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FIŞĂ DE TEREN

Temă cercetare: STUDIUL FAUNEI DE MAMIFERE DE PE TERITORIUL PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI ŞI ÎMPREJURIMI
Locaţie: Vârful şi Dealul Vinului
Localitate:
____________________Toponim
local:
_________________________________________________ U.P. _________________________ Parcelă:
________ Nr Piata de monitorizare:__________
Expoziţie: _____ Înclinaţie: _____
9. Latitudine(x): 40075’77’’ ___ Longitudine(y): 76045’93’’____ Altitudine(z): 325 – 300 m
10. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
11. Latitudine(x): _____________ Longitudine(y): _____________ Altitudine(z): _____
12. 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 indivizi
Starea de
Specia - grup taxonomic
Statut
Crt.
(unde e cazul)
conservare
1
Talpa europaea
15 muşuroaie
comună
2
Erinaceus concolor
Rest de piele
declin
3
Spalax leucodon
Grupe de câte 4 -5 stabilă
muşuroaie
4
Canis aureus
Amprente pe sol
creştere
A1-Legea
103/1996
5
Vulpes vulpes
Lăsături+amprente stabilă
A1-Legea
103/1996
6
Mustela putorius
Urme pe sol
A1-Legea
103/1996
7
Martes foina
5 lăsături pe poteci declin
A1-Legea
103/1996
8
Sus scrofa
Amprente
de comună
A1-Legea
copite şi râmături
103/1996
9
Capreolus capreolus
Urme de copite
stabilă
A1-Legea
103/1996
CRV România
10
Cervus elaphus
fecale
vulnerabilă
A1-Legea
103/1996
CRV România
11
12
13
14
15
16
17

Observaţii:
Specia Talpa europaea se întâlneşte mai rar decât în alte arii protejate. Pentru PNMM sunt de interes
numai zonele joase sau văile cu grad mai ridicat de umiditate, cu sol mai puţin stâncos şi cu mult
humus în care se dezvoltă râmele – principala componentă a hranei; mai consumă larve şi insecte
adulte, miriapode şi izopode, melci tereştri etc.
Specia Erinaceus concolor este foarte rar în perimetrul PNMM. L-am observat pe Valea Sulucului, pe
Valea Cristian şi pe Valea Cetăţuia. Dată fiind importanţa speciei în menţinerea echilibrului ecologic
din ecosistemele PNMM şi numărul mic de indivizi observaţi – unii fiind prăzi ale carnivorelor, noi
identificând doar o porţiune de piele, cu ţepi, ariciul răsăritean se înscrie între speciile care trebuie
incluse în planul de management al APNMM, prin monitorizarea populaţiilor. Punctul nostru de
vedere este de a include specia între cele ocrotite pentru această arie protejată.
Pentru speciile Spalax leucodon, Canis aureus, Vulpes vulpes, Mustela putorius, Martes foina, Sus scrofa
şi Capreolus capreolus a se vedea observaţiile şi comentariile din Fişa de teren Nr. 2.
În privinţa speciei Cervus elaphus am avut rezervă dacă există în PNMM. De data aceasta, graţie
eforturilor Domnilor Bogdan Băjenaru şi Marian Berca am găsit amprente pe sol, culcuş şi bălegar de
C. elaphus. Valea Fagilor, adăpătoarea din Valea Seacă, Valea Jijila, Valea Moş Enache, 4 Drumuri şi
Valea Arsului sunt numai câteva din locaţiile relatate de Marian Berca. Împreună cu Domnul Bodan
Băjenaru am găsit urme (este drept, erau spălate de ploaie), la adăpătoarea din Valea Seacă, iar cu
Marian Berca – bălegar la limita dintre pădure şi culturile de porumb, de pe Valea Arsului.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________
Recomandări:
Pentru planul de management al APNMM sunt de iteres speciile Erinaceus concolor – estimarea
populaţiilor şi tendinţele de evoluţie, şi Cervus elaphus – de cunoscut mai bine biologia şi etologia
speciei, prin programe de monitorizare a habitatelor preferate.
Este bine cunoscut interesul omului pentru această specie, cu atât mai mult în perimetrul PNMM,
unde deşi popularea s-a putut face în mod natural, rămâne încă în populaţii mici, vulnerabile. Din
relatările localnicilor au fost adevărate evenimente observarea a 18 – 20 de invizi; de cele mai multe
ori s-au obsbervat indivizi solitari sau câte 2 -4 în mici grupe. Domnul Bogdan Băjenaru a observat
două ciute, pe Valea Fagilor, în vara anului 2007. Observaţia este corectă şi dacă se ţine seama că în
afara perioadei de reproducere, femelele stau separate de masculi, cele cu pui fiind insoţite şi de
juvenilii de 2 – 3 ani. Numai începând cu luna septembrie, femelele răspund chemărilor cerbilor şi se
apropie de zonele de împerechere. În acelaşi timp, masculii nu mai stau în grupe izolate, ci se separă
pentru a-şi forma haremurile de până la 20 de ciute. După jumătatea lunii octombrie, cerbii se separă
din nou de femele şi alcătuiesc cârduri numai de masculi. La rândul lor, femelele gestante se separă în
primăvară de cârd şi revin după 2 – 3 săptămâni, cu noul născut. Asemenea întâlniri şi separări
periodice pot da o explicaţie întrebărilor de ce uneori cerbii recunoscuţi ca animale gregare, apar
solitari sau numai în grupe de 2 – 4 indivizi, iar alteori, cum este perioada de reproducere se pot vedea
şi cârduri de câte 40 – 50 indivizi.
Teritoriul individual al unei ciute este de 60 ha vara şi de 40 ha, iarna. Teritoriul individual al unui
cerb este de 40 ha vara şi de 25 ha, iarna. Densitatea maximă, în habitate cu condiţii optime este de 170
indivizi/21 km2.
Materiale ilustrative (fotografii, filme, schiţe, transecte, profile, relevee, etc):
_Există fotografii cu urme/amprente de copite şi fecale de Cervus elaphus, relizate la data de 10 august
2007___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________
Întocmit,
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RAPORT
asupra activităţii desfăşurată pe teren de d-l Dumitru Murariu, în Parcul Naţional
Munţii Măcinului şi împrejurimi, în perioada 11 – 13 septembrie 2007.
La convocarea Administraţiei PNMM am participat la lucrul în echipă pe teren,
în zilele de 11 şi 12 septembrie a.c. A fost o consultare între specialiştii în florătaxonomie, fitocenologie ecologică, ciupreci, muşchi şi licheni, entomologi,
herpetologi, ornitologi şi în mamifere. În plus a fost şi un specialist în cartare GIS
habitate.
Scopul deplasării a fost de a discuta în echipă argumentele pentru care anumite
suprafeţe cu terenuri agricole, islaz, păşune împădurită şi zone umede (ex., Slatina şi
Lacul Sărat) pot fi propuse pentru monitorizarea permanentă – unele în sistem de
compensaţii, altele prin negociere cu RNP sau primării, în vederea asigurării
condiţiilor optime de păstrare a elementelor de floră, vegetaţie şi faună, importante
pentru întreaga arie protejată – Parcul Naţional Munţii Măcinului.
În ziua de 11 septembrie 2007, m-am deplasat cu exchipa amintită în
vecinătatea localităţii Cerna, cu observaţii în Valea Pârlita, cu văile mai mici:
Frăsiniş, lui Puiu şi pe Vârful Echiştea din sudul PNMM. În vestul Parcului, opririle
au fost la Pietrele Albe şi Vârful Boldea – ambele la nord de localitatea Cerna.
Pe islazul acestei localităţi Cerna şi spre liziera pădurii (spre limita PNMM) am
observat prezenţa speciei Spermophilus citellus – specie de interes pentru reţeaua de
arii protejate Natura 2000. Urme ale altor specii de mamifere: Sus scrofa, Capreolus
capreolus, Vulpes vulpes, Canis aureus, Martes foina şi Mustela putorius, Felis
silvestris, apoi muşuroaie de cârtiţe (Talpa europaea) şi orbeţi (Spalax leucodon).
Atât islazul cu păşunea împădurită cât şi culturile agricole sunt necesare fie ca
habitate preferate (ex., păşunea pentru Spalax şi Talpa; islazul pentru Spermophilus),
fie pentru incursiuni din perimetrul Parcului, pentru hrănire (ex., chiar în unele
terenuri cu viţă de vie şi culturi de cereale).
Daca în terenurile agricole sunt mai puţine elemente floristice şi de
entomofaună care presupun monitorizarea acelor suprafeţe pentru păstrarea anumitor
specii cu statut de ocrotire, pentru mamiferele mari ele sunt abosult necesare.
Desigur, unele pot produce pagube în respectivele culturi, cum este cazul mistreţilor
– specie importantă din punct de vedere cinegetic şi economic. Dar, asemenea
terenuri sunt necesare şi pentru mai multe specii de păsări, fie consumatoare de boabe
şi seminţe (cazul celor mai multe paseriforme), fie pentru vânarea mamiferelor mici
(insectivore – Sorex araneus, Crociudra suaveolens şi rozătoare – Micrtous arvalis,
Arvicola terrestris, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Micromys minutus, Rattus
norvegicus) – hrana de bază a păsărilor răpitoare de zi şi de noapte. De aceea,
propunerea de includere a unor suprafeţe agricole, de islaz şi păşune împădurită a fost
susţinută şi de specialiştii în alte grupe de vieţuitoare.
Dintre mamiferele amintite mai sus, Canis aureus este specie de interes
comunitar, figurând în Anexa Nr. 5A, prelevarea ei din natură şi exploatarea făcând
obiectul măsurilor de management (Vezi Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/20 iunie 2007,
privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice). Acelaşi statut îl are şi dihorul – Mustela putorius, iar iepurele – comun
încă în perimetrul PNMM şi împrejurimi figurează în Anexa Nr. 5B din aceeaşi O.U.

Din Anexa 4B a O.U. 57/iunie 2007 face parte orbetele – Spalax leucodon ca
specie care necesită protecţie strictă. Speciile de lilieci identificate în perimetrul
PNMM şi împrejurimi (Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P.
nathusii, Eptesicus serotinus, Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum), alături
de celelalte specii de lilieci din ţară figurează în Anexa Nr. 4A – O.U. 57/2007,
necesitând o protecţie strictă. În aceeaşi anexă figurează popândăul – Spermophilus
citellus, dihorul pătat – Vormela peregusna şi pisica sălbatică – Felis silvestris.
Metodologia consultării în echipa de specialişti din 11 septembrie a.c. a
continuat cu estimarea şi marcarea pe harta PNMM a unor suprafeţe de terenuri
agricole, islaz şi păşune împădurită din dreptul localităţii Greaca, cu obbservaţiile
panoramice de pe Dealul Şcolii şi apoi de pe Vârful Botezatu – Culmea Pricopanului.
Delimitările suprafeţelor de interes pentru mamifere şi propuse pentru monitorizarea
Administraţiei PNMM s-au făcut şi prin consultarea spepcialiştilor în alte grupe de
animale, cum a fost cazul reprezentantului Grupului „Milvus” – pentru păsări.
În ziua de 12 septeembrie 2007 s-au făcut obsbervaţii în parte de Nors-Vest a
PNMM, de-a lungul Văii Şerparului, s-a străbătut Şaua Suluc şi s-a urcat pe Vârful
Sulucul Mare, de unde s-au estimat suprafeţele necesare de inclus în Planul de
management al APNMM, din valea Jijila, cu văile mai mici: cu Aluni, Moş Dinu,
Toader Mocanu, la Chernoagă, Sulucului, Sulucelu şi Cheiţa. În aceeaşi zonă s-a
făcut deplasarea pe Valea Fântâna de leac şi la Piciorul Caramalăului, cu urcare pe
Vârful Cheia, pentru scrutarea şi includerea ca zonă de interes a Dealului Viţelaru şi
fosta carieră de caolin. S-au făcut de asemenea observaţii şi s-a propus să fie inclusă
ca zonă de interes pentru mamifere, partea dintre limita PNMM şi marginea
superioară a carierei în exploatare, pentru granit.
În aceeaşi zi (12.IX.2007) s-a făcut deplasarea la baza Vârfului Crapcea, în
nordul localităţii Balabancea, unde au fost trasate limtele suprafeţelor de păşune
împădurită şi terenuri agricole, propuse a fi incluse în programul de monitorizare al
APNMM.
Ziua de 13 septembrie a.c. a fost dedicată cortelărilor dintre propunerile pe
grupe de specialişti, reieşind propunerile finale, cu suprafeţe importante la circa 2 km
în jurul Parcului, importante pentru vegetaţie şi pentru faună. Cu acest argument sapropus şi includerea Vârfului Priopcea – la nord de aria protejată Coasta Priopcei,
inclusă în Parc, pentru formaţiunea carstică ce adăposteşe (pe lângă multe
nevertebrate), faună herpetologică şi de chiroptere. Alte suprafeţe au fost propuse
drept culoare între diferitele corpuri ale PNMM (ex., Dealul Îmbulzita), atât pentru a
facilita comunicarea între indivizii aceleiaşi specii, aflaţi pe versanţi diferiţi, cât şi
pentru întregirea perimetrului PNMM.

17 septembrie 2007
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REFERAT
asupra deplasării d-lui Murariu Dumitru in Parcul Naţional Munţii Măcinului şi
vecinătăţi, pentru identificarea speciilor de mamifere, estimarea populaţiilor şi a stării
habitatelor de hrănire şi adăpost.
În perioada 8 – 11 octombrie 2007 am fost în Dobrogea de Nord, cu scopul
cunoaşterii faunei de mamifere din perimetrul PNMM şi din zonele învecinate.
Metodele de lucru pentru estimarea/iventarierea şi monitorizarea mamiferelor
se înscriu în standardele evaluării comunităţilor de vieţuitoare plante şi animale, pe de
o parte prin inventarierea şi determinarea numărului absolut de indivizi ai unei specii
pe unitate de suprafaţă, iar pe de altă parte – prin semnalarea prezenţei sau absenţei
speciilor (rară, frecventă, comună) şi abundenţa comparativă între diferitele sectoare
ale PNMM. Dar pentru că multe din speciile de mamifere sunt secretoase,
adăpostindu-se în cele mai retrase şi izolate locuri sau devin active numai noaptea,
estimarea frecvenţei şi abundenţei lor este bine să se facă prin mai multe metode:
observaţii; colectări – preferabil cu capcane de prins animale vii, de marcat, eliberat
şi eventual de recapturat; determinări cu ajutorul detectoarelor de ultrasunete (în
cazul liliecilor); astupări de galerii şi controlul deschiderilor de peste noapte;
identificarea urmelor şi lăsăturilor mamiferelor; muşuroaie, vizuini etc. În acest fel,
compararea rezultatelor obţinute prin mai multe metode devine mai relevantă.
Orice efort de monitorizare a speciilor de mamifere din PNMM este încununat
de mai mult succes, dacă se cunoaşte biologia fiecărei specii, habitatul preferat, hrana
consumată, ritmul de activitate, etologia, perioada de reproducere etc. În plus, în
scopul adoptării unor reglementări de ocrotire şi pentru includerea acestora în planul
de management al Parcului, trebuie cunoscut statutul de ocrotire al fiecărei specii,
prin legislaţie internaţională şi naţională. De ce? Pentru că finalitatea studiului
biodiversităţii PNMM nu este un scop în sine, de cunoaştere a speciilor unui anumit
grup în aria protejată, ci de dobândire a unei imagini generale, asupra întregii
comunităţi de vieţuitoare (plante şi animale), care împreună cu partea nevie (factorii
abiotici) să conducă spre înţelegerea funcţionării ecosistemelor (stâncării, păşune,
luncă, pădure, zone umede, agroecosisteme), adică explicarea principiului de bază –
circulaţia materiei şi energiei în respectivele ecosisteme. Din această perspectivă,
condiţiile de hrănire în zona PNMM şi împrejurimi devin cheia succesului în
eforturile de conservare a biodiversităţii în general, a mamiferelor din punctul nostru
de interes. Din aceeaşi perspectivă Administraţia PNMM a organizat în zilele 11 – 13
septembrie 2007 un panel/o consultaţie cu toţi specialiştii implicaţi în studiul
biodiversităţii ariei protejate, de estimare a posibilităţii de includere în planul de
management şi a unor zone învecinate (culturi de cereale, viţă de vie, islaz, bălţi), în
regim de compensare, în anii în care mamiferele (de exemplu) din Parc fac incursiuni
(în principal de hrănire) şi distrug o parte din recolte. Şi tot din aceeaşi perspectivă a
reieşit insuficienta cunoaştere a biodiversităţii din PNMM şi s-a făcut propunerea de
continuare a studiului până în luna iunie 2008.
În deplasările anterioare şi din perioada 8 – 11 octombrie 2007, mamiferele au
fost cercetate sub aspectul răspândirii lor în funcţie de habitatele naturale din zona
Parcului, dar şi în funcţie de relaţiile lor cu zonele învecinate, aflate sub permanent
control şi presiune antropică.

Prezenţa speciilor de mamifere în perimetrul Parcului Naţional Munţii Mâcinului şi
împrejurimi, cu precizarea statutului naţional şi internaţional de ocrotire şi estimarea
densităţii relative a indivizilor/ha.
Ordinul Insectivora, Familia Erinaceidae:

Ariciul răsăritean – Erinaceus concolor semnalat din vecinătatea estica a localităţii
Cerna, la altitudine de 321 m, Lat. N. = 40º 30’ 36’’ şi Long. E. = 76º 42’ 09’’, în
cultură de porumb.
A mai fost observat în plantaţia de pini de la Greci (în partea estică a acestei
localităţi), la altitudinea de 250 m, sub Vârful Călcata, cu Lat. N. = º4148’ 20’’ şi
Long. E. = 75º 07’ 41’’, în habitat împădurit şi cu graminee spontane.
Pe Valea Sulucului, la altitudinea de aproximativ 100 m, Lat. N. = 42º 11’ 54’’
şi Long. E. = 75º 53’ 56’’, în habitat deschis, cu tufe de măceş, arbori izolaţi de dud şi
Crataegus, rugi de mure şi graminee spontane.
Pe Valea Seacă, la sud de Cantonul silvic Cetăţuia, la aproximativ 160 m
altitudine, cu Lat. N. = 41º 48’ 30’’ şi Long. E. = 77º 07’ 41’’, în habitat împădurit.
Densitatea relativă este de 3 indivizi la 4 ha, iar teritoriul individual se
suprapune, un individ mascul putând controla pentru hrană, aproximativ15 ha.
Statutul de ocrotire IUCN: vulnerabilă.
Măsuri de protecţie existente: internaţional -; naţional = Familia Talpidae:

Cârtiţa – Talpa europaea semnalată în vecinătatea estica a localităţii Cerna, la
altitudine de 321 m, Lat. N. = 40º 30’ 36’’ şi Long. E. = 76º 42’ 09’’, pe islaz şi în
incinta PNMM.
Muşuroiae de cârtiţe au mai fost observate în vecinătatea localităţii Greci, pe
Valea Sulucului şi la Valea Fagilor, cu coorodonatele notate mai sus.
Densitatea relativă este de un individ la 5 – 8 ha, deşi există zone umede (ex.
Slătioara şi Lacul Sărat) în care densitatea este de 5 – 6 indivizi/ha. Teritoriul
individual este de aproximativ un individ la 2000 m2.
Statutul de ocrotire IUCN: insuficiente date.
Măsuri de protecţie existente: internaţional -; naţional = Familia Soricidae:

Chiţcanul comun – Sorex araneus semnalat în zona Dealului Crapcea, la altitusine
de 250 m, Lat. N. = 40º 31’ 80’’ şi Long. E. = 76º 50’ 98’’, pe păşune împădurită din
sudul PNMM şi pe Dealul Echiştea, la altiudine de 300 m, din vecinătatea PNMM, de
asemenea cu păşune împădurită. Vecinătatea estica a localităţii Cerna, plantaţia de
pini de la Greci, Valea Sulucului şi Valea Fagilor sunt cu coordonatele geografice
notate mai sus.
Densitatea relativă este de un individ la 2 – 3 ha. Teritoriul individual este de
2
800 m primăvara şi 2000 m2 iarna.
Statutul de ocrotire IUCN: fără interes.
Măsuri de protecţie existente: internaţional -; naţional = -

Chiţcanul pitic – Sorex minutus, numai de la plantaţia de pini de la Greci şi Valea
Fagilor, în soluri cu cât de subţire strat de humus, pentru săparea galeriilor şi căutarea
hranei alcătuită în principal din râme, miriapode, gândaci, melci tereştri.
Coordonatele geografice sunt aceleaşi, noate la specia Erinaceus concolor.
Densitatea relativă este de un individ la 5 – 6 ha, iar teritoriul individual – 1500
2
m .
Statutul de ocrotire IUCN: aproape ameninţat.
Măsuri de protecţie existente: internaţional -; naţional = -

Chiţcanul de apă – Neomys fodiens şi chiţcanul de mlaştină, de pe Valea Porcăreţi,
la altitudinea de 250 m, sub Vârful Piatra Mare, cu Lat. N. = 41º 15’ 27’’ şi Long. E.
= 76º 27’ 59’’, cu grad ridicat de umiditate şi cu bun înveliş vegetal din ierburi şi
plante spontane.
Densitatea relativă este de 1 – 2 indivizi/8 ha şi teritoriul individual – 800 –
1000 m curs de apă sau vale umedă.
Statutul de ocrotire IUCN: periclitat.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna; naţional =
- Legea 13/1993; Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi
faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20 iunie 2007, în care este menţionat numai chiţcanul
de mlaştină. Ambele specii figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România/2005.

Chiţcanul de grădină – Crocidura suaveolens în vecinătatea estică a localităţii
Cerna,la baza Dealului Crapcea, în plantaţia de pini de la Greci şi pe Valea Sulucului,
cu altitudinile şi coordonatele geografice, apropiate de cele notate mai sus. Preferă
pajiştile terenurilor uscate, dar se apropie şi de grădinile din localităţile învecinate.
Densitatea relativă este de doi indivizi/ha, iar teritoriul individual – 700 – 800
2
m .
Statutul de ocrotire IUCN: vulnerabilă.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001

privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007. Figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din România/2005.
Ordinul Chiroptera, Familia Rhinolophidae:

Liliacul mare cu nas potcoavă – Rhinolophus ferrumequinum – în habitatele de
hrănire din vecinătatea estică a localităţii Greci - Lat. N. = 41º 50’ 63’’ şi Long. E. =
75º 59’ 87’’ şi la baza Sulucului, la altitudinea de aproximativ 100 m, Lat. N. = 42º
11’ 54’’ şi Long. E. = 75º 53’ 56’’. Identificat cu ajutorul detectorului de ultrasunete;
în august 2007 a fost identificat prin aceeaşi metodă, în localitatea Măcin, iar în
septembrie 2007 – lângă Popasul Căprioara, ajuns acolo probabil din adăpostul
formaţiunii carstice de pe Coasta Priopcei.
Trăind în colonii mici, dar şi în aglomerări de până la 400 de indivizi – în
adăposturile largi, în asociaţii de tip harem (un mascul la 7 – 8 femele) nu se poate
estima densitatea relativă, raportată la unitate de suprafaţă. Au obiceiul de a
întreprinde zborurile de hrănire în habitate situate la 2 – 3 km depărtare de adăpost.
Statutul de ocrotire IUCN: vulnerabilă.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România/2005.

Liliacul românesc – Rhinolophus mehelyi identificat la nord de localitatea Cerna Lat. N. = 40º 30’ 36’’ şi Long. E. = 76º 42’ 09’’, în habitat de ăşune
p
împădurită, ca
habitat de hrănire. Altfel este o specie care se adăposteşte în peşteri, în mici grupe de
câte 4 – 6 indivizi. Probabil foloseşte acelaşi adăpost, de pe coasta Priopcei.
Statutul de ocrotire IUCN: ameninţată. Sunt extrem de rare semnalările acestei
specii în fauna României şi numai în partea sudică: Dobrogea şi Lunca Dunării, care
sunt de fapt limita nordică a arealului, specia fiind de provenienţă mediteraneană.
Măsuri de protecţie existente: identice cu cele notate mai sus, pentru R.
ferrumequinum.
Familia Vespertilionidae:

Liliacul mare cu bot ascuţit – Myotis myotis identificat la baza Vârfului Căpuşa, la
aproximativ 400 m altitudine, cu Lat. N. = 41º 89’ 47’’ şi Long. E. = 75º 572’ 14’’, în
habitat deschis, cu graminee spontane şi cu arbori răzleţi. Preferă să se adăpostească
în peşteri, dar foloseşte şi turlele de biserici, podurile caselor şi ale anexelor
gospodăreşti. Probabil că pe dealul Căpuşa era în zborurile de seară, de hrănire,
adăpostul avându-l în localitatea Greci sau în vreo fisură de stăncă, din apropiere
locului de identificare. Este o specie cu indivizii gregari, alcătuind colonii de până la
câteva sute (în peşterile cu plafoane întinse). Pentru hibernare poate întreprinde
migraţii pe distanţe de la câteva zeci de kilometri, până la 1000 km de la coloniile
maternale, din timpul verii.

Statutul de ocrotire IUCN: Deşi se bucură de scutul legilor de ocrotire,
naţionale şi inernaţionale, în fauna României încă nu este ameninţat. Dispune de bune
refugii şi habitate de hrănire, fără substanţe poluante.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România/2005.

Liliacul mic cu urechi de şoarece – Myotis blythii identificat în acelaşi loc (Vârful
Căpuşa) în care a fost şi specia M. myotis. Provine din zonele circumediteraneene şi
în fauna României este o prezenţă mai rară.
Statutul de ocrotire IUCN: Este o specie periclitată, cu colonii foarte mici şi
izolate.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România/2005.

Liliaicul cu urechi răscroite – Myotis emarginatus identificat la baza Vârfurilor
Greci şi Moroianu, la aproximativ 350 m altituudine. Lat. N. = 41º 72’ 20’’ şi Long.
E. = 75º 63’ 97’’, respectiv Lat. N. = 41º 36’ 61’’ şi Long. E. = 75º 86’ 08’’. Pentru

hibernare preferră peşterile, dar în lipsa acestora se poate adăposti în fisuri de stânci,
galerii de mină şi chiar în mici grote din carierele de piatră. Pentru perioada de vară
se instalează în scorburile arborilor şi în podurile caselor, în turle de biserici.
Statutul de ocrotire IUCN: Deşi obişnuieşte să alcătuiască colonii de 1 – 2 de
indiviz, aceste sunt extrem de rare şi specia este periclitată.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România/2005.

Liliaicul cu aripi late – Eptesicus serotinus identificat pe versantul vestic al Vârfului
Cavalu, la aproximativ 400 m altitudine, cu Lat. N. = 41º 76’ 07’’ şi Long. E. = 75º
55’ 78’’. Preferă habitatele împădurite, atât pentru adăposturile din scorburi, cât şi
pentru hrănirea cu insecte (în principal gândaci şi fluturi) dăunătoare pădurilor. Nu
evită să intre în poduorile locuinţelor şi în turlele bisericilor.
Statutul de ocrotire IUCN: Este o specie ameninţată.
Măsurile de protecţie existente sunt aceleaşi ca la speciile anterioare de lilieci,
atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Liliacul cu aripi lungi – Miniopterus schreibersii identificat în vecinătatea plantaţiei
de pini de lângă localitatea Greci. Lat. N. = 41º 56’ 63’’şi Long. E. = 75º 59’ 87’’.
Cu zborul său rapid, asemănător cu al rândunicii, parcurge distanţe mari (10 – 15 km)
de la locul adăpostului până la habitatele de hrănire. Preferă peşterile, galeriile de
mină şi fisurile di stânci, dar se poate instala şi în podurile locuinţelor.
Statutul de ocrotire IUCN: Este o specie serios ameninţată, prin diminuarea
numărului de indivizi din coloniile mari altădată, de câteva sute, pâna la 5000, în
peşterile mari. În adăposturile mici (ex., fisuri de stânci) pot fi întâlniţi 10 – 20
indivizi.
Măsurile de protecţie existente sunt aceleaşi ca la speciile anterioare de lilieci,
atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Liliecul de amurg – Nyctalus noctula şi liliacul pitic – Pipistrellus pipistrellus sunt
două specii comune în Dobrogea de Nord, implicit în perimetrul Parcului Naţional
Munţii Măcinului. Cerna, Dealul Crapcea, Dealul Teica, Vârful Ţuţuiatul, Culmea
pricopanului, Cetăţuia şi Valea Fagilor sunt numai câteva puncte în care s-au putut
identifica indivizi ai acestor două specii. Se adăpostesc în scorburi şi în podurile
locuinţelor, în turlele bisericilor şi în general în oricare adăpost în care se păstrează o
temperatură superioară celei externe.
Statutul de ocrotire IUCN: Sunt speciide mai puţin interes protectiv, dar incluse
în anexele legilor naţionale şi internaţionale de conservare.
Măsurile de protecţie existente sunt mai puţin drastice decât la speciile
anterioare de lilieci, dar în contextul ameninţării în general a liliecilor cu distrugerile
de habitate şi poluare complexă, numele lor se regăseşte în anexle în care sunt incluse
toate microchiropterele.
Ordinul Lagomorpha, Familia Leporidae:

Iepurele de câmp – Lepus europaeus identificat, practic în întreg perimetrul PNMM.
Preferă islazurile cu tufişuri, dar intră şi în pădure, în cazul PNMM până la
altitudinile maxime de pe Vârfurile Greci, Ţuţuiatu, Cavalu, Căpuşa, Moroianu, Teica

etc. Terenurile cultivate le vizitează pentru vegetaţia suculentă ca hrană, dar tot în ele
îşi găseşte uşor refugii pe sub tufe, brazde, haturi.
Densitatea relativă este de 1 individ/2 ha, iar teritoriul individual este de 10 ha
pentru femele şi de 15 ha pentru masculi.
Statutul de ocrotire IUCN: fără nevoie specială de ocrotire.
Măsurile de protecţie existente – prin încadrarea între speciile de importanţă
naţională a căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul fac obiectul măsurilor
de management (v. Anexa Nr. 5B – O.U.G. Nr. 57/20 iunie 2007). În afară de tributul
pe care-l dă mamiferelor carnivore şi păsărilor răpitoare, în perimetrul PNMM şi
împrejurimi este deranjat, urmărit şi nu rareori prins de câinii vagabonzi.
Ordinul Rodentia, Familia Sciuridae:

Popândăul – Spermophilus citellus a fost observat în vecinătatea localităţilor Cerna,
Greci, baza Văii Sulucului, mai mult în afara perimetrului PNMM. Uşor de
recunoscut prin mărimea ochilor, urechile scurte şi rotunjite, coada scurtă dar
păroasă, cu blana slab dungată, dar fără pete bine conturate. Preferă zonele de stepă.
Nu intră în terenurile agricole decât pentru a-şi procura hrana (spice, boabe, semniţe),
dar îşi plasează sistemele de galerii la marginea acestora, în locuri înţelenite. Spre
deosebire de alte rozătoare care sunt nocturne şi mai greu de observat, popândăul este
diurn. Obişnuieşte să-şi adune rezerve de hrană, pentru iarnă, când se trezeşte
periodic din hibernare.
Densitatea relativă este de 4 - 20 indivizi/ha, iar teritoriul individual este de 0,5
ha, pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie ameninţată.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 (Anexa 4A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România/2005.

Pârşul de copac sau pârşul cu coada stufoasă – Dryomys nitedula a fost observat în
vecinătatea Cantonului silvic de la Cetăţuia (la aproximativ 200 m altitudine) şi pe
Valea Pietrosului, la aceeaşi altitudine.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie ameninţată.
Densitatea relativă este de 20 indivizi/ha, iar teritoriul individual este de
aproximativ 0,5 ha, pentru ambele sexe.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 (Anexa 4A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România/2005.
Familia Arvicolidae:

Şoarecele de câmp – Microtus arvalis observat atât în islazurile din vecinătatae
terenurilor cultivate, cât şi în acestea din urmă. Recunoaşterea uşoară a prezenţei
speciei este după potecile de pe sub ierburi. Consumă ierburi spontane, dar preferă
lucerna şi trifoiul, motiv pentru care în orice cultură de leguminoase este de aşteptat
să existe şi şoarecele de câmp.
Densitatea relativă este de 8 indivizi/ha, iar teritoriul individual este de 400 –
2
800 m pentru masculi şi de 200 – 400 m2 pentru femele.
Statutul de ocrotire IUCN: - fără nevoie specială de ocrotire.
Măsuri de protecţie existente, încă nu se bucură de scutul legilor de ocrotire.
Are însă importanţă în ciclurile trofice din PNMM şi împrejurimi, intrând în hrana
tuturor mamiferelor carnivore şi a păsărilor răpitoare de zi şi de noapte.
Familia Muridae:

Mamifere mici (Soricidae, Microtidae şi Muridae) din Parcul Naţional Munţii
Măcinului. (Foto: Ing. Cristian Guţui; desenul alăturat – original – D. Murariu şi
reprezintă specia Apodemus sylvaticus).
Şoarecele de pădure – Apodemus sylvaticus există în zonele împădurite, dar s-a
adaptat foarte bine şi în păşunile împădurite, islazuri şi în terenuri agricole din
vecinătatea Parcului. Bun alergător în locurile deschise, în pădure este şi foarte bun
căţărător în arbori.
Densitatea relativă este de 54 indivizi/ha, iar teritoriul individual este de 2200
2
m pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - fără nevoie specială de ocrotire.
Măsuri de protecţie existente, încă nu se bucură de scutul legilor de ocrotire.
Asemenea speciei precedentă, şoarecele de pădure are un foarte important rol în
ciricuitele trofice din incinta şi din afara PNMM, fiind, cu alternanţă, specie
dominantă în hrana mamiferelor carnivore şi a păsărilor răpitoare. Alternanţa est cu
speciile Microtus arvalis şi Mus musculus.

Şobolanul cenuşiu – Rattus norvegicus observat mai mult în vecinătatea PNMM, pe
lângă loclaităţile Măcin, Luncaviţa, Nifon, Hamcearca, Cerna, Greci, fiind o specie
antropofilă.
Densitatea relativă este de un individ/100 m2, iar teritoriul individual este de 25
m2 pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - nu există, în acest caz fiind necesare măsuri de
combatere căci este gazda multor agenţi patogeni, ai unor garve boli, transmisibile şi
la om: virusuri, rickettsioze, spirochetoze, leishmanioze, leptospiroze, salmoneloze
etc.
Măsuri de protecţie existente: Deşi are rol în circuitele trofice din perimetru şi
vecinătatea PNMM, reprezentând şi o importantă bimasă pentru mamiferele
carnivore şi păsările răpitoare, fiind în acelaşi timp gazda numeroşilor agenţi
patogeni, trebuie combătut, prin utilizare de raticide.

Şoarecele de mişună – Mus spicilegus există în culturile agricole din vecinătatea
PNMM. Uşor de identificat prin mişunele pe care le adună din vară, cu diferite surse
de hrană: inflorescenţe, păstăi, spice de graminee spontane, boabe şi seminţe. Aceste

sunt acoperite cu un strat de pământ, gros de aproximativ 20 cm. Înălţimea mişunelor
este de aproximativ 50 cm.
Densitatea relativă este de 1 - 2 indivizid/ha, iar teritoriul individual este de
150 - 200 m2 pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - nu există. Asemenea cazului şobolanului cenuşiu,
şi în acest sunt necesare măsuri de combatere. Şoarecele de mişună este şi el gazda
multor agenţi patogeni, ai unor garve boli, transmisibile şi la om: virusuri,
rickettsioze, spirochetoze, leishmanioze, leptospiroze, salmoneloze etc.
Măsuri de protecţie existente: nu există. Are un rol secundar în hrana
mamiferelor carnivore şi a păsărilor răpitoare de zi şi de noapte.
Familia Spalacidae:

Orbetele mic – Spalax leucodon uşor de identificat după muşuroaiele diferite de ale
cârtiţei, atât prin diamterul mai mare al galeriilor, cât şi prin astuparea cu dopuri de
pământ a capătului galeriei de sub muşuroi. În toată Dobrogea de Nord (deci şi în
PNMM) nu are limite de altitudine, existând de la nivelul văilor, până pe culmile
Moroianu, Ţuţuiatu, Sulucu Mare etc.
Densitatea relativă este de 1 – 10 indivizi/ha, iar teritoriul individual este de 4 –
6 ha pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie ameninţată.
Măsuri de protecţie existente: internaţional – Convenţia de la Berna, prin
Directiva Europeană 92-43/EEC; naţional = - Legea 13/1993; Legea 462/2001
privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice; OUG Nr. 57/20
iunie 2007 (Anexa 4B) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România/2005.
Ordinul Carnivora, Familia Canidae:

