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1. ACTIVITĂŢILE DE CERCETARE DESFĂŞURATE ÎN 2006-2007 
 

Au fost realizate câte trei deplasări în fiecare an. Lista traseelor realizate sunt indicate 
în tabelul1, nefiind incluse deplasările realizate împreună cu administraţia parcului în 
cadrul reuniunilor de lucru şi nici zilele de sosire, respectiv plecare. Cei trei voluntari 
care au participat la proiect au mai efectuat zile de teren înafara celor menţionate, în total 
63 zile de teren în intervalul iunie 2006-decembrie 2007. 
 
Tabelul 1 – Traseele parcurse în perimetrul PNMM, punctul de pornire fiind Cetăţuia. 
30 iunie Valea Sulucului, Culmea Pricopanului 
1 iulie  Vf. Tuţuiatul 
2 iulie  Valea Luncaviţa, Pădurea de Fagi, Nifon, Gorgane de lângă Luncaviţa 
3 iulie Cheia, carieră caolin 
4 iulie  Greci – Valea Racova,  Valea Surcele, Pietrele Mariei 
5 iulie Cerna, Valea Vinului 
6 iulie Vf. Tuţuiatul, 
15 august 2006  Cerna – Valea Vinului 
16 august 2006  Cetaţuia – Varful Ghiunaltu 
17 august 2006  Cetăţuia, liziera de nord a Parcului  
19 august 2006  Zona Pricopan 
20 august 2006  Varful Pietrosu II 
21 august 2006   Zona Cheia  
22 august 2006   Cetaţuia – Nifon (Valea Fagilor; Pasul Teilor) 
23 august 2006  Zona Greci (Valea Racova – Valea Ditcova) 
23 august 2006  Priopcea 
3 septembrie 2006 Priopcea – Valea Fagilor 
11 aprilie 2007 Măcin Cetăţuia 
12 aprilie 2007  Nifon – Hamcearca – Cerna –Priopcea – Măcin – Cetăţuia 
13 aprilie 2007 Măcin – Cheia – mânăstirea Izvorul Tămăduirii 
14 aprilie 2007 Vf. Pietrosu 
15 aprilie 2007 Valea Fagilor- Valea Mitrofan 
16 aprilie 2007 Valea Carabalul – Vf. Cartalu – Vf. Moroianu – Valea Ditcova 
17 aprilie 2007 Valea Sulucului  
21 mai 2007 Valea Glonţului 
22 mai 2007 Canion Chediu – Vf. Moroianu I – Valea Cozluc 
23 mai 2007 Priopcea, Chervantul mic, Valea Curia (Cerna) 
29 august 2007 Priopcea-Cetatuia 
30 august 2007 Creasta Cardonului 
31 august 2007 Valea Glonţului – Pădurea Gâlmele – Valea Luncaviţa 
1 septembrie 2007 Valea Ditcova – Valea Racova – Movilele Inşirate (Luncavita) 
2 septembrie 2007 Valea Fagilor – Valea Seacă 
3 septembrie 2007 Valea Curia – Varful Secaru 
4 septembrie 2007  Valea Piscului Inalt – Vf. Cartalu – Greci 
5 septembrie 2007 Dealul Râioasa – vârful Sivrica 
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2. BOGĂŢIA SPECIFICĂ A AMFIBIENILOR ŞI REPTILELOR DIN PNMM 
 

Au fost identificate în perimetrul parcului şi în imediata sa vecinătate 23 de specii, din 
care 11 de amfibieni şi 12 de reptile (tabelul 2). 
 
Tabelul 2 – Lista speciilor de amfibieni şi reptile inventariate în cadrul PNMM în 
perioada 2006-2007. 
Nr. Clasa Specia 
1 Amphibia 

Triturus vulgaris 
2 Amphibia 

Triturus dobrogicus 
3 Amphibia 

Bombina bombina 
4 Amphibia 

Pelobates fuscus 
5 Amphibia 

Hyla arborea 
6 Amphibia 

Rana dalmatina 
7 Amphibia 

Rana lessonae 
8 Amphibia 

Rana esculenta 
9 Amphibia 

Rana ridibunda 
10 Amphibia 

Bufo bufo 
11 Amphibia 

Bufo viridis 
12 Reptilia 

Lacerta viridis 
13 Reptilia 

Lacerta trilineata 
14 Reptilia 

Ablepharus kitaibelli 
15 Reptilia 

Podarcis taurica 
16 Reptilia 

Coronella austriaca 
17 Reptilia 

Elaphe quatuorlineata 
18 Reptilia 

Elaphe longissima 
19 Reptilia 

Coluber caspius 
20 Reptilia 

Natrix natrix 
21 Reptilia 

Vipera ammodytes 
22 Reptilia 

Testudo graeca 
23 Reptilia 

Anguis fragilis 
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Dintre speciile enumerate noi pentru parc sunt Pelobates fuscus, Anguis fragilis şi 
Rana lessonae. Primele trei specii de amfibieni (T. vulgaris, T. dobrogicus şi B. bombina) 
nu au fost găsite în interiorul parcului ci în imediata sa vecinătate, dar le-am inclus pentru 
că este posibil ca în anii cu precipitaţii abundente sa pătrundă pe teritoriul parcului. 
 

Menţionez că denumirile taxonomice folosite pe tot parcursul raportului respectă 
legislaţia naţională şi nu ţin cont de propunerile taxonomice recente. Pentru a uşura 
eventuala conversie a datelor anexez un tabel cu noile denumiri propuse şi parţial 
acceptate de comunitatea ştiinţifică. 
 
Tabelul 3 – Modificări taxonomice recente referitoare la speciile de interes din PNMM. 
Nr. Denumire curentă din legislaţie Denumire nouă  

Amphibia 
1 Triturus vulgaris Lissotriton vulgaris 
2 Bufo viridis Epidalea viridis 
3 Rana esculenta Pelophylax esculentus 
4 Rana ridibunda Pelophylax ridibundus 
5 Rana lessonae Pelophylax lessonae 

Reptilia 
1 Elaphe longissima Zamenis longissimus 
2 Coluber caspius Dolicophis caspius 

 
Speciile diferă mult ca abundenţă, densitate, cerinţe de habitat şi detectabilitate. In 

figura 1 se observă că 8 specii au fost observate doar între 1-3 ori, comparativ cu speciile 
cele mai abundente (Testudo graeca, Lacerta viridis, Podarcis taurica) care împreună 
însumează peste 500 observaţii. Raritatea unor specii se explică fie prin absenţa 
habitatelor favorabile în perimetrul parcului (cazul speciilor de amfibieni: Triturus 
vulgaris, Triturus dobrogicus, Rana lessonae, Pelobates fuscus, Bombina bombina), 
cerinţelor de umiditate sporită (cazul şopârlei Anguis fragilis), sau efectivelor scăzute 
(cazul celor două specii de şerpi  Elaphe quatuorlineata, Vipera ammodytes). Ultimele 
două specii au condiţii bune de dezvoltare în parc dar sunt persecutate de localnici, 
efectivele lor fiind decimate în cursul timpului. 
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Figura 1 – Numărul de semnalări pentru cele 23 de specii de amfibieni şi reptile 
inventariate în PNMM. 
 

Pentru a evalua gradul în care programul de inventariere a acoperit întreaga 
diversitate specifică am calculat curba de acumulare de specii în funcţie de efortul de 
captură aproximat prin numărul de zile de teren, utilizând programul EstimateS 7.5 
(figura 2). 
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Figura 2 – Curba de acumulare de specii pentru herpetofaună şi domeniul de confidenţă 
de 95%. 
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Curba de acumulare de specii nu atinge platoul. Aceasta indică posibilitatea 

existenţei unor specii neinventariate în parc, fapt confirmat de semnalarea în aprilie 1994 
a lui Emys orbicularis la Nifon (observaţie personală, Cogălniceanu D.) şi semnalarea din 
anul acesta a lui Pelobates syriacus la Lacul Sărat, de către un grup de herpetologi 
belgieni. Ambele semnalări nu au fost (re)confirmate pe parcursul deplasărilor în teren 
ale echipei. Pentru a estima perioadele optime de inventariere, datele au fost separate pe 
anotimpuri  (tabelul 4) şi a fost calculată curba de acumulare de specii separat. Astfel, se 
observă că curba de acumulare de specii sezonieră indică o rată de inventariere mai mare 
în primăvară comparativ cu vara şi toamna, în principal datorită amfibienilor care pot fi 
relativ uşor observaţi în această perioadă (figura 3). 
 
Tabel 4 – Tabel sintetic referitor la efortul de inventariere şi la numărul de specii de 
amfibieni şi reptile inventariate. 

Anotimp Numar zile 
Numar total 

specii 
Numar specii 

amfibieni 
Numar specii 

reptile 
primavara 15 18 8 10 
vara 32 22 10 12 
toamna 16 18 9 9 
Total 63 23 11 12 
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Figura 3 – Curba de acumulare de specii sezonieră, calculată separat pentru cele trei 
anotimpuri. 
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Tot pe baza tabelului de specii inventariate zilnic a fost calculată probabilitatea de 
observare în funcţie de anotimp (tabelul 5). Aceasta a permis ca pentru speciile abundente 
să se calculeze o tendinţă sezonieră, un bun indicator al detectabilităţii în timp. 
 
Tabel 5a – Frecvenţa specifică (calculată ca raportul procentual dintre numărul de zile 
de teren şi numărul de zile în care a fost observată o specie, fără a ţine cont de observaţii 
repetate în acea zi) funcţie de anotimp si tendinţele observate. Rezultatele pentru 
amfibieni. 
SPECIA PRIMAVARA VARA TOAMNA TENDINŢE 

Triturus vulgaris 0.0 3.1 6.3  
Triturus dobrogicus 0.0 3.1 18.8  
Bombina bombina 6.7 3.1 12.5  
Pelobates fuscus 13.3 0.0 0.0  
Hyla arborea 53.3 15.6 31.3 scade vara 
Rana dalmatina 33.3 31.3 6.3 descreste 
Rana lessonae 0.0 3.1 0.0  
Rana esculenta 33.3 25.0 18.8 descreste   
Rana ridibunda 13.3 18.8 6.3  
Bufo bufo 20.0 15.6 25.0 constant 
Bufo viridis 20.0 21.9 18.8 constant 
Media amfibieni 17.6 12.8 13.1  

 
 
Tabel 5b – idem reptile. 
SPECIA PRIMAVARA VARA TOAMNA TENDINŢE 

Lacerta viridis 86.7 78.1 62.5 constant 
Lacerta trilineata 26.7 15.6 6.3  
Ablepharus kitaibelli 40.0 9.4 12.5 descreste brusc 
Podarcis taurica 66.7 59.4 62.5 constant 
Coronella austriaca 20.0 6.3 6.3  
Elaphe quatuorlineata 0.0 3.1 0.0  
Elaphe longissima 6.7 18.8 12.5  
Coluber caspius 33.3 21.9 31.3  
Natrix natrix 20.0 25.0 12.5  
Vipera ammodytes 6.7 3.1 0.0  
Testudo graeca 86.7 78.1 56.3 descreste 
Anguis fragilis 0.0 3.1 0.0  
Media reptile 32.8 26.8 21.9  descreşte 

 
Se poate observa din tabelul 5b că frecvenţa de observare a reptilelor este aproape 

dublă faţă de cea a amfibienilor, a căror distribuţie este limitată în zonele umede sau în 
vecinătatea acestora. Se observă că primăvara este cel mai favorabil anotimp pentru 
inventariere. 
 

În figura 4 sunt reprezentate staţiile unde au fost observate speciile de amfibieni şi 
reptile. Deşi gradul de acoperire este inegal, trebuie menţionat că zonele împădurite au o 
diversitate scăzută de amfibieni şi reptile. Zonele cele mai bogate în specii, în special de 
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reptile, sunt cele din partea vestică a parcului, ce prezintă un mozaic de habitate 
stâncoase, pajişti, tufărişuri şi pâlcuri de pădure, spre deosebire de versanţii estici cu o 
structură mai uniformă, acoperiţi de păduri compacte. Nu au fost reprezentate pe hartă 
semnalările din lunca Dunării (Măcin, Jijila, Văcăreni) care abundă în amfibieni (Rana 
esculenta, Rana ridibunda, Pelobates fuscus, Bombina bombina, Triturus dobrogicus, 
Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis) şi unde este extrem de abundent deasemenea şi 
şarpele de apă (Natrix natrix). 
 

Figura 5 reprezintă staţiile unde au fost semnalate ţestoase dobrogene (Testudo 
graeca), aceasta fiind una din speciile recomandate pentru programul de monitoring. 
 
 
Notă: Lista completă cu coordonatele geografice a staţiilor, speciilor observate, 
caracteristicile habitatului, morfometria ţestoaselor capturate etc. au fost ataşate la 
rapoartele intermediare ca fişiere Excel. 
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Figura 4 – Staţiile unde au fost inventariate specii de amfibieni şi/sau reptile. 
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Figura 5 – Staţiile unde au fost identificate ţestoase (Testudo graeca) în zona PNMM. 
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3. DISTRIBUŢIA ÎN FUNCŢIE DE ALTITUDINE A AMFIBIENILOR ŞI REPTILELOR 
 

Pentru colectarea datelor de distribuţie au fost notate pe lângă coordonatele 
geografice şi altitudinea. Deşi munţii Măcin nu au un gradient de altitudine important 
(aproximativ 400 m diferenţă de nivel) am urmărit distribuţia speciilor în raport cu acesta. 
(tabelul 6). 
 
Tabel 6 – Caracterizarea distribuţiei pe altitudine a herpetofaunei. 
 Parametru Testudo graeca Herpetofauna, fără ţestoase 

Media 214.3 196.9 

Deviaţia standard 99.64 107.45 

Domeniu de variaţie 357 382 

Minim 75 62 

Maxim 432 444 

Număr observaţii 337 293 

 
Se observă o scădere a numărului de semnalări cu altitudinea, fapt explicat prin doi 
factori: (i) o creştere a aridităţii la altitudini mai mari şi o diminuare a bogăţiei specifice a 
amfibienilor, şi (ii) scăderea suprafeţelor de teren odată cu altitudinea (figura 6 şi figura 
7). 
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Figura 6 – Numărul de semnalări specie/staţie pe domenii de altitudine, pentru ţestoase 
(Testudo graeca) şi pentru restul speciilor de amfibieni şi reptile (herpetofaună).  
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Figura 7 – Corelaţia dintre altitudine (domenii de 25 m) şi numărul de semnalări 
specie/staţie.  
 

În figura 7 se observă existenţa unei corelaţii negative în ambele cazuri, fiind însă 
semnificativă în cazul herpetofaunei (fără ţestoase) (R = -0,73 pentru herpetofaună) şi 
nesemnificativă pentru ţestoase (R = -0,41). Panta dreptei este mai mare în cazul 
herpetofaunei, indicând o scădere mai rapidă cu altitudinea (datorită absenţei aproape în 
totalitate a amfibienilor). Scăderea în cazul ţestoaselor se explică cel mai probabil doar 
prin reducerea suprafeţei de teren cu altitudinea, nu vreunei preferinţe pentru un anumit 
domeniu de altitudine. 
 
 

4. CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ A POPULAŢIILOR DE ŢESTOASE DOBROGENE 
 

Testoasa dobrogeană este nu doar o specie strict protejată dar şi o specie umbrelă, 
atractivă, care poate favoriza activităţile de conservare direcţionate spre conservarea 
habitatelor. Longevitatea acestora, dimensiunile mari, uşurinţa capturării şi a marcării 
individuale o recomandă ca specia ideală pentru un program de monitoring. De aceea, 
ţestoasele au fost analizate separat. 

Structura populaţiilor de ţestoase pe baza celor 310 exemplare observate indică o 
pondere foarte scăzută a juvenililor şi subadulţilor care reprezintă doar 6,7%. Raportul 
între sexe (masculi : femele) este de 1 : 0,57, masculii fiind aproape de două ori mai 
numeroşi. Datele obţinute de noi ar putea fi eronate din cauza detectabilităţii diferite în 
funcţie de dimensiuni şi sex, dar oricum indică un succes reproductiv scăzut.  
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În tabelul 7 se pot observa tipul de activitate realizat de ţestoase în momentul 
capturii. Astfel, doar 52,8% din animale erau active (împerechere, deplasare, hrănire) 
restul fiind imobile. Nu există o corelaţie între temperatura aerului şi tipul de activitate. 
Temperatura minimă a aerului la care au fost observate ţestoase este de 180C. 
 
Tabel 7 – Tipul de activitate realizat de ţestoase în momentul capturării. 
Nr. Tip activitate Număr indivizi Pondere procentuală 
1 Expunere la soare 15 6 
2 Repaus 91 36,5 
3 Imperechere 14 5,6 
4 Ingropat/ascuns 12 4,8 
5 Activ (deplasare) 88 35,2 
6 Activ (hrănire) 30 12 

 
Gradul de infestare cu căpuşe este foarte ridicat, 80% din ţestoasele capturate fiind 
infestate. 
 

Cunoaşterea relaţiei dintre lungimea corpului şi greutate este utilă deoarece 
permite: (i) ca pe baza ecuaţiei de regresie dintre lungime (variabila independentă) şi 
greutate (variabila dependentă) să se calculeze greutatea (G) doar pe baza lungimii (L), 
ceea ce facilitează mult munca în teren; (ii) calcularea indicilor de stare, ca diferite 
rapoarte între lungime şi greutate. Starea de sănătate este o măsura a rezervelor de 
energie şi reprezintă un parametru deosebit de important în cercetările de ecologie. 
Determinarea cu precizie a stării de sănătate a unui organism animal presupune 
măsurarea directă a depozitelor de grăsime ale acestuia, metoda fiind însă letală pentru 
animal. O alternativă nedistructivă o reprezintă calcularea indiciilor de stare. Dintre 
indicii de stare recomandăm: (1) Folton’s index (K) dupa formula K = G/L3 × 100.000, 
(2) indicele masei relative (Wr) dupa formula Wr  = 100 G/Gs şi (unde  G reprezintă 
greutatea umedă în grame, iar Gs  greutatea specifică lungimii calculată din ecuaţia de 
regresie dintre valorile logaritmate ale lungimii şi greutăţii). În figura 8 sunt reprezentate 
relaţiile dintre lungimea totală a carapacei şi greutate, atât cu valorile netransformate cât 
şi cu cele logaritmate. Logaritmarea permite liniarizarea norului de puncte şi calcularea 
unei ecuaţii de regresie liniară precum şi a coeficientului de corelaţie R. 
 
Se poate rescrie ecuaţia de regresie în forma: 
 
Log10 (Greutatea) = 2,826 · Log10 (Lungime carapace) – 0,7308 
 

În figura 9 sunt reprezentate ecuaţiile de regresie separat pentru masculi şi pentru 
femele. Se poate observa că există deosebiri între acestea. Se observă că pentru masculi 
gradul de corelaţie este mai scăzut, indicând o variabilitate mai mare la aceştia. Panta 
ecuaţiei de regresie este mai mare pentru femele sugerând o creştere a greutăţii corporale 
mai intense ca la masculi. 
 

 14



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20 25 30 35

Lungime (cm)

G
re

ut
at

e 
(g

)

y = 2.826x - 0.7308
R2 = 0.9818

1.5

2

2.5

3

3.5

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Log Lungime

Lo
g 

G
re

ut
at

e

 
 
Figura 8 – Relaţia dintre lungimea carapacei şi greutatea la Testudo graeca (n = 273). 
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Figura 9 – Corelaţia între lungimea curbată a carapacei şi greutatea la femele (a) şi 
masculi (b) de Testudo graeca.  
 

Deşi există diferenţe în relaţiile dintre greutatea corporală şi lungimea carapacei 
între masculi şi femele, lungimea carapacei si greutatea corporală nu diferă semnificativ 
între sexe (ANOVA, p>0.1). De asemenea nu au fost observate deosebiri semnificative 
între domeniul de valori al acestor doi parametri. 
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Tabel 8 – Caracterizarea greutăţii corporale comparativ la masculii şi la femelele de 
Testudo graeca. 

Greutate (g) Lungime carapace (cm) 
Parametru Femele Masculi Femele Masculi 

Media 1843.2 1770.0 24.6 25.5 
Deviaţia standard 838.2 482.0 5.6 2.9 
Domeniu de variaţie 3099 3024 22.2 19 
Minim 99 281 9.4 13.2 
Maxim 3198 3305 31.6 32.2 
Mărimea probei 94 157 94 157 

 
În concluzie se poate spune că ţestoasele sunt încă bine reprezentate în perimetrul 

parcului, efectivele fiind estimate la mai multe mii de exemplare. Succesul reproductiv 
pare însă scăzut iar gradul de parazitare este ridicat. Au fost observate numeroase 
exemplare cu urme de lovituri iar altele cu malformaţii ale carapacei sau plastronului.  
 
 
 

5. SELECTAREA SPECIILOR PENTRU MONITORIZARE 
 
 
 Selectarea speciilor pentru monitoring trebuie realizată după criterii clare şi, pe 
cât posibil, cuantificabile. Noi propunem următoarele criterii: (i) areal larg, care să 
acopere cât mai mult din suprafaţa parcului şi/sau un număr cât mai mare de habitate, (ii) 
detectabilitate/vizibilitate mare şi cuantificabilă, (iii) specia să fie protejată/să fie 
considerată o specie prioritară (tabelul 9).  

Aplicând aceste criterii la speciile identificate propunem includerea speciei 
Testudo graeca. Nici o altă specie nu întruneşte toate aceste criterii.  

Cele două specii periclitate de şerpi (Elaphe quatuorlineata şi Vipera ammodytes) 
sunt prea rare şi nu pot fi incluse într-un program de monitoring deoarece acesta nu va 
furniza date utile. Pentru aceste două specii pot fi selectate câteva zone de unde există 
semnalări anterioare care să fie vizitate periodic, pentru a determina continuitatea şi 
eventual succesul reproducerii. 

Întrucât aridizarea accentuată în zonă reprezintă un factor perturbator major, 
propunem includerea amfibienilor în planul de monitoring. Aceasta ar implica doar 
vizitarea primăvara a zonelor umede (lacuri, bălţi, izvoare amenajate) pentru a observa 
dacă avut loc depunerea pontei. La mijlocul verii o a doua deplasare ar putea confirma 
continuitatea bălţilor temporare şi evalua dacă reproducerea a avut succes. 
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Tabel 9 – Statul speciilor inventariate în cadrul PNMM conform Convenţiei CITES, 
Listelor Roşii naţionale şi globale, precum şi legislaţiei naţionale si europene.  

SPECIA CITES 

LISTA ROŞIE A 
VERTEBRATELOR 

DIN ROMÂNIA 

IUCN RED 
LIST 

(2004) 

OM 
1198/ 
2005 

DIRECTIVA 
HABITATE 
92/43 EEC 

Testudo graeca II EN VU 2, 3A Anexa II, IV 
Ablepharus kitaibelli   EN LC 3A   
Lacerta viridis   LC LC 3A Anexa IV 
Lacerta trilineata   EN LC 3A Anexa IV 
Podarcis taurica   NT LC 3A Anexa IV 
Anguis fragilis   VU   3B   
Coluber caspius   VU   3A, 3B   
Coronella austriaca   VU   3A Anexa IV 
Elaphe longissima   VU   3A   
Elaphe 
quatuorlineata   CR   2, 3A Anexa II, IV 
Natrix natrix   LC NT   Anexa IV 
Vipera ammodytes 
montandoni   CR   3A   
Triturus dobrogicus   EN NT 2 Anexa II 
Triturus vulgaris   NT LC 3B   
Bombina bombina   NT LC 2, 3A Anexa II 
Pelobates fuscus   VU LC 2, 3A Anexa IV 
Bufo bufo   NT LC 3B   
Bufo viridis   NT LC 3A Anexa IV 
Hyla arborea   NT LC 3A Anexa IV 
Rana dalmatina   VU LC 3A Anexa IV 
Rana esculenta     LC 4A  Anexa V 
Rana lessonae     LC 3B Anexa IV 
Rana ridibunda     LC 4A  Anexa V 

 
 
 

6. TEHNICI ŞI METODE DE MONITORING RECOMANDATE 
 

Consideraţii generale 
 
a. Deoarece impactul antropic în zonă se modifică, sunt de aşteptat schimbări importante, 
în special în structura covorului vegetal. Recomand de aceea stabilirea unor puncte fixe 
de unde să se realizeze fotografii de cel puţin două ori pe an (primăvara şi toamna). 
Analiza seturilor de fotografii în timp va permite o estimarea a schimbărilor. Deosebit de 
important este monitorizarea fotografică a zonelor grav afectate de activităţile antropice 
(în principal carierele, depozitele de steril, fostele terenuri agricole) aflate fie în programe 
de reconstrucţie ecologică fie în procese naturale de refacere. 
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b. Este recomandat ca pe teren să se utilizeze fişe tip. Acestea permit notarea în teren a 
tuturor parametrilor de interes şi apoi înregistrarea într-o bază de date unitară. 
 
c. Este necesară obţinerea de date meteo cât mai complete, care să conţină minimal date 
de temperatură şi precipitaţii. 
 
 
A. MONITORIZAREA ŢESTOASELOR 
 

Monitorizarea ţestoaselor se poate face din primăvară până toamna. Animalele pot 
fi marcate fie temporar, cu vopsea sau markere, fie permanent prin găurirea carapacei sau 
pilirea acesteia la margini. Animalele cu cicatrice sau malformaţii pot fi identificate doar 
pe seama fotografiilor. Este utilă realizarea de măsurători morfometrice, măsurând cel 
puţin lungimea carapacei pe curbură. Setul minim de date pentru fiecare animal observat 
este: data, coordonatele geografice, tipul de habitat, temperatura, tipul de activitate, sexul, 
lungimea corpului, eventualele malformaţii sau cicatrici, prezenţa/absenţa eventual 
intensitatea parazitării cu căpuşe. 
 

Estimarea mărimii populaţiilor de ţestoase se poate face fie prin tehnici de 
marcare-recapturare, fie prin observare/captură pe unitatea de efort. Recomandăm 
aplicarea ambelor metode. Astfel, transecte vizuale cu distanţă cunoscută pot fi 
completate cu căutare activă. Efortul de observare/capturare este cuantificat în funcţie de 
lungimea transectului, de timp, sau de suprafaţa investigată. 
 

Spre sfârşitul verii este recomandată identificarea cuiburilor de ţestoasă si 
estimarea mărimii pontelor depuse după cojile de ouă rămase. Aceasta ar permite 
identificarea zonelor preferate pentru depunere în care trebuie limitat accesul câinilor şi 
eventual al mistreţilor. 
 
Parametrii populaţionali ce pot oferi informaţii utile sunt:  

1. ponderea juvenililor şi a subadulţilor (ca măsură a succesului reproductiv). 
2. gradul de infestare cu căpuşe (ca măsură a sănătăţii populaţiei) 
3. ponderea indivizilor cu malformaţii (ca măsură a impactului degradării mediului 

şi/sau consangvinizării) 
4. ponderea indivizilor cu cicatrice (ca măsură a impactului antropic direct) 
5. numărul animalelor moarte întâlnite (ca măsură a mortalităţii anuale). Este 

recomandabil ca carapacele sa fie colectate pentru a se evita numărarea lor 
repetată. 

6. modificări în mărimea populaţiei de la un an la altul. 
 
 
 
 
 
 

 19



 
1 Lungime carapace curbură 
2 Lungime carapace drept 
3 Lăţime mediană carapace 
4 Lăţime maximă carapace 
5 Lungime sutură comună placă gulară (plastron) 
6 Lungime sutură comună placă humerală (plastron) 
7 Lungime sutură comună placă pectorală (plastron) 
8 Lungime sutură comună placă abdominală (plastron) 
9 Lungime sutură comună placă femorală (plastron) 
10 Lungime sutură comună placă anală (plastron) 
11 Înălţime 
12 Greutate 

 
Figura 10 – Principalele măsurători realizate pe carapacea şi plastronul ţestoaselor 
dobrogene. 
 

Utilizarea unui cod simplu pentru identificarea rapidă a plăcilor dorsale şi ventrale 
este extrem de util pentru (1) notarea codului folosit în marcare, (2) notarea eventualelor 
malformaţii, (3) notarea eventualelor cicatrice (figura 11). 
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Figura 11 – Denumirea codificată a plăcilor dorsale şi ventrale. 
 
 

Un program de monitoring al ţestoaselor dobrogene trebuie completat printr-o serie 
de studii care să permită estimarea detectabilităţii în funcţie de clasele de vârstă, sex, 
covor vegetal şi anotimp şi capacitatea de dispersie a adulţilor. Cunoaşterea acestor doi 
parametri (detectabilitatea şi capacitatea de dispersie) vor permite apoi aplicarea unor 
modele demografice mult mai precise. 
 
 
B. MONITORIZAREA ŞERPILOR 
 
Cele două specii de şerpi de interes (Elaphe quatuorlineata şi Vipera ammodytes) 
urmează a fi monitorizate în câteva (2-4) zone selectate pe baza semnalărilor anterioare 
(Suluc, Culmea Pricopanului). Se pot stabili apoi porţiuni de drum de lungime cunoscută 
(minim 100 m) care să fie străbătute în zile însorite, primăvara, între orele 10-12.  
În zona culmii Pricopanului, pot fi delimitate perimetre, cu suprafaţa de minim 100 m2 
unde se vor căuta activ animalele prin răsturnarea bolovanilor. Aceasta se va realiza 
utilizând mânuşi de protecţie iar după inspectare bolovanii se vor aşeza la loc. 
 
C. MONITORIZAREA AMFIBIENILOR 
 
Amfibienii sunt un grup aflat în declin accentuat la nivel global, consider un bun 
indicator al calităţii mediului. Tegumentul lor umed le face vulnerabile la activităţile 
antropice atât la nivelul ecosistemelor terestre cât şi a celor acvatice. Monitorizarea 
populaţiilor de amfibieni este relativ uşor de realizat primăvara, atunci când animalele 
migrează spre locurile de reproducere unde pot realiza concentrări impresionante de 
indivizi. Programul de monitoring propus are trei componente: 
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1. transecte auditive care să cuantifice intensitatea corurilor la masculii de anure. 
Intensitatea corurilor poate fi estimată semicantitativ pe o scară relativă (0 –nici un 
mascul, 1 – cel puţin un mascul orăcăie, 2 – cel puţin 5 masculi orăcăie, 3 – cel puţin 10 
masculi orăcăie). 
 
2. numărătoarea pontelor se poate realiza relativ uşor în cazul lui Rana dalmatina şi a 
lui Pelobates fuscus, care depun ouăle în grămezi fie circulare (prima specie) fie alungite, 
individualizate. Pontele sunt depuse cel mai adesea lângă mal şi pot fi numărate fie pe 
întregul perimetru fie doar pe o porţiune de lungime determinată.  Pentru speciile la care 
acest lucru nu este posibil, sugerăm estimarea vizuală a intensităţii reproducerii fie prin 
densitatea pontelor, a mormolocilor sau a juvenililor metamorfozaţi. Un bun indicator al 
succesului reproducerii într-un an îl reprezintă metamorfozarea juvenililor. 
 
3.  transecte pe drumuri primăvara pentru a estima numărul animalelor omorâte de 
traficul auto. În cursul migraţiilor de primăvară, numeroase animale sunt ucise în timp ce 
traversează drumurile. Numărarea animalelor omorâte este un bun indicator al rutelor de 
migraţiune şi permite identificarea bălţilor de reproducere precum şi estimarea mărimii 
populaţiei şi a eventualului declin. În plus, animalele proaspăt omorâte pot fi conservate 
pentru studii ulterioare de conţinut stomacal, fecunditate, parazitologie etc. 
 
 
D. STOCAREA ŞI ANALIZA DATELOR 
 
Datele rezultate dintr-un program de monitoring trebuie stocate într-o bază de date 
împreună cu metadatele asociate. Astfel, se recomandă ca metadatele (date despre date) 
să acopere următoarele domenii: 

1. Descriptori ai setului de date 
2. Descriptori ai cercetarii originale 
3. Statutul si accesibilitatea datelor 
4. Descriptori structurali ai datelor 
5. Descriptori suplimentari 
6. Descriptori geospatiali 

Completarea unui set adecvat de metadate sporeşte valoarea datelor şi durata lor de viaţă.  
Pe tot parcursul programului de monitoring trebuie urmărită asigurarea calităţii şi 
controlul datelor generate. După obţinerea datelor şi stocarea acestora în baza de date, 
urmează prelucrarea şi analiza datelor. Pentru acesta recomandăm o serie de programe 
gratuite, disponibile pe internet. 
 
MONITOR 

Acest program estimează puterea statistică a unui program de monitoring în 
funcţie de anumite variabile, ca de exemplu de numărul de staţii de monitoring sau de 
durata programului de monitoring. Prin puterea statistică se întelege probabilitatea ca 
programul de monitoring să detecteze o tendinţa în cadrul unei populaţiei atunci când 
aceasta există. Valoarea estimată a puterii statistice variază între 0 si 1. 
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Programul împreună cu un manual de utilizare sunt disponibile pe link-ul 
http://www.esf.edu/efb/gibbs/monitor/. 
 
MARK 
 Programul estimează parametrii populaţionali ca mărimea populaţiei, rata de 
supravieţuire, rata ieşirilor/intrărilor în populaţie pe baza datelor de marcare-recapturare. 
Animalele recapturate pot fi moarte sau vii. Intervalele de timp dintre sesiunile succesive 
de captură pot fi inegale, însă  dacă  nu sunt specificate programul atribuie automat un 
interval de timp, de exemplu o săptămână sau o lună. Datele pot fi împărţite pe grupe de 
vârstă sau pe sexe. Formatul sub care datele pot fi importate este de exemplu următorul: 
10010101 cea ce înseamnă că individul a fost capturat de 4 ori în timpul a  9 sesiuni de 
captură, unde 1 = capturat. 0 = necapturat). Programul estimează deasemenea 
probabilitatea de captură şi probabilitatea de recaptură ce pot fi modelate în funcţie de 
caracteristicile zonei studiate sau ale speciei de interes. Programul se găseşte în variantă 
gratuită pe una din adresele  http://www.cnr.colostate.edu/~gwhite/software.html sau 
www.phidot.org/software. 
 
PRESENCE 
Este un program creat pentru a facilita estimarea gradului de ocupare a unei staţii, a 
probabilităţii de detecţie, a probabilităţi de colonizare şi a probabilităţi de extincţie. 
Datele utilizate de program sunt date de incidenţă (1 = specia ţintă a fost detectată; 0 = 
specia ţintă nu a fost detectată în staţia cercetată). Programul permite calcularea 
parametrilor populaţionali chiar dacă nu toate staţiile au fost vizitate de un număr egal de 
ori, nevizitarea unei staţii putând fii marcată la introducerea datelor prin „-„ . 
Deasemenea, programul permite estimarea probabilităţii de detecţie în funcţie de 
covariate atât caracteristice staţiei (de exemplu, tip de habitat, suprafaţa staţiei) cât şi 
caracteristice fiecărei vizite (de exemplu, condiţile climatice, observator). Programul 
poate fi descărcat  accesând linkul 
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/bin/setup_presence.exe. 
 
TRIM 
TRIM (TRends and Indices for Monitoring data) testează dacă tendinţa unei populaţii, 
negativă sau pozitivă, este semnificativă din punct de vedere statistic. Programul 
utilizează date de abundenţă (număr de indivizi observaţi) colectate prin vizitarea repetată 
a staţiilor de monitoring. Programul permite evaluarea tendinţei populaţiei anual 
identificând aşa numiţii ani de inflexiune în care tendinţa s-a modificat. Programul 
împreună cu un manual de utilizare se găsesc în variantă gratuită pe 
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/natuur-milieu/methoden/trim/default.htm?langua
geswitch=on. 
 
POPAN 
POPAN (POPulation ANalysis) este un program creat pentru analiza abundenţei unei 
populaţii pe baza datelor colectate prin metode de capturare-marcare-recapturare. 
Programul permite rularea analizelor pe întreaga baza de date sau pe subseturi din baza 
de date. Programul poate fi descărcat de pe unul din link-uri: 
http://www.cs.umanitoba.ca/~popan/ sau www.phidot.org/software. 
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7.  IMPACT ANTROPIC ŞI RECOMANDĂRI DE MANAGEMENT 
 
Distrugere directă şi colectare 
Omorârea şerpilor este un obicei frecvent întâlnit iar impactul acestora este greu de 
estimat. O campanie de educare adecvată ar putea îmbunătăţii situaţia. Ce este grav este 
că o serie de ţestoase prezentau urme de lovire, am găsit inclusiv carapace despicate cu 
toporul. Este interesant că ţestoasele din Banat (Testudo hermanii) se bucură de multă 
simpatie printre locuitori şi nu sunt persecutate. Nu au fost observate animale cu urme de 
lovituri de topor, situaţie frecventă în perimetrul PNMM. Ar fi interesant de analizat 
comparativ modul în care sunt percepute aceste animale de către localnici pentru a găsi 
căi de educare şi informare care să îmbunătăţească percepţia locuitorilor din zonă. 
Realizarea unei campanii de sensibilizare publică ar putea ameliora mult statutul speciei. 
Un alt risc important îl constituie colectarea de către amatori sau pentru comercializarea 
în magazinele de animale de companie. Colectarea afectează practic toate speciile de 
reptile, iar dintre amfibieni preponderent brotăcelul este căutat. Pericolul cel mai mare nu 
îl reprezintă vizitatorii ocazionali ci fie herpetologii amatori fie localnici, buni 
cunoscători ai obiceiurilor speciilor vizate.  
 
Traficul auto 
Deşi traficul auto în zonă este destul de redus, numeroase animale au fost găsite moarte 
pe drum (de altfel un indicator că încă mai sunt abundente). De departe, cel mai mare 
impact îl are traficul în zona Cetăţuia (drumul Luncaviţa-Nifon) în perioada de migraţie 
de primăvară a amfibienilor. Odată cu intensificarea traficului auto datorită carierei e de 
aşteptat o mortalitate mult sporită, care să afecteze grav supravieţuirea unor populaţii de 
altfel foarte abundente în prezent (Bufo bufo) sau mai reduse ca efectiv (Bufo viridis şi 
Pelobates fuscus). 
 
Câinii vagabonzi 
Prezenţa unui număr mare de câini vagabonzi în perimetrul parcului reprezintă un factor 
perturbator major. Pe lângă faptul că animalele sunt purtătoare şi gazde de paraziţi, 
impactul lor asupra faunei poate fi semnificativ. Recomand rezolvarea rapidă a acestei 
probleme şi impunerea unor restricţii populaţiei din zonă care lasă frecvent animalele în 
libertate. 
 
Păşunatul 
O observaţie preliminară este că în interiorul parcului, acolo unde nu se mai păşunează, 
suprafaţa acoperită de vegetaţie ierboasă (pajişti, păşuni) se restrânge. Aceasta ar putea 
afecta grav pe termen mediu şi lung diversitatea specifică din parc şi necesită măsuri 
specifice de control, în special păşunat controlat cu capre şi oi.  Am observat că în zonele 
intens păşunate densitatea ţestoaselor este mare. Acest lucru poate fi datorat fie 
detectabilităţii sporite din cauza vegetaţiei puţin înalte, fie unui habitat mai favorabil, 
vegetaţia redusă facilitând deplasarea şi hrănirea animalelor. Oricum, problema 
păşunatului controlat şi/sau a cositului trebuie considerată ca o măsura obligatorie pentru 
menţinerea diversităţii actuale a habitatelor şi împiedicarea dispariţiei unor categorii de 
habitate şi ecosisteme. În plus, întreţinerea şi/sau amenajarea unor izvoare şi adăpători 
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utile fie pentru ţestoase fie pentru reproducerea amfibienilor este realizată de ciobanii din 
zonă. 

Înmulţirea mistreţilor este îmbucurătoare în anumite limite, rolul acestora în 
modificarea covorului vegetal fiind foarte important. Mistreţii sunt însă şi mari 
consumatori de reptile şi amfibieni, în special de juvenili şi subadulţi. Sporirea efectivelor 
de lupi în zonă ar permite un control biologic eficient şi refacerea sistemelor ecologice 
din zonă. 
 
Bazine piscicole 
Lacurile din zonă (Sărat, Slatina, Cetăţuia) reprezintă habitate importante pentru 
amfibieni care le folosesc pentru reproducere. Introducerea de specii de peşti prădători, 
eliminarea vegetaţiei ripariene şi fertilizarea în vederea sporirii producţiei piscicole pot 
avea efecte negative asupra populaţiilor de amfibieni. De asemenea, poluarea accentuată 
a ecosistemelor acvatice reduce succesul reproductiv. 
 
Schimbări climatice  
Principalul factor perturbator sunt în prezent schimbările climatice. Zona PNMM a fost 
grav afectată de lucrările de desecare şi îndiguire din trecut, când suprafeţe mari de apă 
din zona bălţilor Crapina-Jijila şi Insula Mare a Brăilei au fost scoase de sub regimul 
natural de inundare. Acest fapt, combinat cu defrişările din nordul Dobrogei a agravat şi 
accelerat procesul de aridizare. Este necesară achiziţionarea şi montarea a cel puţin o 
staţie meteo în zonă precum şi obţinerea datelor meteorologice istorice şi prezente de la 
cea mai apropiată staţie meteo (Brăila). Fără aceste seturi de date rezultatele obţinute în 
cadrul programului de monitorizare a florei şi faunei PNMM nu poate oferi rezultate 
concludente. 
 
Notă: Menţionez că pe parcursul activităţilor desfăşurate în teren nu au fost sacrificate 
animale pentru colecţie sau omorâte pentru analize sau determinări. 
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Data: 
 
Ora: 

Staţia: 

Poze: Echipa: 

Lat: 
Long: 
Altitudine: 

Semne particulare: 
 
 
 

Harta: Sex/Stadiu: 
 

Luxmetru: Activitate:  
Activ       Hrănire      Repaus         Altele Temperatură carapace 

Temperatură plastron Căpuşe:  
Temperatură sol Marcat: 
Temperatură aer 
 
Vânt:  Acoperire cu nori: 
Precipitaţii: Vremea în ultimele 24/48 h: 

 
 
Caracterizarea habitatului: 
 
 
Impact antropic: 
 
 
 
Lungime carapace curbură  
Lungime carapace drept  
Lăţime mediană carapace  
Lăţime maximă carapace  
Lungime sutură comună placă gulară (plastron)  
Lungime sutură comună placă humerală (plastron)  
Lungime sutură comună placă pectorală (plastron)  
Lungime sutură comună placă abdominală (plastron)  
Lungime sutură comună placă femorală (plastron)  
Lungime sutură comună placă anală (plastron)  
Înălţime  
Greutate  

ANEXA 1 – MODEL DE FIŞĂ DE TEREN PENTRU ŢESTOASE 
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FISA  TRANSECT 
Transect : Nr.       Poze: Data: 

Ora: 
Durata: 

ANEXA 2  – MODEL DE FIŞĂ DE TEREN PENTRU TRASECTE 

Echipa: 
 Localitate: 

Lat:                                          Long:                                            Alt: 
 

Meteo:   T aer Vant  0  1  2  3  4 Acoperire cu nori: Precipitatii: Ceata: 

Vremea in ultimele 24/48 h 
 
Punct initial:  
 
Punct  final: 
Lungime:                                       Latime: 

Habitate:  
 
 
 

Tapa/aer/sol Substrat  
 

Observatii: 

Caracterizare vegetaţie: 
 
 
 
 
 
 

SPECIA STADIU/SEX ABUNDENŢĂ DISTANŢA PUNCT START HABITAT 
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Schiţa zonei investigate 

 

 

Impact antropic: 

Observaţii: 
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