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Rezumat
 Cercetările s-au efectuat în două tipuri de terenuri neprelucrate din zona centrală a 
republicii în anii 2012-2014. Au fost utilizate metode de capturare și marcare pentru 
stabilirea structurii spațiale a populațiilor de rozătoare mici. S-a analizat structura 
și diversitatea comunităților de mamifere mici pe un teren și livadă neprelucrate pe 
parcursul perioadei de primăvară–toamnă. S-a stabilit, că în terenul neprelucrat are loc 
o creştere a densităţii din primăvară spre toamnă la speciile Apodemus sylvaticus și
Apodemus uralensis, ea fiind mai mare la A.sylvaticus. Ponderea sedentarilor descreşte în 
această perioadă, iar valoarea acestui parametru o depăşeşte pe cea a speciei A.uralensis, 
deoarece spre toamnă se intensifică activitatea indivizilor migranţi.
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Introducere
 Structura comunităților și diversitatea ecologică reprezintă manifestările 

fundamentale de interacțiune a speciilor. Diversitatea constituie o particularitate a 
ecosistemului, parametru principal al procesului evoluției, fiind, totodată, factorul, ce 
acționează conform principiului conexiunii inverse. Importanța studierii biodiversității 
constă în posibilitatea elucidării mecanismelor de formare a structurii comunităților și 
ecosistemelor. Comunitățile de organisme sunt sisteme funcționale diferențiate conform 
nișelor ecologice, iar structura lor în contextul factorului spațial-temporal și diversitatea 
speciilor – manifestări intercorelate a speciilor în comunități. O mare importanţă pentru 
elucidarea legităţilor fundamentale şi aplicative ale ecologiei populaţionale a animalelor 
şi elaborarea teoriei oscilaţiei efectivului numeric are studiu comunităților mamiferelor 
mici. Oscilaţiile efectivului numeric şi alternanţa intensă a generaţiilor sunt condiţionate 
de tempourile înalte şi, relativ labile, de reproducere a rozătoarelor, durata scurtă a 
vieţii şi instabilitatea la diferiţi factori ai mediului [1-5,17,18]. Din această cauză în 
comunitățile mamiferelor mici mai pregnant sunt exprimate mecanismele homeostazei 
populaţionale, se desfăşoară mai intens procesele microevoluţiei [6-14]. Cunoaşterea 
legităţilor oscilaţiei efectivului populaţiilor constituie fundamentul pronosticului 
variaţiei efectivului numeric al speciilor studiate; pronostic necesar pentru elaborarea 
măsurilor de combatere a focarelor de maladii infecţioase, a dăunătorilor din agricultură 
şi silvicultură etc. Oscilaţia efectivului populaţiei este determinată de un complex de 
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adaptări a lor la mediul ambiant, dar şi de o influență multilaterală a factorilor climatici, 
de nutriţie, precum şi de maladii şi prădători.

O mare atenție s-a acordat rolului şi caracterului de manifestare a adaptărilor 
de autoreglare a populaţiilor, acţiunea cărora depinde mult de densitatea populaţiei 
şi de gradul ei de corespundere resurselor biotopului. Condiţiile mediului extern 
deseori influențează asupra indivizilor prin intermediul adaptărilor populaţionale şi a 
mecanismelor care le determină. 

Structura comunităților mamiferelor mici reprezintă o formă deosebită a adaptării 
ecologice. Menţionăm o corelaţie organică, multilaterală şi complexă a acestei 
particularităţi a populaţiei cu totalitatea de factori, ce rezidă din tipurile biotopurilor şi 
trăsăturile biologice ale speciei.     

Pierderea continuă a biodiversității a fost unanim recunoscută ca fiind cea mai 
stringentă problemă de mediu, cu care se confruntă la ora actuală societatea. Bogăția 
fondului natural și a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea 
vieții noastre. Modificările comunităţilor naturale în urma valorificării landşaftului au 
contribuit esenţial la apariţia mozaicităţii mediului ambiant. Cercetarea diversităţii 
şi structurii comunităţilor de mamifere mici permite elucidarea rolului habitatelor 
menționate în menținerea acestei diversităţii. 

Materiale şi metode
Cercetările ştiinţifice au fost efectuate în zona centrală a republicii, la staţionarul 

“Horăşti-Rezeni”, selectându-se terenurile-probe în biotopurile cu diferit grad de 
eterogenitate şi activitate antropică: terenul de marcare cu o suprafață de 1,5 ha situat 
pe un câmp neprelucrat pe parcursul anilor 2012–2013 și unul de 1 ha dintr-o livadă 
neprelucrată. Capturarea, marcarea și eliberarea indivizilor s-a efectuat în perioadele de 
primăvară, vară și toamnă, câte 4 zile consecutive. Determinarea componenţei specifice 
şi abundenţei speciilor a fost efectuată prin metodele de apreciere relativă a efectivului 
numeric (capcane-nopţi, numărări pe traseu, pe parcelele de probă, după amprente 
şi activitatea trofică etc.) [15,16]. Evaluarea numerică absolută a fost efectuată prin 
utilizarea capcanelor (patru linii a câte 25 capcane fiecare cu intervalul de 20 m) pe 
sectoare de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen neîntrerupt de 5 zile şi cu ajutorul 
capcanelor de prins pe viu, instalate nemijlocit la colonii. La animalele capturate 
au fost înregistraţi următorii parametri: specia, sexul, vârsta, starea fiziologică şi de 
reproducere. Au fost instalate 8400 capcane şi capturaţi 987 indivizi de mamifere mici. 
Au fost marcați cca 317 de indivizi pe plasele de marcare. 

Pentru caracteristica comparativă a ecosistemelor a fost utilizat indicele de 
similaritate (Qs), calculat conform coeficientului lui Sorensen Qs = 2c/(A+B), unde 
A şi B – numărul de specii întâlnite în fiecare din cenozele, care se compară şi c – 
numărul de specii comune pentru ambele cenoze. Analiza statistică şi multifactorială, 
interpretarea grafică a rezultatelor a fost efectuată, utilizând pachetul de programe 
Statistica Workbook, Microsoft Excel, Word. 

Rezultate și discuții
Existența și funcționarea ecosistemelor sunt determinate, într-o mare măsură, de 

diversitatea specifică și structurală a comunităților de vertebrate terestre. Mamiferele 
mici formează cele mai numeroase comunități de vertebrate terestre. Studierea 
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particularităților comunităților și clasificarea lor reprezintă o problemă teoretică, dar și 
practică, ce corelează cu procesul de evoluție a speciilor. Grupările ecologo-faunistice 
de mamifere mici, fiind componente ale biodiversității, pot fi considerate comunități ale 
speciilor filogenetic apropiate, ce aparțin nivelurilor trofice mixte.

În luna martie a anului 2012 a fost efectuată marcarea cu recapturarea ulterioară 
a indivizilor pe terenul de marcare situat pe un teren neprelucrat. Densitatea mişinilor 
constituia în mediu 20-25 la hectar. A fost stabilit că pe terenul de 1,5 ha abundenţa 
acestei specii constituie 12,5% din numărul total de indivizi marcaţi, ea fiind depășită 
de speciile genului Apodemus: A.uralensis cu 37,5% şi A.sylvaticus – 50%. Indivizii 
marcaţi au supravieţuit condiţiilor austere de iarnă, alcătuind grupul iernaticilor. 
În ceea ce priveşte structura de sex, masculii predomină cu 66,6% la A.uralensis, 
iar la A.sylvaticus raportul de sex este de 1:1. Ponderea indivizilor recapturaţi este 
de 12,5%. În luna aprilie ponderea indivizilor recapturaţi din luna precedentă a fost 
de 11,1%. Ca şi în luna martie specia dominantă este A.sylvaticus (66,6%), urmată 
de A.uralensis (22,3%) şi M.specilegus (11,1%). Ponderea masculilor A.uralensis 
este maximală (97,5%), la A.sylvaticus –83,3% şi 99,2% – la M. specilegus. În a 
doua jumătate a lunii mai plasele de marcare au fost instalate sub formă de reţea. Se 
conturează două grupări alcătuite – una – din femele subadulte A.uralensis, situate 
la distanţa de 20 m una de alta şi cea de-a doua – din masculi adulţi A.sylvaticus, din 
care unul a fost marcat în luna aprilie. Ponderea indivizilor marcaţi şi recapturaţi din 
luna precedentă a constituit 28,6%. Indivizii M. arvalis reprezintă 9,1% din numărul 
total de indivizi capturaţi. În luna iulie au fost continuate cercetările pe terenul de 
marcare de 1,5 ha. Au fost capturaţi 12 indivizi, din care 33,3% – recapturaţi din 
perioada precedentă. De asemenea, predomină speciile genului Apodemus: A.sylvaticus 
şi A.uralensis – cu cîte 33,3% şi 25%. Cricetulus migratorius are o abundenţă de 8 
%. La A.flavicollis predomină femelele, iar la A.sylvaticus –masculii. Ponderea  
femelelor la A.uralensis este 75%.

O explozie demografică s-a produs peste două luni – în luna septembrie – pe terenul 
de 1,5 ha cu pîrloagă. Densitatea rozătoarelor a crescut de 12,5 ori, de asemenea din 
contul speciilor genului Apodemus. Ea a constituit mai mult de 80 indivizi la hectar, din 
care A.sylvaticus – 64 ind/ha, A.uralensis – 12 ind/ha, M. arvalis – 2 ind/ha, M.spicilegus 
– 5,3 ind/ha şi A.flavicollis – 1 ind/ha. Acest fenomen se explică prin immigrarea de pe 
cîmpurile învecinate de culturi agricole – porumb şi grîu de toamnă, ca factori externi şi 
prin potenţialul reproductiv sporit al indivizilor – ca factor intern. Menţionăm că chiar 
şi în condiţiile aridităţii potenţialul reproductiv se manifestă destul de intens. Pe terenul 
de marcare speciile A.sylvaticus şi A.uralensis au o abundenţă respectiv de 72,8% 
şi 17,7%. M.spicilegus constituie 7,4% din numărul indivizilor capturaţi, M.arvalis 
– 1,3%, iar A.flavicollis – 0,8%. La specia A.sylvaticus, cu cea mai mare abundenţă, 
raportul masculi:femele este de 49,5%:50,5%. Domină indivizii subadulţi şi juvenili 
–84,4% la masculi şi 84,7% – femele. Aria grupărilor variază în limitele 300 – 1500 m2. 

Migranţii constituie 13,2% din efectivul populaţiei A.sylvaticus. A.uralensis formează 
3 grupări populaţionale, în care domină femelele cu 63,6%. Aria lor variază de la 350 
m2 la 1200 m2. Ponderea juvenililor este de 86,3%. La M.spicilegus indivizii au fost 
capturaţi în imediata apropiere a mişunilor în construcție. Ponderea masculilor este de 
66,6%, aceeaşi pondere reprezentînd juvenilii. Din cauza lipsei vegetaţiei suculente 
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este foarte mică densitatea speciei M.arvalis. Chiar şi în aşa condiţii, indivizii acestei 
specii continuă să se reproducă. 
Tabelul 1. Abundența speciilor de mamifere mici  (%) pe terenul și livada neprelucrate.
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Terenul neprelucrat, anul 2012
Aprilie 66,6 22,3 11,1
Mai 45,4 18,2 9,1 18,2 9,1
Iulie 33,3 25,0 12,6 2,7 18,4 8,0
Septembrie 72,8 17,7 0,8 7,4 1,3
Octombrie 66,1 25,8 8,1

Terenul neprelucrat, anul 2013, continuare
Aprilie 100,0
Iunie 42,9 14,3 28,5 14,3
Octombrie 61,3 10,2 1,7 1,1 32,4 2,3

Livada neprelucrată, anul 2014
Mai 14,1 8,6 20,1 4,0 2,6 50,6
Iunie 14,4 3,2 21,6 54,8
Octombrie 28,6 50,0 21,4

În luna octombrie densitatea rozătoarelor pe terenul de marcare se menţine, de 
asemenea înaltă, dar au fost înregistrate numai 3 specii: A.sylvaticus, A.uralensis şi 
M.spicilegus respectiv cu următoarele densităţi: 27 ind/ha, 10,7 ind/ha, 3,3 ind/ha şi 
abundenţă 66,1%, 25,8%, 8,1%. Ponderea rozătoarelor marcate în perioada precedentă 
este de 48,4%. Indivizii noi marcaţi ai speciei A.sylvaticus reprezintă 65,6% din totalul 
de indivizi marcaţi, A.uralensis 21,9% şi M.spicilegus -12,5%. Deci, comparativ cu 
numărul total de indivizi se observă o scădere nesemnificativă a abundenţei pentru 
A.sylvaticus, mai pronunţată pentru A.uralensis şi o creştere pentru M.spicilegus. 
La specia A.sylvaticus raportul masculi:femele de 3:1. Masculii subadulţi reprezintă 
77,4%, iar femelele subadulte – 100%, în general subadulţii în populaţie – 83%. Aria 
acestor grupări este de 450– 1500 m2 , deci este aproximativ aceeaşi ca şi a grupărilor 
din luna septembrie. Indivizii A.uralensis sunt distribuiţi mai dispersat decît indivizii 
A.sylvaticus. Ei formează, de asemenea patru grupări populaţionale cu un raport 
masculi:femele de 1:2. Spre deosebire de specia precedentă, la A.uralensis predomină 
femelele. Ponderea indivizilor subadulţi este de 75%. Aria grupărilor populaţionale 
este de 150 –700 m2. La specia M.spicilegus predomină masculii juvenili (80%).

În luna aprilie a anului 2013 au fost continuate cercetările din anul precedent 
pe sectorul de marcare cu aria de 1,5 ha, situat pe acelaș teren neprelucrat ca și în 
anul precedent. În această perioadă pe teren predomină resturile de vegetaţie uscată 
din anul trecut. Plantele ruderale de abea încep procesul de vegetaţie. Pe teren cresc, 
de asemenea, arbuşti de măcieş. Indivizi marcaţi în anul trecut n-au fost recapturaţi. 
Abundenţa speciei Apodemus sylvaticus este 100%, subadulţii reprezintă 50%, iar 
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femelele – 66,7%. Densitatea acestei specii constituie 4 indivizi la hectar. Indivizii 
sunt distribuiţi dispersat pe sector. În aceasta perioadă în agrocenoză se semnalează 
o densitate foarte joasă a populaţiilor de micromamalii (0,6–2 % de captivitate 
la 100 de capcane pocnitoare). La începutul verii covorul vegetal pe terenul de 
marcare, ca urmare a sporirii cantităţii de precipitaţii, s-a dezvoltat intens, fiind 
alcătuit din lucernă, golomăţ, pelin, mac. Procentul de recapturare din luna aprilie a 
constituit 33,3%. În această perioadă am semnalat o creştere a diversităţii specifice a 
comunităţii de micromamalii. Pe lângă specia A.sylvaticus cu o densitate de 2 indivizi 
la hectar, au mai fost capturate şi speciile A.uralensis (0,7 ind/ha), Mus spicilegus 
1,33 ind/ha, Microtus arvalis (0,7 ind/ha). S-a înregistrat o descreştere a abundenţei 
speciei de fon A.sylvaticus. La această specie ponderea juvenililor reprezintă  
33,3%, iar a femelelor – 66,7%. 

Toamna densitatea rozătoarelor pe terenul de marcare a crescut de 16 ori comparativ 
cu perioada precedentă de studiu. A crescut diversitatea rozătoarelor, fiind înregistrate 
6 specii: A.sylvaticus, A.uralensis, A.flavicollis, M.arvalis, Cricetulus migratorius şi 
M.spicilegus respectiv cu următoarele densităţi: 61,3 ind/ha, 12 ind/ha, 2 ind/ha, 38 ind/
ha, 2,7 ind/ha şi 1,3 ind/ha  şi abundenţa de 52,27%, 10,22%, 1,7%, 32,39%, 2,27% şi 
1,13% . Ponderea rozătoarelor marcate în perioada precedentă şi recapturată în această 
perioadă este de 0,6%. Indivizii  A.sylvaticus constituie două grupări populaţionale cu 
un raport masculi:femele de 54,3%:45,7%. Aceste grupări sunt separate de o mirişte de 
porumb. Masculii subadulţi reprezintă 62%, iar femelele subadulte – 64,2%, în general 
subadulţii în populaţie – 63%. Aria grupărilor este de 6000 m2, crescând de cca 7 ori 
comparativ cu primăvara. Ponderea indivizilor recapturaţi în această perioadă este de 
15,2%. Indivizii A.uralensis sunt distribuiţi mai dispersat decît indivizii A.sylvaticus. 
Ei formează 4 grupări populaţionale cu un raport masculi:femele de 2:1. Ponderea 
indivizilor subadulţi este de 94,4%. Aria grupărilor populaţionale este de 150 –700 
m2. Cu toate că pe teren este puţină vegetaţie suculentă, femelele speciei M.arvalis se 
reproduc (20% din femelele adulte). Raportul masculi:femele este de 52,6%:47,4%. 
Subadulţii reprezintă jumătate din efectivul populaţiei (masculii subadulţi –53,3%, iar 
femelele – 44,4%). Ponderea indivizilor recapturaţi în această perioadă este de 14%. La 
M.spicilegus predomină masculii juvenili (100%). În pîrloagă am înregistrat o densitate 
de 9 mişuni la hectar. Pe cîmpurile cu lucernă densitatea M.arvalis a crescut pînă la 80-
120 indivizi la hectar. La specia Cricetulus migratorius predomină femelele juvenile 
(75%), iar la A.flavicollis ponderea masculilor adulţi este 74 %.

 Terenul neprelucrat este populat, în primul rând, de Apodemus sylvaticus, formând 
iniţial o populaţie nestructurată, alcătuită, cu preponderenţă, din masculi migranţi. O 
anumită structurare cu formarea grupărilor reproductive a fost semnalată la această 
specie la începutul verii. În această perioadă ele sunt alcătuite din mascul şi femelă, mai 
rar mascul şi câteva femele. 

În anul următor, 2014, cercetările au fost continuate într-o livadă de meri neprelucrată. 
Învelişul ierbos în această staţiune este foarte dezvoltat, predominând plante graminee 
din flora spontană etc. Livada se mărgineşte din partea de sud-vest cu o pajişte. 

Pe terenul de marcare cu o arie de 1 ha specia dominantă este M.arvalis (50,6%). 
Indivizii acestei specii sunt dispersaţi pe toată suprafaţa. 80,8% din indivizi sunt femele 
reproducătoare, iar 22,8% din ele aparţin generaţiei de primăvară, fapt ce denotă un 
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potenţial colosal de reproducere. Recapturările alcătuiesc 20,5%. Migranţii constituie 
79,5%. Indivizii speciei Apodemus flavicollis cu o pondere de 20,1% formează 4 
grupări intrapopulaţionale. Diferenţa semnificativă a ariei sectoarelor individuale ale 
masculilor adulţi, care au iernat (169,4±49,5 m2 ) şi a celor din generaţia de primăvară 
(97±10,4 m2 ) este 2,5. Pentru femelele, aparţinând acestor generaţii, n-a fost stabilită 
o diferenţă semnificativă a ariei sectoarelor individuale (t=1,5). Grupările reproductive 
ale acestei specii sunt structurate. 41,9% din numărul total de indivizi constituie 
femelele. Au fost recapturaţi 54,8% din indivizi. Ponderea migranţilor este de 45,2%, 
din care 58,1% – masculi. 3 grupări intrapopulaţionale au fost înregistrate la specia 
Apodemus sylvaticus. Populaţia acestei specii este formată din grupări nestructurate, iar 
sectoarele individuale sunt puţin evidenţiate. Ponderea femelelor este de 47,6%, ceea 
ce demonstrează, un potenţial mai redus decât la M.arvalis. Indivizii A.uralensis au fost 
capturaţi în partea superioară a terenului, fiind încadraţi în pajişte. 

Mus spicilegus are o pondere nesemnificativă din efectivul comunităţii de 
micromamalii (2,6%). La specia A.agrarius, cu o pondere de 4% femelele reprezintă 
numai 16,7%. Indivizii formează 2 grupări. În luna iunie abundenţa speciei M.arvalis 
a crescut cu 4,2% comparativ cu luna mai. 75,9% sunt femele reproducătoare, iar 
42,1% din indivizi aparţin generaţiei de vară. Indivizii juvenili alcătuiesc 29,8%, 
iar recapturările – 43%. Migranţii constituie 57%, cu 22,5% mai puţin decât în luna 
precedentă de studiu. Fertilitatea femelelor, capturate în capcanele pocnitoare este 5,1. 
Ponderea indivizilor Apodemus flavicollis a crescut cu 1,5% faţă de luna precedentă. 
Ei formează 5 grupări intrapopulaţionale. Are loc o reducere semnificativă a ariei 
sectoarelor individuale ale masculilor adulţi, activitatea lor micşorându-se substanţial 
(t = 2,07). 33,4% din numărul total de indivizi constituie femelele, iar juvenilii – 44,4%. 
Au fost recapturaţi 68,9% din indivizi. Ponderea migranţilor este de 31,1%. Apodemus 
sylvaticus formează 4 grupări intrapopulaţionale. Ponderea femelelor acestei specii 
este de 68,4% cu 20,8% mai mult decât în luna mai. M.spicilegus manifestă o activitate 
neînsemnată pe sectorul de marcare, femelele constituind 25%.

În perioada de toamnă s-a stabilit o descreştere a abundenţei speciei M.arvalis în 
terenul de marcare (21,4%). Populaţia acestei specii este alcătuită integral din indivizii 
tineri. Dominantă este specia A.flavicollis (50%). Abundenţa ei a crescut de cca 2,3 ori 
comparativ cu perioada precedentă de studiu. Este o populaţie viabilă, ponderea femelelor 
constituind 71,4%. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre populaţia A.uralensis, cu o 
creştere a abundenţei de 3,7 ori şi o pondere covărşitoare a indivizilor tineri (95%). 
Ponderea indivizilor marcaţi şi recapturaţi din perioada precedentă constituie 28,6%. 

În livada neprelucrată grupări reproductive apar la finele primăverii. Grupările 
la A.sylvaticus sunt mai numeroase decât la A.uralensis. A.uralensis colonizează 
primăvara pârloaga, formând iniţial în luna mai o populaţie bine structurată cu grupări 
reproductive, în care domină femelele (65%). Toamna, grupările în livada neprelucrată 
sunt mai numeroase (5,2–8,3 indivizi). În această staţiune la A.uralensis pe întreaga 
perioadă de cercetare, predomină masculii (57- 60%), demonstrând importanţa, într-o 
măsură mai mare, a acestui biotop ca refugiu, mai des pentru masculii migranţi. 
Toamna, în perioada de densitate maximă, în pârloagă numărul de grupări este mare 
(5), aria grupărilor fiind minimală (560±78 m2). Numărul de indivizi în grupări creşte 
în luna octombrie, fiind de 5,6±1,9. 
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 În faza de depresie reproducerea la A.uralensis  este mai intensă la sfârşitul verii 
şi continuă până în octombrie, când în grupări ponderea subadulţilor este de 94,4%. La 
A.sylvaticus pe parcursul acestei faze procesul de reproducere este mai puţin intens, iar 
în grupări în perioada de toamnă ponderea indivizilor tineri este mai mică (63%).

Indivizii din anul cu densitate maximală sunt recapturaţi foarte rar pe terenul de 
marcare în anul următor (0,5%). Recapturarea are loc până la sfârşitul lunii iunie. 
Procesul de înnoire lunară a grupărilor speciei A.sylvaticus este mai mare de 60%, iar la 
A.uralensis–75%, cauzat de deplasările indivizilor, dar şi de reproducere şi mortalitate. 
În pârloagă formarea grupărilor populaţionale are loc mai devreme comparativ cu 
agrocenozele, mai ales la A.sylvaticus dispersia indivizilor şi efectivul grupărilor este 
mai mare. Prin aceasta creşte eterogenitatea populaţiei. 

Unul din factorii, care determină densitatea indivizilor este ponderea sedentarilor 
(Fig.1). S-a stabilit, că în terenul neprelucrat are loc o creştere a densităţii din primăvară 
spre toamnă la ambele specii, ea fiind mai mare la A.sylvaticus. Ponderea sedentarilor 
descreşte în această perioadă, iar valoarea acestui parametru o depăşeşte pe cea a speciei 
A.uralensis, din cauza că spre toamnă se intensifică activitatea indivizilor migranţi.

Figura 1. Oscilaţia densităţii indivizilor şi ponderea sedentarilor în populaţia 
A.sylvaticus (A) şi A.uralensis (B).

Pentru caracteristica comparativă a stațiunilor studiate a fost utilizat indicele de 
similaritate, care are valoare de 0,92, ceea ce denotă ca majoritatea speciilor semnalate 
sunt comune pentru ambele stațiuni. Condiţiile din pârloagă stimulează activitatea 
spaţială a indivizilor A.sylvaticus. La ambele specii din genul Apodemus atât la masculi, 
cât şi la femele, în pârloagă aria sectoarelor individuale este mai mare comparativ cu 
livada neprelucrată. Însă masculii A.uralensis sunt mai activi în pârloagă. În anii cu o 
secetă severă schema generală de distribuţie a indivizilor M.arvalis se schimbă esenţial, 
influenţând structura spaţială [5]. Evident, pe parcursul a câtorva ani secetoşi se va 
păstra numai o reţea a celor mai rezistente colonii din biotopurile mai umede şi anume în 
ecosistemele arboricole-arbusticole în apropierea bazinelor de apă. Sistemul de colonii 
elementare în acest caz pot fi analizate ca un bufer, când condiţiile climatice devin 
nefavorabile [3]. Tipul pulsativ al structurii spaţiale este caracteristic pentru biotopurile 
cu un grad sporit al influenţei antropice. El se caracterizează prin transformarea tipului 
mozaical de colonizare în cel difuz cu conservarea reţelei coloniilor elementare 
permanente.

ZoologiaZoologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

97

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

Concluzii
În terenul neprelucrat dominante sunt speciile genului Apodemus. Abundența 

speciei A.sylvaticus variază pe parcursul anului 2012 de la 33,3 % la 66,6 %, iar la 
A.uralensis – de la 17,7 % la 25 %. În anul următor s-a înregistrat o creștere substanțială 
a abundenței A.sylvaticus: 100% – în luna aprilie și 61,3 % – în octombrie. În livada 
neprelucrată dominante sunt speciile A.flavicolis (50%) și Microtus arvalis (50,6%).

S-a stabilit, că în terenul neprelucrat are loc o creştere a densităţii din primăvară 
spre toamnă la ambele specii, ea fiind mai mare la A.sylvaticus. Ponderea sedentarilor 
descreşte în această perioadă, iar valoarea acestui parametru o depăşeşte pe cea a speciei 
A.uralensis. Aceasta se explică prin faptul, că spre toamnă se intensifică activitatea 
indivizilor migranţi.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de cercetări fundamentale 
15.187.0211F.
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