stabilit la liziera pădurii, unde 

populează atât specii silvicole, cât și cele cu predilecție pentru habitatele de tip deschis, 

cum sunt A. uralensis și M. rossiaemeridionalis. Biotopurile riverane, majoritatea 

acoperite cu vegetație abundentă ierboasă și de subarboret, de asemenea, sunt favorabile 

pentru specii silvicole și praticole, au avut o diversitate mare de specii. Frecvența 

speciilor de rozătoare mici a variat între 23,3% și 100%, iar cea mai mică semnificație 

ecologică s-a determinat la M. subterraneus – 1,1% - accesorie, restul speciilor având 

semnificație constantă și caracteristică (6,8-32%). 

În urma analizei spectrului trofic al cucuvelei s-au găsit resturi de mamifere 

(96,2%), păsări (2,53%) și insecte coleoptere (1,27%). Mamiferele au fost reprezentate 

de speciile gen. Microtus, care au fost dominate cu peste 50%, urmate de speciile gen. 

Mus cu cca 18% și C. suaveolens cu peste 15%. Celelalte specii au acumulat mai puțin 
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de 5% fiecare (fig. 3). Trebuie menționată prezența speciei rare S. suslicus în dieta 

cucuvelei, colonia căruia se afla în apropierea cuibului acestui răpitor nocturn. 

 

 

Figura 3. Spectrul trofic al cucuvelei (Athene noctua) în perioada nidicolă. 

Indicele de dominanță al speciilor gen. Microtus în ingluviile cucuvelei  constituie 

0,68, iar frecvență – 71,05%, acestea fiind găsite în majoritatea ingluviilor. Frecvența 

chițcanului de grădină a fost de 28,95, urmată de cea a speciilor gen. Mus cu 21,05%, 

care, deși a fost a doua specie ca abundență, au fost găsiți câte 2-3 indivizi per ingluvie. 

S. suslicus și A. sylvaticus au avut aceeași frecvență de 10,53%, alte specii au avut o 

frecvență redusă, fiind găsite doar în câteva ingluvii. 

Iepurele (Lepus europaeus) a fost observat doar de două ori în perioada de vară în 

apropierea lizierei și în agrocenozele limitrofe ale rezervației. 

Diversitatea biotopurilor și abundența resurselor trofice, reprezentate de rozătoare 

și păsări, creează condiții favorabile pentru existenta a 8 specii de carnivore (tab. 1), 

dintre care pisica sălbatică (F. silvestris), vidra (L. lutra) și jderul de pădure (M. martes) 

sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova [3]. 

Pisica sălbatică a fost observată de două ori în biotopurile forestiere și în apropierea 

lizierei.  Vidra a fost observată o singură dată în apropierea râului Racovăț, la fel, au fost 

observate urmele activității trofice. Prezența nevăstuicii și a jderilor a fost atestată după 

urme și activitate trofică. Jderul de piatră a fost observat o singură dată în habitatele 

stâncoase cu vegetație de subarboret, prezența jderului de pădure a fost atestată  în 

cercetările anterioare [1]. Urmele de dihor au fost observate în pădure și la lizieră, 

precum și localnicii au confirmat prezența speciei în zonă. În sectoarele forestiere cu văi 

adânci și râpi au fost găsite 2 vizuini de viezure. Cel mai răspândit carnivor din zonă este 

vulpea, semnalată în toate ecosistemele. În pădure și pe malurile stâncoase ale versanților 

râului Racovăț au fost găsite cca 12 vizuini de vulpi, iar indivizii au fost observați de 

mai multe ori în orele dimineții. 

4,71%

50,59%

17,65%

4,71%

2,35%

1,18%
15,29%

2,35% 1,18%

S.suslicus Microtus Mus A.sylvaticus A.uralensis

A.agrarius C.suaveolens Aves Coleoptera
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În ecosistemele forestiere au fost observate urmele activității căpriorului 

(Capreolus capreolus) și mistrețului (Sus scrofa), reprezentate de locuri de odihnă 

(culcușuri) ale căpriorului, excremente, râmături ale mistrețului și urme ale ambelor 

specii pe cărările din pădure. Speciile au fost semnalate și în cercetările anterioare [1].   

Așadar, fauna de mamifere este bogată și a fost semnalată prezența a 45 specii în 

comparație cu 26 de specii menționate anterior [1]. În zona este probabilă existența mai 

multor specii de mamifere, iar cercetările în acest sens vor fi continuate. 

Peisajul pitoresc, relieful stâncos specific, varietatea ecosistemelor naturale, 

abundența și diversitatea florei și faunei din Rezervația Peisagistică „La Castel” 

reprezintă o atracție turistică importantă și o zonă de mare semnificație pentru cercetarea 

științifică. 

Concluzii 
În perioada 2015-2021 în Rezervația peisagistică „La Castel” au fost înregistrate 

45 specii de mamifere din 7 ordine: Erinaceomorpha – o specie, Soricomorpha – 5 specii, 

Chiroptera – 11 specii, Rodentia – 17 specii, Lagomorpha – o specie, Carnivora – 8 

specii, Artyodactyla – 2 specii.  

Au fost înregistrate 4 specii de chițcani (Sorex araneus, S. minutus, Crocidura 

leucodon și C. suaveolens), dintre care chițcanul de câmp este o specie vulnerabilă. 

7 specii de lilieci au fost semnalate în carierele de la Gordinești și 4 specii – în alte 

habitate. Dinamica multianuală a structurii comunității de lilieci în carierele de la 

Gordinești a evidențiat dominanța speciei Myotis blythii. Efectivul coloniei de 

maternitate M. blythii a fost în creștere.  

Fauna de rozătoare a fost cel mai bine reprezentată, Myoxus glis și Spermophilus 

suslicus fiind specii protejate. Cele mai favorabile habitate pentru fauna de rozătoare 

sunt biotopurile riverane și liziera pădurii. 

Spectrul trofic al cucuvelei a constat din mamifere (96,2%), păsări (2,53%) și 

coleoptere (1,27%). Speciile gen. Microtus au fost dominante cu peste 50%, urmate de 

speciile gen. Mus cu cca 18% și C. suaveolens cu peste 15%, alte specii au avut un 

procent mic.  

Printre carnivore cea mai răspândită și numeroasă a fost vulpea, iar pisica sălbatică 

(Felis silvestris), vidra (Lutra lutra) și jderul de pădure (Martes martes) sunt incluse în 

Cartea Roșie a Republicii Moldova.  

Rezervația Peisagistică „La Castel” reprezintă o atracție turistică importantă și o 

zonă de mare semnificație pentru cercetarea științifică, iar cercetările vor continua. 

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului 20.80009.7007.02 Program de Stat. 
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