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DIVERSITATEA COMUNITĂŢILOR DE MAMIFERE 
ÎN ECOSISTEMELE DE PAJIŞTE DIN REPUBLICA MOLDOVA

ABSTRACT

The mammal associations diversity in the grassland ecosystems from the 
Republic of Moldova. The investigations of the mammals communities diversity in 
different types of grassland ecosystems from the Republic of Moldova demonstrate 
that the number of mammal species varies from 9 to 24 depending on the degree 
of grassland exploitation and the existence of trees and shrubs plots, the former 
assuring the higher diversity.

The reduction of the diversity index up to 0.3, observed in the last decades, is 
a result of the anthropic impact which damages the trophic relations between the 
primary consumers and the predators. Several recommendations intended to improve 
the current state are suggested.

Key-words: grassland ecosystems; mammal associations diversity; Republic of 
Moldova.

Introducere
Structura specifică şi diversitatea comunităţilor de animale depinde în mare 

măsură de tipul ecosistemei, starea şi capacitatea ei funcţională [1, 4] .
Ecosistemele de stepă în ultimele decenii s-au redus şi au degradat din cauza 

secetei, a păşunatului excesiv, a numărului mare de capre şi de câini fără jujeu 
ce însoţesc turmele şi păzesc stânele, precum şi a lipsei educaţiei ecologice. În 
consecinţă, s-a micşorat numărul mamiferelor rozătoare: popândăi, hârciogi, şoareci 
- hrana mamiferelor carnivore (dihorul-de-stepă, nevăstuica, vulpea). Actualmente 
păşunatul se practică şi în sectoarele de stepă afectate de alunecări de teren şi de 
erozia solului.

Lucrarea a fost iniţiată cu scopul de a elucida starea actuală a diversităţii 
mamiferelor şi a factorilor care o determină în ecosistemele de pajişte cu grad diferit 
de impact antropic.

Material şi metode
Ca material de studiu a servit informaţia despre componenţa specifică, densitatea 

numerică a populaţiilor de mamifere, dinamica lor sezonieră şi multianuală şi impactul 
factorilor antropici. Informaţia a fost colectată în anii 1980-2005 în diferite zone ale 
ţării, inclusiv la staţionarele “Ordăşei”, „Cruglic”, “Sociteni” şi “Dănceni”.

Pentru caracteristica distribuţiei biotopice a speciilor au fost calculaţi indicii (în 

%) ai frecvenţei (R) şi abundenţe (Ai) speciei după formulele: R =  şi Ai =  
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unde P – numărul de probe, p- probele în care este prezentă specia, n – numărul 
de indivizi ai speciei i în probă, N – numărul total de indivizi [1]. Pentru evaluarea 
diversităţii comunităţilor a fost folosit indicele Channon (H’) [9] şi metoda «pilonului 
frânt» după Mac Arthur [3].

Indicele de eterogenitate a landşaftului a fost determinat după formula: 
Ie = 1 - √ lg [(∑Pi / ∑ Si +∑ Ce )]-1 , unde Pi – perimetrul staţiei, Si – suprafaţa 

biotopului, Ce – capacitatea ecologică a biotopului, care în dependenţă de tipul lui 
variază de la 0 pînă la 1,0.[4].

Semnificaţia ecologică a grupei taxonomice în biocenoză (WA) a fost determinată 
după formula Wa = Fa·Aa/100, unde Fa – frecvenţa grupei a şi Aa – indicele de 
abundenţă. În dependenţă de mărimea acestui indice, grupele taxonomice erau 
considerate accidentale (Wa < 1%), accesorii (Wa = 1 - 5), caracteristice (Wa =1 - 5) 
sau constante (Wa >10) pentru biocenoza caracterizată. Indicele de afinitate cenotică 

a fost calculat după formula lui Sorensen Qs =  , unde A şi B – numărul de specii 
întâlnite în fiecare din cenozele, care se compară şi c – numărul de specii comune 
pentru ambele cenoze. 

Pentru analiza statistică a materialului au fost folosite metodele publicate în 
literatură [6, 7, 8], utilizându-se pachetul de programe Excel din “Statistics for 
Windows 98”.

Rezultate şi discuţii
După condiţiile ecologice în categoria pajiştilor se includ şi fragmentele sectoarelor 

de stepă care s-au păstrat în landşaftul agricol din zona Bălţului şi din sudul republicii. 
După componentul floristic şi influenţa factorilor antropici, se deosebesc 5 tipuri de 
pajişti: sectoare de stepă, păşuni intensiv exploatate, pajişti slab păşunate, pajişti cu 
arbuşti şi dendropajişti (ecosisteme de pajişte ici-colo cu copaci şi arbuşti). 

Analiza diversităţii comunităţilor de mamifere în ecosistemele numite (Tab.1) 
demonstrează că numărul de specii de mamifere egal cu 9 din pajiştile intensiv 
exploatate e de 2,5 ori mai mic decât cel din pajiştele cu arbori şi arbuşti – 24 specii. 
Pajiştile cu un grad înalt de păşunare sunt foarte degradate (H!= 0,3), echitabilitatea 
relativ înaltă (0,67) este provocată de densitatea uniform joasă a tuturor speciilor 
întâlnite aici - cârtiţa, popândăul, unele specii de muride şi chiroptere. Sectoarele de 
stepă, pe fondul diferitor tipuri de pajişti, sunt destul de diverse (HI = 0,7), situându-
se între pajiştile slab păşunate şi cele cu arbuşti (H!= 0,6 şi 1,1 respectiv), cu o 
uniformitate numerică mare (0,71) din cauza că suprafeţele mici şi depărtate de urbe 
sunt incomode pentru păşunatul intensiv. 

Analiza diversităţii comunităţilor de mamifere din diferite tipuri de pajişti (Fig. 
1) după metoda “pilonului frânt” [3] demonstrează că numărul de specii şi densitatea 
lor pentru pajiştile excesiv păşunate diferă esenţial de cele pentru pajiştile cu arbori 
şi arbuşti. Densitatea populaţiilor speciilor de mamifere şi numărul lor în sectoarele 
de stepă sunt mai mici decât pe pajiştile cu arbuşti (măcieş, porumbel, păducel 
etc.) şi arbori (nuc, salcâm, salcie, măr, cireş etc.), cu toate că numărul de specii în 
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dendropajişti este mai mare, populaţiile multor specii de rozătoare pe pajiştile cu 
arbuşti sunt mai dense. 

Tabelul 1
Diversitatea comunităţilor de mamifere în ecosistemele de pajişte 

din Republica Moldova

Tipurile de pajişti Numărul de specii Diversitatea specifică 
(indicele Channon) Echitabilitatea

 Sectoare de stepă 19 0, 7 0, 71

Păşuni intensiv 
exploatate 9 0, 3 0, 67

Pajişti slab păşunate 13 0, 6 0, 51
Pajişti cu arbuşti 21 1, 1 0, 44
Dendropajişti 24 1, 4 0, 41

  

Fig. 1. Diversitatea comunităţilor de mamifere în diferite tipuri de pajişti.

După componenţa comunităţilor de mamifere (Fig. 2) mai asemănătoare sunt 
ecosistemele de stepă, pajiştile cu arbuşti (Os = 0,85) şi cele slab păşunate (Os = 
0,81). Similaritatea diferitor ecosisteme de pajişte în mare măsură e determinată de 
gradul de impact antropic, care pe fondul fenomenelor climaterice (secete frecvente, 
temperaturi ridicate în timpul verii, stratul de zăpadă instabil), afectează mult aceste 
ecosisteme.
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Fig. 2. Diagrama similarităţii comunităţilor de mamifere 
din diferite ecosisteme de pajişte după indicele lui Sorensen.

Analizând semnificaţia ecologică a diferitor grupe de mamifere în tipurile 
de pajişti (Tab. 2), menţionăm că la toate ordinele cel mai înalt indice se observă 
pe pajiştile cu arbori şi pe cele cu arbuşti. Aici se întâlnesc 14 din 24 specii de 
rozătoare cunoscute în republică. Celelalte grupe taxonomice sunt reprezentate prin 
câteva specii cu un număr mic de indivizi. Dispariţia speciilor de plante efemere şi 
efemeroide cu bulbi şi rizomi (hrana preferată a popândăilor) a provocat reducerea 
şi dispariţia unor populaţii izolate de popândăi, care constituie hrana principală a 
dihorului de stepă şi a acvilelor – speciilor incluse în Cartea Roşie a Moldovei.

Insectivorele pe pajişti sunt reprezentate de 3 specii: ariciul, cârtiţa şi chiţcanul-
comun, semnificaţia cărora e mai mare (WA = 2,3) în dendropajişti. În ultimii ani se 
semnalează o creştere uşoară atât a abundenţei, cât şi a frecvenţei ariciului.

Chiropterele (nictal-roşcat, liliac-târziu, liliac-cu-urechi-mari, noptar-cu-mustăţi) 
- rare pretutindeni - au o semnificaţie mai mare în dendropajişti (WA= 2,1). 

Rozătoarele sunt caracteristice tuturor ecosistemelor analizate, fiind relativ
constante (WA = 19,7 şi 21,1) pe pajiştile cu arbori şi arbuşti, unde se întâlnesc 14 din 
cele 24 specii semnalate în Republica Moldova. În ultimii ani au devenit foarte rari 
hârciogul comun şi cel cenuşiu, scade densitatea populaţiilor de popândău, rămâne 
problematică existenţa sicistei sudice. Cu toate că popândăii frecvent se întâlnesc şi 
pe sectoarele cu tufişuri, densitatea lor e mai mare pe pajiştile ierboase.

Carnivorele - în majoritatea cazurilor accesorii - pe pajiştile intensiv păşunate 
sunt accidentale (WA= 0,8), fiind reprezentate doar de vulpe, care în ultimii ani s-a 
înmulţit considerabil. Nevăstuica, mai des întâlnită pe pajişti, este mai numeroasă (2-3 
specimeni/ha) doar în pajiştile cu arbori şi arbuşti. Odată cu micşorarea numărului de 
popândăi, în ultimele decenii s-a redus simţitor şi răspândirea dihorului-de-stepă. 

Din paricopitate, în preajma pădurilor, pe pajiştile crescute cu arbori şi arbuşti, 
rareori (WA = 0, 2) poate fi întâlnit la păşunat căpriorul. 
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Tabelul 2
Semnificaţia ecologică (WA) a grupelor de mamifere în diferite ecosisteme de pajişte

Tipuri de cenoze
Grupe (ordine)

Insectivore Rozătoare Carnivore Paricopitate Chiroptere

Sectoare de stepă 0, 8 9, 3 1, 4 - 0, 8
Păşuni intensiv exploatate 0, 5 5, 3 0, 8 - 0, 8
Pajişti slab păşunate 1, 32 13, 7 1, 7 - 1, 1
Pajişti cu arbuşti 1, 8 21, 1 3, 6 - 1, 9
Dendropajişti 2, 3 19, 7 4, 1 0, 2 2, 1

  
Comparând indicele diversităţii comunităţilor de mamifere cu indicele eterogenităţii 

ecosistemelor de pajişte (Fig. 3), constatăm că atât eterogenitatea ecosistemelor 
de pajişte, cât şi diversitatea creşte mai evident odată cu diversitatea floristică şi 
răspândirea mozaică a arborilor şi arbuştilor, care optimizează microclimatul staţiunii 
şi formează nişe ecologice suplimentare.

Fig. 3. Diversitatea specifică a comunităţilor de mamifere 
şi eterogenitatea lor în Republica Moldova.

Concluzii
Constatăm că în ecosistemele de pajişte ale Republicii Moldova:
- Numărul speciilor de mamifere (9) în pajiştile intensiv exploatate e de 2,5 

ori mai mic în comparaţie cu cel (24) din pajiştele cu arbori şi arbuşti. Indicele 
diversităţii variază de la 0, 3 în pajiştile intensiv exploatate la 1, 4 în pajiştile cu 
arbori şi arbuşti;

- Similaritatea este mai mare (Os = 0, 85) între ecosistemele de stepă şi pajiştile 
cu arbuşti;
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- Reducerea diversităţii comunităţilor de mamifere este cauzată, în primul rând de 
dereglarea relaţiilor trofice între consumenţii primari şi răpitori.

Cosiderăm că, revitalizarea ecosistemelor de pajişte e o problemă de importanţă 
naţională. Rezolvarea ei v-a stopa degradarea diversităţii mamiferelor nu numai în 
ecosistemele deschise, dar şi în cele forestiere, palustre şi acvatice.

Pentru soluţionarea ei se recomandă: 
- păşunatul vitelor să fie permis numai atunci când covorul vegetal e suficient de

dezvoltat pentru a nu fi distrus de copitele vitelor;
- pe terenurile înclinate să fie plantate diferite specii de arbuşti, care ar preveni 

eroziunea solului şi ar contribui la dezvoltarea învelişului ierbos;
 - pentru protecţia arbuştilor să nu se permită păşunatul caprelor.
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