
131

Volumul 4 (17)      Buletinul ºtiinþific al Muzeului Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã a Moldovei 

Andrei MUNTEANU, Nicolae CORCIMARU

DISTRIBUŢIA ŞI DENSITATEA MAMIFERELOR CARNIVORE 
ÎN ECOSISTEMELE DIN NORDUL MOLDOVEI

ABSTRACT 

The distribution and density of carnivorous mammals in ecosystems located 
in the north of Moldova. 11 species of carnivorous mammals (Vulpes vulpes, Meles 
meles, Mustela putorius, M. eversmanni, M. nivalis, M. erminea, M. lutreola, Martes 
martes, M. foina, Lutra lutra and Felis silvestris) are to be found in the ecosystems of 
northern Moldova. The number of species depends on the ecosystem type and varies 
from 1 (on rock faces covered with pasture) to 10 (on flooded woodlands). As a result
of the destruction of specific ecotopes, the ermine remains a vulnerable species; as
a result of the cutting down of hollow trees, the forest marten remains in the same 
group, whereas the wild cat has become endangered. The distribution and the density 
of carnivorous mammals in the ecosystems located in the north of Moldova to a large 
extent depend on the anthropic pressure.

Keywords: carnivorous mammals; the Republic of Moldova.

Introducere

Ca o consecinţă a valorificării ecosistemelor naturale, mamiferele carnivore, care 
se află în vîrful piramidei trofice, au devenit foarte vulnerabile. Din cauza deficitului
de hrană, adăpost şi a lipsei de parteneri pentru reproducere în staţiunile insulare, în 
primul rînd au avut de suferit speciile stenobionte din ecosistemele de stepă (dihorul 
de stepă), din cele acvatice (nurca europeană, vidra, hermelina) şi silvice (jderul de 
pădure, pisica sălbatică). 

 
Materiale şi metode

Materialul a fost colectat în timpul expediţiilor efectuate pe parcursul ultimilor 
10 ani.  Pentru a depista prezenţa şi activitatea mamiferelor carnivore, animalelor ce 
duc un mod de viaţă  ascuns şi preponderent nocturn, au fost folosite metodele de 
înregistrare a vizuinelor, culcuşurilor, urmelor de activitate vitală (resturi de hrană, 
amprente pe teren umed sau zăpadă, etc.) şi informaţia obţinută de la lucrătorii silvici 
şi locuitorii satelor.

Rezultate şi discuţii

Cercetările comunităţilor de mamifere carnivore s-au efectuat în masive de păduri, 
trupuri de păduri mici, stîncării cu vegetaţie arboricolă, stîncării cu vegetaţie ierboasă, 
pajişti cu arbuşti de păducel, porumbar, măcieş etc, imaşuri, culturi multianuale (livezi 
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neîngrijite), vetrele satelor părăsite (Cuconeşti şi Corpaci) şi în aşezările omeneşti.
Studiul detaliat al acestor ecosisteme şi comunităţilor de mamifere, care le 

populează, a  stabilit că pădurile din lunca Prutului (Moara Domnească, Teţcani 
şi Pererîta) sînt populate de vulpe, bursuc, jder de piatră, jder de pădure, dihor 
de pădure, pisică sălbatică şi de unele specii hidrofile ca vidra, nurca europeană 
şi hermelina. În masivele de păduri de la Rosoşeni,  Caracuşeni, Ocniţa, Lipnic şi 
Climăuţi comunităţile de mamifere carnivore, cu excepţia vidrei, nurcăi şi hermelinei, 
sînt similare cu cele din pădurile de luncă. În ecosistemele trupurilor de pădure de la 
Balasineşti, Coteala, Tabani, Trestieni etc. comunitatea de mamifere carnivore este 
mai săracă în specii fiind constituită din vulpe, bursuc, dihor de pădure, nevăstuică; 
mai rar se întîlneşte jderul de piatră.

În ecosistemele de stîncării cu vegetaţie arboricolă de la Naslavcea şi Călărăşăuca, 
comunitatea de mamifere, datorită condiţiilor bune de hrană şi adăpost, se află într-o 
situaţie ecologică mai favorabilă decît în alte ecosisteme.  În  nişele şi cavităţile din 
stîncării îşi găsesc adăpost vulpile, bursucii, jderii-de-piatră, dihorii-de-pădure şi 
nevăstuicile, în scorburile copacilor – jderii-de-pădure şi pisicile sălbatice, iar jos, pe 
malul Nistrului, se întîlnesc urme de vidră şi  nurcă europeană. Cu toate că în defileul
de la Naslavcea sînt condiţii destul de favorabile şi pentru  hermelină, ea n-a  fost 
depistată aici.

În ecosistemele de păşune cu tufari de păducel, măcieşi şi porumbar din preajma 
satelor Alexăndreni, Bleşteni, Bălcăuţi şi Mihăileni (raionul Edineţ), din carnivore au 
fost observate vulpea şi dihorul-de-pădure.

Pe păşunile de la Caracuşenii Vechi, populate de popîndăi cu pete, comunitatea 
de mamifere carnivore e alcătuită din vulpe şi dihor de stepă, urmele căruia se 
întîlnesc destul de rar.

În ecosistemul de pe vetrele fostelor sate Cuconeştii Vechi şi Corpaci, acoperite 
cu salcîmi, pomi fructiferi şi tufari, comunitatea de mamifere carnivore  este  
constituită din vulpe, bursuc, dihore de pădure, nevăstuică, vidră, nurcă europeană, 
pisica sălbatică, iar în zona litorală a bazinului de apă Costeşti-Stînca – hermelină.

Livezile neprelucrate sînt populate de vulpe şi nevăstuică, iar localităţile – de 
dihore-de- pădure, jder-de-piatră şi nevăstuică. Nevăstuica apare aici mai ales în 
timpul iernii.

Cele mai comune specii sînt vulpea, dihorul de pădure, jderul de piatră şi 
nevăstuica. În funcţie de tipul de ecosisteme numărul de specii variază de la 1 (stîncării 
cu pajişte) la 10 (păduri de luncă). 

În pădurile de luncă, vulpea, bursucul, dihorul de pădure, jderul de piatră şi 
nevăstuica  sînt specii comune, jderul de pădure şi hermelina – specii vulnerabile, pisica 
sălbatică – specie periclitată, iar vidra şi nurca europeană – specii critic periclitate. 

În masivele de păduri vulpea, bursucul, jderul-de-pădure, nevăstuica şi dihorul-
de-pădure sînt specii comune, jderul-de-pădure - specie rară, iar pisica sălbatică 
– specie periclitată.
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Tabel 1. Starea  speciilor de mamifere carnivore în diferite ecosisteme
(C - comun, P - periclitat, CP – critic periclitat, R - rar,  V – vulnerabil)
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Păduri de 
luncă C R C - R C C V CP CP P

Masive de 
păduri mari C R C - R C C - - - P

Trupuri de 
păduri C R C - - R C - - - -

Stîncării cu  
arbori C R C - R C C - CP CP P

Stîncării cu 
pajişte C - - - - - - - - - -

Păşune  cu 
arbuşti C - C P - - - - - - -

Imaşuri C - - P - - - - - - -

Livezi ne-
prelucrate C  -  - -  -   -   C   -  -   -    

Vetrele sate-
lor Corpaci şi 
Cuconeşti

C R C - - - C V CP CP P

Localităţi - - R - - C R - - - -

În trupurile de păduri mici speciile comune sînt reprezentate de vulpe, bursuc, 
dihor-de- pădure şi nevăstuică, iar jderul-de-piatră se întîlneşte rar.

În stîncăriile de pe malul Nistrului speciile comune de mamifere carnivore sînt 
vulpea, bursucul, jderul-de-piatră, dihorul-de-pădure şi nevăstuica; pisica sălbatică e 
o specie periclitată, jderul-de-pădure şi hermelina sînt specii vulnerabile, iar vidra şi 
nurca europeană – specii critic periclitate.

Pe pajiştile cu arbuşti, vulpea, cu vizuinile săpate pe costişe ori în rîpi, este o 
specie comună. Dihorul-de-pădure în acest tip de ecosistem e o specie rară, deoarece 
tufişurile nu-i asigură oricînd salvarea de cîinii ciobăneşti.

Pe imaşurile populate de popîndăi pe-alocuri se întîlneşte dihorul-de-stepă - specie 
periclitată; pe o suprafaţă de cîteva hectare poate fi găsită doar o singură vizuină. 

În ecosistemele localităţilor părăsite (Cuconeşti şi Corpaci), specii comune sînt 
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vulpea, dihorul-de-pădure, jderul-de piatră şi nevăstuica; bursucul abia îşi face apariţia 
în aceste ecosisteme; vidra şi nurca europeană sînt specii critic periclitate, pisica 
sălbatică e o specie periclitată, iar hermelina – specie vulnerabilă. 

Specii comune în localităţi sînt jderul-de-piatră, dihorul-de-pădure (mai puţin 
numeros) şi nevăstuica (apare la începutul iernii). Efectivul mai mare al jderului-
de-piatră în acest ecosistem se explică prin faptul că el are o nişă ecologică mai 
largă. Jderul-de-piatră se strecoară uşor în locurile, unde dihorul-de-pădure nu poate 
să ajungă. El se ascunde de inamici şi de frig în podurile caselor şi a construcţiilor 
gospodăreşti şi îşi dobîndeşte hrana nu numai prin coteţe, dar şi pe copaci; dihorul 
însă poate folosi ca adăpost numai stivele de lemn şi grămezile de piatră  din curţile 
gospodarilor şi edificiile părăsite, iar hrana o dobîndeşte mai des prin coteţele cu 
păsări şi prin cuştile cu iepuri de casă. 

Aproape în toate ecosistemele, cea mai frecventă şi mai numeroasă specie 
de mamifere este vulpea. Bursucul, în număr destul de redus, e prezent în toate 
ecosistemele de pădure. Jderul-de-piatră este cea mai evribiontă specie; din 
ecosistemele de stîncării, acoperite cu arbori, în secolul XX el s-a răspîndit în cele 
mai diferite ecosisteme, ajungînd în sate şi oraşe, unde se ascunde în podurile caselor, 
hrănindu-se cu porumbei, vrăbii şi rozătoare mici, dar atacînd şi păsările din coteţe 
şi iepurii de casă din cuşti.

Într-o situaţie dificilă se află jderul-de-pădure - specie vulnerabilă, efectivul 
căreia continuă să rămînă în decalaj, din cauza tăierilor sanitare, în cadrul cărora sînt 
lichidaţi copacii cu scorburi – locul de bază pentru trai şi naşterea puilor. 

Efectivul dihorului-de-stepă a ajuns în pragul dispariţiei din cauza lichidării 
imaşurilor şi a popîndăilor. În prezent, datorită reducerii presului antropic, el a început 
să se întoarcă pe unele imaşuri, unde au apărut popîndăii, dar rămîne în continuare 
o specie periclitată.

Pisica sălbatică - specie periclitată - este mai frecvent întîlnită în masivele de 
păduri mari şi mai rar în trupurile de păduri mici. Motivul de bază, care-i reţine 
efectivul la nivel scăzut, este acelaşi ca şi pentru jderul-de-pădure. Din cauza lipsei 
scorburilor, folosite pentru culcuş, acest mamifer a devenit un concurent al bursucului, 
ocupîndu-i uneori vizuina pentru a-şi naşte puii în loc ferit de duşmani şi condiţii 
climaterice nefavorabile.

Nurca europeană are un efectiv foarte mic şi rămîne în continuare o specie 
critic periclitată. Urmele ei pot fi depistate doar pe malurile Nistrului şi ale Prutului. 
În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, datorită faptului că apele Prutului şi ale 
Nistrului au devenit mai puţin poluate,  efectivul vidrei a început să crească încet. 
Urmele activităţii ei sînt depistate nu numai pe malurile  Nistrului şi ale Prutului, dar 
şi în iazurile folosite de arendaşi pentru creşterea peştelui.

Concluzii

În ecosistemele din Nordul Moldovei se întîlnesc 10 specii de mamifere carnivore. 
În  dependenţă de tipul de ecosisteme, numărul de specii variază de la 2 (pe imaşuri) 
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- la 9 (în pădurile de luncă şi în stîncăriile acoperite cu arbori şi arbuşti).  
Ca urmare a distrugerii ecotopurilor specifice, hermelina rămîne o specie 

vulnerabilă;  din  cauza defrişării arborilor scorburoşi, în această categorie mai rămîne 
jderul-de-pădure, iar pisica sălbatică  devine specie periclitată.

Distribuţia şi abundenţa mamiferelor carnivore în ecosistemele din Nordul 
Moldovei   depinde, în mare măsură, de impactul antropic. 

Institutul de Zoologie al A. Ş. M,
 e-mail <amuntean@ as.m

Recenzent: Vladimir Ţurcanu - doctor în biologie, conferenţiar-cercetător.

Andrei MUNTEANU,  Nicolae CORCIMARU


