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Referat asupra deplasării d-lui Murariu Dumitru in Parcul Naţional Munţii
Măcinului şi vecinătăţi, în perioada 17 – 21 iulie 2006, pentru identificarea speciilor
de mamifere, estimarea populaţiilor şi a stării habitatelor de hrănire şi adăpost.
În baza Contractului Nr. 045/2006 pentru cercetarea mamiferelor în cadrul
Proiectului GEF-UNDP Nr. 47111 în scopul alcătuirii inventarului şi evaluării
populaţiilor de mamifere, cu precizarea de ocrotire (după caz) al statutului fiecărei
specii m-am deplasat în Dobrogea de Nord, în perioada 17 – 21 iulie 2006.
Din perimetru Parcului Naţional Munţii Măcinului au fost cercetate sub
aspectul faunei de mamifere, Dealurile Tăpşanu, Călcata, Cartalu, Lupilor şi Cetatea
din sud-estul localităţii Greci şi Dealurile Cheia, Caramalău, Vraju şi Paitra Râioasă
din sud-estul localităţii Măcin. Între vecinătăţile Parcului NMM au fost cercetate
Văile Echiştea şi Cailău din sud-estul localităţii Cerna, Lacurile Sărat şi Slatina (între
Greci şi Măcin) şi Văile Moacii, Stanca şi Puţul Popii din vestul loclalităţii
Luncaviţa, precum şi Valea Fagilor din estul PNMM.
În afara metodei observaţiilor de urme, galerii, vizuine, lăsături, muşuroaie şi
fotografierea lor am instalat capcane de prins mamifere mici, în stare vie şi mai puţin
au fost utilizate capcanele cu arc. De-a lungul văilor din vestul PNMM am ingropat în
pământ şi cilindri de tablă – tot pentru prins mamifere mici, în stare vie. Alegerea
habitatelor preferate de mamiferele mici n-a fost întotdeauna urmată şi de succes în
colectări.
Totuşi, mai ales în vecinătatea PNMM s-au colectat, identificat şi conservat
următoarele specii de mamifere mici: Arvicola terrestris, Apodemus agrarius,
Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Dryomys nitedula, Microtus arvalis şi
Mus musculus (Tab. 1).
Pentru fiecare exemplar s-au făcut pe teren măsurătorile corporale şi
identificările provizorii, care urmează să fie verificate în laborator, cu ajutorul
stereomicroscopului şi cu determinatoarele de specialitate.
În afara acestor specii de rozătoare a mai fost colectat de pe şoseaua dintre
localităţile Cerna şi Balabancea, un exemplar femel de dihor pătat (Vormela
peregusna) călcat de autoturisme. Exemplarul a fost depus în colecţiile Muzeului
naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti, cu următoarele date:
lungimea corpului = 220 mm; lungimea cozii = 160 mm; lungimea tarsului = 38 mm;
lungimea auriculară = 20 mm; greutatea = 320 g.

Fig. 1 – Exemplu de habitat din Valea fagilor, preferat de mamiferele mici.

Fig. 2 – Adăpători de pe Valea Seacă, la care se găsesc urme de mamifere mari
din perimetrul Parcului Naţional Munţii Măcinului.
Speciile de mamifere mici (Tab. 1) reprezintă o importantă verigă în circuitele
trofice din ecosistemele Parcului Naţional Munţii Măcinului şi împrejurimi. Păsările

răpitoare de zi şi de noapte vânează cu predilecţie mamifere mici, iar în lipsa acestora
îşi completează hrana cu şopârle şi paseriforme. De asemenea mamiferele carnivore
(Canis aureus, Vulpes vulpes, Meles meles, Vormela peregusna) au hrana de bază
alcătuită din rozătoare.
Tabelul 1:
Măsurătorile corporale (în mm) şi greutatea (în g) ale speciilor de mamifere colectate
în perioada 17 – 21 iulie 2006, în vecinătatea Parcului Naţional Munţii Măcinului
Măsurători LungiLungiLungi- Lungi- Greu- Sexul
mea
mea
mea
mea
tatea
Specia
cozii
tarsului auricucorpului
lară
Arvicola terrestris
105/140 65/90
26/31
12/17
45/93 ♂+ ♀
Apodemus agrarius
83/100
70/79
18/20
10/12
21/34 7♂+3♀
Apodemus sylvaticus
95/108
90/110
22/24
15/17
27/37 11♂+10♀
Apodemus flavicollis
98/102
105/108 24/25
17/18
36/38 2♂+♀
Dryomys nitedula
70/80
72/82
19/20
9/11
17/21 2♂
♂
Microtus arvalis
100
37
17
11
41
Mus musculus
64
52
15
11
12
♀
În afara speciilor de mamifere menţionate mai sus, alte specii au fost raportate
ca existente, numai pe baza obsbervaţiilor în perimetrul PNMM şi împrejurimi. Este
vorba despre Erinaceus concolor, Talpa europaea, Lepus europaeus, Spermophilus
citellus, Spalax leucodon, Canis aureus, Vulpes vulpes, Sus scrofa, Capreolus
capreolus.
Grupul liliecilor a fost în această deplasare mai puţin în atenţia noastră. Totuşi,
în vecinătatea localităţii Măcin am găsit la baza unui plop un exemplar mort de liliac
pitic (Pipistrellus pipistrellus) – liliacul cu talia cea mai mică din Europa şi din
România, de altfel o specie comună în fauna României. În partea de este a localităţii
Greci, în vecinătatea plantaţiei de pini am găsit o mandibulă de liliac mare cu nas
potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) – ca document al existenţei speciei în
interiorul sau în apropierea Parcului Naţional Munţii Măcinului. Dacă prima specie
este domicole, intrând şi în locuinţe, mai ales toamna când sunt pregătirile pentru
hibernare, a doua specie este de obicei cavernicolă pentru hibernare şi forestieră
pentru coloniile maternale, de vară, căutând în principal scorburile arborilor.
Viitoarele identificări cu ajutorul detectorului de ultrasunete va permite cu
siguranţă şi raporatea altor specii, unele cunoscute deja din literatura de specialitate
pentru Dobrogea de Nord.
Oricum, în baza Legii 90/2000, de aderare a României la Convenţia Europeană
de Conservare a Liliecilor (EUROBATS), toate speciile de cchiroptere din fauna
României se bucură de scutul legii. De ce? Pentru că hrănindu-se cu insecte, ţin sub
control dezvoltatea invazivă a celor dăunătoare pădurilor şi culturilor agricole, şi a
celor producătoare de disconfort omului, care prin înţepături pot transmite şi agenţii
unor grave boli virotice, cum este cazul encefalitelor.
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asupra deplasării d-lui Murariu Dumitru în Perimetrul Parcului Naţional Munţii
Măcinului pentru inventarul speciilor de mamifere şi estimarea populaţiilor acestora.
În perioada 4 – 7 august 2006 m-am deplasat în nordul Dobrogei, pentru
inventarierea speciilor de mamifere, pe baza observaţiilor în teren, a cercetării
urmelor, galeriilor, vizuinelor, muşuroaielor şi lăsăturilor acestora, precum şi pe baza
colectărilor cu ajutorul capcanelor de prins animale vii, marcate şi apoi eliberate
pentru eventuale recapturări şi estimări a teritoriului individual de activitate/home
range.

Fig. 1 – Habitat în care au fost observate speciile: Sus scrofa, Vulpes vulpes,
Lepus europaeus, Martes foina, Spalax leucodon şi Capreolus capreolus.

Fig. 2 – Limita PNMM din vestul localităţii Greci. Zona din afara Parcului este
habitat preferat de specia Spermophilus citellus – specie Natura 2000.

Fig. 3 – Dealul Sulucul Mic – habitat preferat de Lepus europaeus şi Martes foina.

Fig. 4 – Spice de plante spontane, adunate ca rezerve de hrană, de şoarecele de
mişună – Mus spicilegus.

Dintre mamiferele insectivore am obsbervat specia Erinaceus concolor, în zona
Pietrele Albe, ca element faunistic neraportat până în prezent, pentru Dobrogea de
Nord.
Talpa europaea Linnaeus, 1758 este mult mai frecventă decât specia
precedentă, recunoaşterea ei în teren fiind în principal pe baza muşuroaielor
caracteristice. Preferă văile cu un grad mai ridicat de umiditate, decât pe dealurile din
perimetrul PNMM. Există şi în afara Parcului,atât pe islazuri, cât şi în terenurile
cultivate.
Sorex araneus Linnaeus, 1758 există mai ales în habitatele înierbate din vestul
PNMM, Văile Cetăţuia şi Fagilor din vestul PNMM fiind locurile de observare a
speciei şi de colectare a unui exemplar femel.
Un al insectivor din grupul chiţcanilor este Crocidura suaveolens (Pallas,
1811) o specie xerofilă şi prezentă în popullaţii mici şi izolate, numai pe dealurile din
vestul PNMM.
Mamiferele mici notate mai sus sunt importante componente din hrana
păsărilor răpitoare de zi şi de noapte, precum şi în hrana mamiferelor carnivore din
perimetrul PNMM şi împrejurimi. În următoarele deplasări se va completa lista
speciilor de mamifere şi se va estima densitatea indivizilor, pe unitate de suprafaţă.
Structura pe categorii de vârste, sexe şi a stării reproductive va fi necesară
pentru edvaluarea viabilităţii speciilor de mamifere, pentru structura şi dinamica
populaţiilor fiecărei specii. În general, dimorfisumul sexual este evidenţiat prin
diferenţele de talie (cu aproximativ 20% în favoarea masculilor), măsurătorile
corporale fiind una din metodele de calculare a acestor diferenţe. Corelarea acestor
variabile cu condiţiile ecologice ale habitatelor în care mamiferele au fost identificate
vor permite în cele din urmă conturarea unor idei pentru planul de management al
Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului, atât pentru ocrotirea mamiferelor
cât şi pentru categoria de protecţie a habitatelor din PNMM.
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intermediar privind identificarea speciilor de mamifere în perimetrul Parcului
Naţional Munţii Măcinului şi din zonele învecinate, estimarea tendinţei evolutive a
populaţiilor respectivelor specii, a statutului naţional şi internaţional de ocrotire (cf.
criteriilor IUCN), estimarea stării habitatelor de hrănire şi adăpost pentru speciile de
mamifere de interes european.
Prezentarea generală a interesului Munţilor Măcinului (vechime, localizare,
caracterizare geologică şi biogeografică) presupune şi existenţa unor specii de plante
şi animale caracteristice, pentru cazul mamiferelor – specii pentru care limita nordvestică a arealului este chiar horstul dobrogean, între ele existând unele de stepă
(Mesocricetus newtoni, Cricetulus migratorius, Sicista subtilis, Mustela eversmanni,
Vormela peregusna) sau de păduri submediteraneene, cu răspândire în special de-a
lungul rarelor cursuri de apă (Neomys fodiens, N. anomalus, Arvicola terrestris,
Ondatra zibethicus, Lutra lutra ş.a.). Islazurile învecinate şi culturile agricole permit
un permanent schimb faunistic cu speciile de pe culmile golaşe şi de pe cele
împădurite, ale PNMM. Se poate spune că din punct de vedere ecologic, mamiferele
din Dobrogea de Nord ocupă habitatele împădurite, cele stepice înierbate, îngustele
şesuri de-a lungul principalelor cursuri de apă, terenurile cultivate şi adăposturile
subterane disponibile în dealurile şi culmile granitice şi altele calcaroase ale regiunii,
în special pentru fauna chiropterologică.
Parcul Naţional Munţii Măcinului şi zonele învecinate deţin o diversitate
theriologică de mare importanţă intrinsecă, pe de o parte prin valoarea sa ecologică,
genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală şi recreativ-estetică,
iar pe de altă parte – prin aspectele evolutive şi de zoogeografie ilustrate prin
identificarea unor specii de mamifere caracteristice acestor zone.
Pentru inventarierea speciilor de mamifere s-au folosit metode de colectare (în
afara perimetrului PNMM) cu capcane cu arc, altele pentru prins animalele în stare
vie pentru marcare, eliberare şi recapturare, s-au îngropat cilindri de tablă în pământ
(oarecum asemănător cu sistemul capcanelor “Barber” pentru nevertebrate), s-au
făcut observaţii asupra urmelor, potecilor, galeriilor şi muşuroaielor făcute de unele
specii de mamifere mici şi s-au luat relaţii (pentru confirmări) de la localnici, rangeri
şi pădurari, în special asupra prezenţei speciilor de interes cinegetic.
Cu foarte bune rezultate asupra identificării speciilor de mamifere mici au fost
colectările şi prelucrările corespunzătoare ale ingluviilor păsărilor răpitoare de zi şi de
noapte. Pentru un tablou cât mai complet asupra structurii biodiversităţii theriologice
în perimetrul PNMM şi în zonele învecinate asemenea analize vor trebui continuate.
În afara interesului pentru hrana acestor păsări, colectarea şi studierea ingluviilor
permite stabilirea răspândirii mamiferelor în ariile protejate, din care, cel puţin
teoretic nu este permisă colectarea componentelor biodiversităţii.
O metodă aparte s-a utilizat pentru identificarea speciilor de lilieci (ord.
Chiroptera), prin recepţionarea ecourilor ultrasunetelor emise de aceste mamifere.
Este vorba despre utilizarea Detectorului de lilieci (BATBOX DUET) cu frecveţe între
18 – 126 kHz, ştiut fiind că unele specii de lilieci au caracteristice anumite intervale
de frecvenţe: rhinolophidele = 80 – 112 kHz (ex., Rhinolophus mehelyi = 107 – 109
kHz), iar vespertilionidele – sub 90 kHz, importante fiind succesiunile de sunete, care
pot fi în intervale diferite de frecvenţe. De exemplu, liliacul de amurg (Nyctalus

noctula) este recepţionat între 18 – 25 kHz; liliacul mic (Pipistrellus pipistrellus) =
42 – 46 kHz, iar liliacul pitic (Pipistrellus pygmaeus) = 54 – 57 kHz ş.a.m.d.
Lista speciilor de mamifere, colelctate sau observate în perimetrul PNMM şi
în zonele învecinate, cu următoarele aprecieri:
- t.p. = tendinţa de evoluţie a populaţiilor fiecărei specii raportată;
- s.o.n. = statutul de ocrotite naţional;
- s.o.i. = statutul de ocrotire internaţional.
Alte prescurtări: - C.R.V.R. = Cartea Roşie a Vertebratelor din România;
- A1 – Legea 103/1996 = Anexa nr. 1: Faună sălbatică de interes vânătoresc, la
care vânarea este permisă. Perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în
cazul unor fapte ilicite;
- A2 – Legea 103/1996 = Anexa nr. 2: Mamifere de interes vânătoresc şi păsări
din fauna sălbatică la care vânarea este interzisă, precum şi cuanntumul
despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite;
- AI DH – Anexa I – Directiva Habitatelor 92/43/EEC cu specii de animale şi
plante care au nevoie de măsuri specifice de conservare a habitatelor;
- AII DH – Anexa II - Directiva Habitatelor 92/43/EEC - Anexa II - Directiva
Habitatelor 92/43/EEC cu specii de animale şi plante care au nevoie de măsuri
specifice de conservare a habitatelor;
Ordinul INSECTIVORA Bowdich, 1821
Familia Erinaceidae Bonaparte, 1838
Erinaceus concolor Martin, 1838 (ariciul răsăritean); t.p. – declin; s.o.n. - ; s.o.i. -;
Familia Talpidae Gray, 1825
Talpa europaea Linnaeus, 1758 (cârtiţa); t.p. – stabilă; s.o.n - ; s.o.i. -;
Familia Soricidae (Gray, 1821)
Sorex araneus Linnaeus, 1758 (chiţcanul comun); t.p. – declin drastic; s.o.n. -; s.o.i. ;
Sorex minutus Linnaeus, 1766 (chiţcanul pitic); t.p. – declin drastic; s.o.n. -; s.o.i. -;
Neomys fodiens (Pennant, 1771) (chiţcanul de apă); t.p. – declin drastic; s.o.n.C.R.V.R.; s.o.i. -;
Neomys anomalus Cabrera, 1907 (chiţcanul de mlaştină); t.p. – declin drastic; s.o.n. C.R.V.R.; s.o.i. -;
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (chiţcanul de grădină); t.p. – declin drastic;
s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. -;
Ordinul CHIROPTERA Blumenbach, 1779
Familia Rhinolophidae Bell, 1836
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) (liliacul mare cu nas potcoavă); t.p. –
declin drastic; s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 (liliacul lui Méhely); t.p. – declin drastic; s.o.n.
- C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;

Familia Vespertilionidae (Gray, 1821)
Myotis myotis (Borkhausen, 1779) (liliacul mare cu bot ascuţit; liliacul mare cu
urechi de şoarece); t.p. - declin drastic; s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;
Myotis blythii (Tomes, 1857) (liliacul mic cu urechi de şoarece); t.p. – declin drastic;
s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;
M. emarginatus (E. Geoffroy, 1806) (liliacul cu urechi răscroite); t.p. – declin drastic;
s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (liliacul urecheat brun); t.p. – declin drastic; s.o.n.
- C.R.V.R.; s.o.i. -;
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 (liliacul cu aripi late); t.p. – declin drastic; s.o.n. C.R.V.R.; s.o.i. -;
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) (liliacul cu aripi lungi); t.p. – declin; s.o.n. –
C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;
Pipistrellus nathusii (Keyserling and Blasius, 1839) (liliacul cu piele aspră; liliacul
lui Nathusius); t.p. – declin dratsic; s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. -;
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (liliacul de amurg); t.p. – stabilă; s.o.n. - ; s.o.i. -;
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (liliacul pitic); t.p. – stabilă: s.o.n. -; s.o.i. -;
Ordinul LAGOMORPHA Brandt, 1855
Familia Leporidae Gray, 1821
Lepus europaeus Pallas, 1778 (iepurele de câmp); t.p. – stabilă; s.o.n. - A1 Legea
103/1996;
Ordinul RODENTIA Bowdich, 1821
Familia Sciuridae Gray, 1821
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) (popândău; ţâstar; şuiţă; chinţă); t.p. – declin
drastic; s.o.n. – C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH; AII – DH;
Familia Myoxidae Gray, 1821
Dryomys nitedula (Pallas,, 1779) (pârşul de copac; pârşul cu coadă stufoasă); t.p. –
declin drastic; s.o.n. – C.R.V.R; s.o.i. -;
Familia Cricetidae Rochebrune, 1883
Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898) (hamsterul dobrogean; grivanul mic); t.p. –
declin drastic; s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. – AI – DH;
Familia Arvicolidae Gray, 1821
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) (şobolanul roşu de apă; guzganul roşu; guzganul
de apă); t.p. – declin; s.o.n. - C.R.V.R.; s.o.i. -;
Microtus (= Pitymys Mc Murtrie, 1831) subterraneus (de Sélys-Longschamps, 1836)
(şoarecele subpământean); t.p. – declin; s.o.n. -; s.o.i. -;
Microtus arvalis (Pallas, 1779) (şoarecele de câmp; şoarecele cu coada scurtă); t.p. –
stabilă; s.o.n. -; s.o.i. -;
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) (bizamul; şobolanul mirositor); t.p. – creştere;
s.o.n. – A1 legea 103/1996; s.o.i. -;

Familia Muridae Gray, 1821
Apodemus sylvaticus (Linnaneus, 1758) (şoarecele de pădure); t.p. – creştere; s.o.n. -;
s.o.i. -;
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (şoarecele gulerat); t.p. – declin; s.o.n. -; s.o.i.
-;
Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (şobolanul de câmp; şoarecele cu dungă); t.p. –
stabilă; s.o.n. -; s.o.i. -;
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (şobolanul de casă; şobolanul cenuşiu;
guzganul; cloţanul); t.p. – creştere; s.o.n. -; s.o.i. -;
Mus musculus Linnaeus, 1766 (şoarecele de casă); t.p. – creştere; s.o.n. -; s.o.i. -;
Familia Spalacidae Gray, 1821
Spalax leucodon Nordmann, 1840 (orbetele mic; cartofarul mic; orbetele apusean);
t.p. – declin; s.o.n. -; s.o.i. -;
Familia Zapodidae Coues, 1875
Sicista subtilis (Pallas, 1773) (şoarecele dungat de stepă); t.p. – declin drastic; s.o.n. C.R.V.R.; s.o.i. - AII – DH;
Ordinul CARNIVORA Bowdich, 1821
Familia Canidae Gray, 1821
Canis aureus Linnaneus, 1758 (şacalul); t.p. – creştere; s.o.n. - A1 Legea 103/1996;
C.R.V.R.; s.o.i. -;
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (vulpea); t.p. – stabilă; s.o.n. - A1 Legea 103/1996;
s.o.i. -;
Familia Mustelidae Swainson, 1835
Meles meles (Linnaeus, 1758) (bursucul; viezurele); t.p. – declin; s.o.n. - A1 Legea
103/1996; s.o.i. -;
Martes foina (Erxleben, 1777) (jderul de piatră); t.p. – declin; s.o.n. - A1 Legea
103/1996; s.o.i. -;
Mustela putorius (Linnaneus, 1758) (dihorul comun); t.p. – stabilă; s.o.n. - A1 Legea
103/1996; s.o.i. -;
Mustela eversmanni Lesson, 1827 (dihorul de stepă); t.p. – declin; s.o.n. - C.R.V.R.;
s.o.i. -;
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (nevăstuica); t.p. – declin; s.o.n. - A1 Legea
103/1996; s.o.i. -;
Vormela peregusna Güldenstaedt, 1770 (dihorul pătat); t.p. – declin drastic; s.o.n. C.R.V.R.; s.o.i. -;
Familia Felidae Gray, 1821
Felis silvestris Schreber, 1777 (pisica sălbatică); t.p. – declin; s.o.n. – A2 Legea
103/1996; C.R.V.R.; s.o.i. -;
Ordinul ARTIODACTYLA Owen, 1848

Familia Suidae Gray, 1821
Sus scrofa Linnaeus, 1758 (mistreţul; porcul sălbatic); t.p. – creştere; s.o.n. - A1
Legea 103/1996; s.o.i. -;
Familia Cervidae Gray, 1821.
Capreolus capreolus (Linnaneus, 1758) (căprioara); t.p. – stabilă; s.o.n. – A1 Legea
103/1996; C.R.V.R.; s.o.i. -;
CONCLUZII
1. PNMM şi zonele învecinate deţin reprezentanţi ai faunei theriologice din
şase ordine (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora şi
Artiodactyla), cu 17 familii, 33 de genuri şi 45 specii.
2. Sub aspectul tendinţei de evoluţie a populaţiilor pentru cele 45 de specii
raportate din zonele cercetate am estimat că 6 din ele (4 muride, un canid şi un suid)
înregistrează creşteri ale populaţiilor, 10 sunt cu populaţii stabile, 11 specii au
populaţii în declin numeric şi 18 – cu declin drastic al numărului de indivizi din
populaţii.
3. În privinţa statutului de ocrotire, 14 specii (din cele 45) sunt fără nici un
statut naţional de ocrotire, iar 31 specii sunt incluse în legislaţia românească dedicată
conservării biodiversităţii. Din cele 14 specii, unele înregistrează declin numeric sau
chiar declin drastic al populaţiilor, ceea ce presupune nevoia de ocrotire a lor şi a
habitatelor pe care le preferă. Din totalul de specii raportate, 9 sunt trecute în diferite
anexe din legislaţia internaţională şi 36 - fără asemenea statut de ocrotire.
4. Speciile de interes comunitar fac parte din ordinele: Chiroptera (Rhinolophus
ferrumequinum, R. mehelyi, Myotis myotis, M. blythii, M. emarginatus, Miniopterus
schreibersii) şi Rodentia (Spermophilus citellus, Mesocricteus newtoni, Sicista
subtilis).
Aceste 9 specii se vor adăuga celor raportate de ceilalţi specialişti (botanişti şi
zoologi) implicaţi în cercetările pentru Proiectul GEF-UNDP 000 47111, în demersul
Administraţiei PNMM de conservare a habitatelor, ecosistemelor în actuala stare din
Parc şi împrejurimi, printr-u plan de management care îşi va propune păstrarea
peisajelor actuale ale Parcului, a diversităţii specifice, genetice şi ecologice
particulare zonei, fără impact antropic important (defrişări exagerate, păşunat
intensiv, culturi irigate şi utilizarea de fertilizante, extracţii de piatră şi alte resurse,
vânătoare necontrolată, poluare fonică, vandalism etc.). Cu asemenea teme bazate pe
rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi a eforturilor de conservare a diversităţii biologice,
viitorul plan de management al PNMM va asigura premizele păstrării cadrului natural
şi ocrotirii speciilor, a dezvoltării activităţilor de turism şi recreare, de utilizare
durabilă a resurselor naturale în folosul şi în spiritul tradiţiilor comunităţilor locale.
5 octombrie 2006

Dr. Dumitru Murariu

Proiectul UNDP/GEF: Întărirea sistemului naţional de arii protejate din
România prin demonstrarea celor mai bune practici de management în Parcul
Naţional Munţii Măcinului
Atlas Project nr. 047111

Inventarierea florei şi faunei, descrierea şi cartarea
habitatelor din Parcul National Muntii Macinului şi evaluarea
populaţiilor speciilor de interes pentru conservare

Evaluarea biodiversităţii populaţiilor de
mamifere din Parcul Naţional Munţii
Măcinului
Raport de activitate pentru perioada 7 – 10 august
2007

Dr. Dumitru Murariu

RAPORT
asupra deplasării d-lui Murariu Dumitru în perimetrul Parcului Naţional Munţii
Măcinului şi împrejurimi, în luna august 2007, pentru completarea inventarului
speciilor de mamifere estimarea populaţiilor şi a stării habitatelor de hrănire şi
adăpost.
În perioada 7 – 10 august 2007 am fost în Dobrogea de Nord, cu scopul
cunoaşterii faunei de mamifere din perimetrul PNMM şi din zonele învecinate.
Transportul a fost cu autoturismul propriu pe ruta Bucureşti-Măcin-Bucureşti =
250 km. In teren m-am deplasat cu autoturismul PNMM, condus de Domnul Bogdan
Băjenaru – excelent cunoscător al Parcului şi cu totală disponibilitate pentru atingerea
cât mai multor puncte din perimetrul ariei protejate. M-a însoţit şi în ascensiunile pe
diferitele vârfuri, pentru identificarea urmelor, galeriilor, vizuinelor, culcuşurilor şi
lăsăturilor de mamifere mici şi mari – unele de interes cinegetic şi mai ales protectiv,
pe plan naţional şi internaţional. În plus, în ziua de vineri 10 august 2007 l-a convocat
şi pe pădurarul Marian Berca din localitatea Cerna, pentru identificarea urmelor de
cervide, de interes mai mare fiind prezenţa speciei Cervus elaphus, neîntâlnită de
mine în anii anteriori.
Rezultatele deplasării sunt evidenţiate în FIŞELE DE TEREN, anexate
prezentului referat.
Împreună cu Domnul Bogdan Băjenaru şi mai puţin cu Marian Berca am făcut
observaţii asupra mamiferelor de pe Valea Seaca şi V. Abagiu, Valea Fagilor, V.
Jijila, V. Moş Enache, 4 Drumuri, V. lui Arsu, V. Cozlucu, V. Adâncă, V. Vârteaja,
V. Căutici, V. Carabalu, Vf. Călcata, Vf. Stâna Oancei, Poiana Mare etc. – toate cu
coordonate geografice identificate cu GPS de Domnul Bogdan Băjenaru.

Autor: ___Murariu Dumitru
Nr. fişă: __1___ Data: _7 august 2007__
FIŞĂ DE TEREN

Temă cercetare: STUDIUL FAUNEI DE MAMIFERE DE PE TERITORIUL PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI ŞI ÎMPREJURIMI
Locaţie:
Localitate: Măcin – Baza Suluc, carieră
Toponim
local:
_________________________________________________
U.P.
_________________________ Parcelă: ________ Nr Piata de monitorizare:__________
Expoziţie: _____ Înclinaţie: _____
1. Latitudine(x): 42º15’47’’_____ Longitudine(y): 75 º 78’48’’___ Altitudine(z): 50 – 100m
2. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
3. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
4. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
Vecinătăţi
___________________________________________________________________________________ Obs.
geomorfologice:_________________________________________________________________________
Tip
sol:
_____________________________________________________________________________________
Temperatura
aerului:
___oC.
Temperatura
solului
___oC.
Cer:
__________________________________________ Viteza vântului: _________
Direcţia vântului:
_________
Listă specii:
Nr.
Număr de
Starea de
Crt.
Specia - grup taxonomic
indivizi
Statut
conservare
(unde e cazul)
1
Nyctalus noctula
4
comun
2
Pipistrellus pygmaeus
2
comun
3
Pipistrellus nathusii
1
declin drastic C.R.V. România
4
posibil Eptesicus serotinus
1
Declin drastic CRV România
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaţii: __________
La ora 19,30, pe vreme noroasă au ieşit în zborurirle de vânare a hranei – în principal fluturi de
noapte. Observaţiile asupra zborurilor de hrănire n-au putut continua mai mult de 30 minute,
deoarece s-a instalat ploaia şi lilieci s-au retras în adăposturle de odihnă._______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______Zborurile de hrănire ale indivizilor speciei Nyctalus noctula pot fi la distanţe de 2 – 2,5 km de la
adăposturi. Specia Pipistrellus pygmaeus are indivizii gregari, alcătuind colonii de numai 4 – 6 indivizi
în adăposturile mici (ex., în scorburi), dar şi colonii de sute şi chiar mii de indivizi, când adăpostul este
o peşteră cu condiţii optime: izolare şi linişte, temperatură relativ constantă, umiditatea relativă peste
70%.
Specia Pipistrellus nathusii are indivizii cu obiceiul de a se adăposti în crăpăturile stâncilor, dar şi în
scorburile arborilor. Din specie silvicolă însă a devenit sinantropă şi caută podurile liniştite ale
locuinţelor, fisurile din ziduri, spaţiile dintre ţiglele acoperişurilor şi chiar sub stive de lemne.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______
Recomandări:
_______________________________________________________________________________________
___Păstrarea cât mai multor arbori scorburoşi, în care o parte din speciile de lilieci îşi pot găsi
adăposturile pe timpul zilei, atât pentru odihnă, cât şi pentru creşterea puilor, pe timp de vară. Dacă
se vor identifica lilieci şi în podurile unor locuinţe sau ale caselor vechi, chiar părăsite, APNMM va
putea negocia cu proprietarii respectivelor construcţii, pe de o parte pentru a nu le demola, iar pe de
altă parte, pentru a nu îndepărta liliecii întâlniţi în podurile caselor şi anexelor
gospodăreşti.________________
Pentru planul de management al APNMM sunt de interes zonele împădurite, joase, chiar cu stâncării, în
care specia P. nathusii poate fi încurajată să se instaleze cu cât mai mulţi indivizi. Semnalarea speciei o
facem pe seama identificării cu ajutorul Detectorului de ultrasunete (34 – 38 KHz), la baza Suluc. Acolo
sunt suficiente locuri deschise, ca habitate pentru hrănire. Cu excepţia răspândirii în Transilvania, specia a
mai fost raportată până în prezent doar în sudul Dobrogei şi în Delta Dunării; nu şi în nordul Dobrogei.
Materiale ilustrative (fotografii, filme, schiţe, transecte, profile, relevee, etc):
Întocmit,

Dumitru Murariu

Autor: ___Murariu Dumitru
Nr. fişă: __2__ Data: 8 august 2007___
FIŞĂ DE TEREN

Temă cercetare: STUDIUL FAUNEI DE MAMIFERE DE PE TERITORIUL PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI ŞI ÎMPREJURIMI
Locaţie: Dealul Îmbulzita
Localitate:
____________________Toponim
local:
_________________________________________________ U.P. _________________________ Parcelă:
________ Nr Piata de monitorizare:__________
Expoziţie: _____ Înclinaţie: _____
5. Latitudine(x): 42º86’49’’
_ Longitudine(y): 75o 23’’42’’___ Altitudine(z): 268 m_
6. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
7. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
8. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
Vecinătăţi ____________________________ Obs. geomorfologice:
Listă specii:
Nr.
Număr de
Starea de
Crt.
Specia - grup taxonomic
indivizi
Statut
conservare
(unde e cazul)
1
Lepus europaeus
3 locuri cu comun
Legea 103/1996
fecale
2
Spermophilus citellus
1 – la baza deal declin drastic AI-DH;AII–DH*
3
Spalax leucodon
5 grupe de declin
galerii
4
Vulpes vulpes
3 urme pe sol
stabila
A1
Legea
103/1996
5
Canis aureus
1 urmă pe sol
creştere
A1
Legea
103/1996
6
Meles meles
1 urmă pe sol
stabilă
A1
Legea
103/1996
7
Mustela putorius
relatări localnici stabilă
A1
Legea
103/1996
8
Vormela peregusna
relatări localnici declin drastic CRV România
9
Capreolus capreolus
2 urme pe sol
stabilă
CVR România şi
A1
Legea
103/1996
10
Sus scrofa
urme
creştere
A1
Legea
103/1996
11
* AI-DH şi AII-DH – Anexele I şi II la Directiva Habitatelor

Observaţii: Lepus europaeus este o specie comună, dar prezintă interes din punct de vedere cinegetic.
De aceea şi este trecută în anexele legii 103/1996 a ocrotirii vânatului. În schimb, specia Spermophilus
citellus are micile populaţii instalate numai în locuri deschise, în care presiunea antropică şi a
prădătorilor (păsări răpitoare şi mamifere carnivore) este foarte mare. Nu intră în păduri şi nici în
culturile agricole; cel mult se instalează la marginea culturilor, mai ales acolo unde terenurile au fost
relativ recent desţelenite (ex., Valea Bordei Bratu şi Valea Moş Enache de sub Uzun Burun şi Poiana
Mare. Alte locuri cu Spermophilus citellus: între localitatea Cerna şi Valea Martina; între localitatea
Greci şi Valea Carabalu şi în general în depresiunea Greci, chiar la limita vestică a PNMM.
Specia Spalax leucodon are indivizi în mai tot perimetrul PNMM, atât la altitudini joase, cât şi la 300 –
400 m: Dealul Vinului; Vârful Moroianu, Vîrful Cavalu, Vârful Căpuşa etc.
Carnivorele Canis aureus, Vulpes vulpes, Meles meles, Mustela putorius şi Vormela peregusna
controlează permanent populaţiile micilor rozătoare, la presiunea lor adăugându-se şi aceea a
păsărilor răpitoare de zi şi de noapte. Instalând capcane de prins mamifere mici, vii, nu am avut
rezulate, tocmai din cauza decimării lor de către prădători.
Specia Capreolus capreolus foloseşte foarte bine habitatele cu poieni înconjurate de păduri, dar cu
incursiuni şi în culturile de lângă limita PNMM: Valea Arsului; Valea Crapcei; Valea Crucele; Valea
Carasan etc.
Şi mai bine adaptaţi la complexul de habitate din perimetrul şi vecinătatea PNMM sunt indivizii
speciei Sus scrofa – practic cu urme de prezenţă (amprente de copite pe sol, râmături, fecale) în tot
perimetrul PNMM, cu şi mai frecvente şi mai păgubitoare daune în culturile (din păcate şi aşa
compromise din cauza secetei din 2007) din vecinătatea Parcului, în comparaţie cu ieşirile
căprioarelor.
Recomandări:
Pentru planul de management al APNMM nu sonstituie o problemă prezenţa iepurilor, a micilor
insectivore şi rozătoare (absente din încercările noastre de colectare în 2007).
Indivizii de Lepus europaeus au teritoriile individuale de 10 – 15 ha. În perimetrul PNMM densitatea
lor este de aproximativ 1 individ/1,5 – 2 ha. Fecalele frecvente întâlnite în teritoriu nu înseamnă şi o
densitate foarte mare a indivizilor, aceiaşi indivizi putând acoperi câte 10 – 15 ha suprafaţă.
Nici micile rozătoare (Spermophilus citellus şi Spalax leucodon) nu sunt cu o densitate mare. Prima
specie poate acoperi un teritoriu individual de 0,5 ha, dar numai în locuri deschise, unde densitatea lor
poate fi de 5 – 10 (şi chiar 20!) indivizi/ha.
Cranivorele Canis aureus, Vulpes vulpes, Meles meles, Mustela putorius, Vormela peregusna sunt şi ele
cu densităţi optime: 2 – 3 ind./km2; 1 ind./km2; 4 ind./10 ha; 1 ind./5 ha, respectiv 1 ind./10 ha. Fărăr a
presupune măsuri de combatere, notăm că din speciile citate, Mustela putorius este cel mai comun şi
cel mai frecvent reclamat de localnici, pentru incursiunile în gospodării. Pe următorul loc se situează
Vulpes vulpes, iar Canis aureus este reclamat şi pentru atacarea oilor.
În schimb, în planul de management al APNMM un loc aparte va trebui alocat montorizării
populaţiilor de Sus scrofa – specie importantă din punct de vedere cinegetic şie conomic, dar care
distruge rozătoarele necesare pentru hrana carnivorelor şi păsărilor răpitoare, distruge faunea de
nevertebrate - inclusiv râmele, chiar dacă se hrăneşte şi cu larvele diferitelor insecte dăunătoare, dar
mai distruge şi cuiburile păsărilor care îşi depun pontele pe sol sau în arbuşti, la mică înălţime de sol.
Monitorizarea mistreţilor din PNMM este cu atât mai necesară, cu cât, după estimările noastre există
mai mulţi decât un individ la 10 – 20 km2, cât este densitatea optimă. În una din seri am putut vedea
un grup de 11 indivizi (mai puţini adulţi şi mai mulţi juvenili) ieşiti din perimetrul PNMM, între Valea
Căprăria şi Valea Copcealăului.
Materiale ilustrative (fotografii, filme, schiţe, transecte, profile, relevee, etc):
Întocmit,

Dumitru Murariu

