Şacalul – Canis aureus este o specie cu mare mobilitate, instalată în nordul
Dobrogei, cu populaţii stabile de aproximativ 25 de ani. Au fost găsite mai multe
urme/amprente pe sol, dar a fost şi auzit/identificat pe seama urletelor inconfundabile.
Densitatea relativă este de un individ/ km2, iar teritoriul individual este de 2 - 3
km2 pentru ambele sexe; sunt mamifere sociale, umblănd şi mai ales atacând în haite.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie cu insuficiente date de cunoaştere a
biologiei şi răspândirii. Se pare că are tendinţa de expansiune a arealului spre nord şi
vest. Unii specialişti afirmă că ocupă nişa liberă, lăsată de lup. Pe de altă parte,
localnicii din vecinătatea PNMM raportează că în Parc există şi lup; noi n-am
identificat nici o urmă certă.
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 5A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România/2005.

Vulpea – Vulpes vulpes este specia cu foarte frecvente urme lăsate pe sol, după
activităţile din timpul nopţii, în tot perimetrul PNMM şi împrejurimi.
Densitatea relativă este de un individ/km2 , iar teritoriul individual este de 3 – 4
km2.
Statutul de ocrotire IUCN: - fără nevoie specială de ocrotire.
Măsuri de protecţie existente, pe plan naţional este în Anexele Legii 103/1996
de ocrotire a vânatului şi fondului cinegetic. Are un important rol în controlul
rozătoarelor din zonă.
Familia Mustelidae:

Bursucul – Meles meles devine o prezenţă tot mai rară în perimetrul PNMM, mulţi
indivizi fiind braconaţi, pentru blană sau pe baza credinţelor greşite că face pagube în
recoltele de cereale.
Densitatea relativă este de 4 indivizi/km2, iar teritoriul individual este de
minimum 300 m între clanurile de câte 10 – 12 indivizi.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie ameniţată.
Măsuri de protecţie existente sunt doar la nivel naţional, prin Legea 103/1996.
Alături de vulpe se înscrie între mamiferele care ţin sub control încmulţirea excesivă
a rozătoarelor.

Jderul de piatră – Martes foina preferă stâncăriile împădurite. PNMM îi oferă
habitate excelente şi urmele frecvente întâlnite pe poteci confirmă existenţa speciei cu
o populaţie satisfăcătoare, sub aspectul numărului de inivizi.
Densitatea relativă este de un individ/100 ha , iar teritoriul individual este de
100 ha pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie vulnerabilă.
Măsuri de protecţie existente sunt doar la nivel naţional, prin Legea 103/1996,
de ocrotire a vânatului şi a fondului cinegetic.

Dihorul comun – Mustela putorius este o specie relativ frecventă în zona PNMM.
Nu ezită să intre în localităţi şi să facă pagube între păsările de curte.

Densitatea relativă este de un individ/100 ha , iar teritoriul individual este de
100 ha pentru ambele sexe.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie fără nevoie specială de ocrotire.
Măsuri de protecţie existente sunt doar la nivel naţional, prin Legea 103/1996,
de ocrotire a vânatului şi a fondului cinegetic.

Dihorul pătat – Vormela peregusna – o specie a cărei prezenţă este adeseori
contestată, deoarece este nocturnă şi poate fi mai puţin observată de om. Ea există cu
certitudine, susţinută de urmele de pe sol, de găsirea unui exemplar călcat de
autoturisme în apropirerea localităţii Cerna şi observată de biologul PNMM –
Domnul Bogdan Băjenaru, în vecinătatea Lacului Sărat – la sud de oraşul Măcin.
Densitatea relativă este de un individ/5 ha , iar teritoriul individual este de 100
ha, cu suprapuneri ale controlului acestor teritorii.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie 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 (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 Felidae:

Pisica sălbatică – Felis silvestris identificată pe baza urmelor lăsate pe sol şi pe baza
declaraţiilor localnicilor, pentru care este inconfundabilă cu pisicile domestice, atât

prin talia mai mare faţă de acestea din urmă, cât şi prin faptul că are coada mai scurtă,
întotdeauna cu inele negre, este mai bună căţărătoare în arbori şi mai agilă în mişcări.
Densitatea relativă este de 10 - 20 indivizi/km2 , iar teritoriul individual este de
aproximativ 200 ha.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie 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 (Anexa 4A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Figurează în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România/2005.
Ordinul Artiodactyla, Familia Suidae:

Mistreţul – Sus scrofa este frecvent întâlnit şi perimetrul şi în vecinătatea PNMM.
Lasă urme bine conturate pe sol. Mai este recunoscută prezenţa sa şi după râmăturile
după rozătoare, melci, lerve, râme etc. Ies în căutarea hranei mai ales noaptea. La o
observaţie în lumina farurilor, împreună cu Domnul Bogdan Băjenaru, în august 2007
am observat o turmă de 11 indivizi (4 adulţi şi 7 godaci), ieşiţi din pădure, pentru a
intra în terenurile cultivate din vecinătatea Parcului, între Valea Sulucului şi
localitatea Greci.
Densitatea relativă este de 10 – 20 indivizi/100 ha , iar teritoriul individual este
de aproximativ 100 ha, obişnuind să umble în cârduri cu indivizi de vârste diferite.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie neameninţată.
Măsuri de protecţie existente: Pe plan naţional figurează în anexele Legii
103/1996 de ocrotire a vânatului şi fondului cinegetic şi în Anexa 5B a OUG Nr.
57/20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Familia Cervidae:

Căprioara – Capreolus capreolus – este o prezenţă obişnuită în perimetrul PNMM şi
în împrejurimi. Iese în terenurile cultivate, pentru a se hrăni, dar se adăposteşte în
desişurile pădurii.
Densitatea relativă este de 16 indivizi/100 ha , iar teritoriul individual este de
100 ha, umblăn în grupe de familii.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie neameninţată.
Măsuri de protecţie existente: Pe plan naţional figurează în anexele Legii
103/1996 de ocrotire a vânatului şi fondului cinegetic şi în Anexa 5B a OUG Nr.
57/20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Stânga sus – Cervus elaphus; dreapta sus - fecale de cerb găsite în U.P.I; stânga şi
dreapta jos – amprente pe sol, ale aceleiaşi specii (Foto: Ing. Cristian Guţoi).
Cerbul – Cervus elaphus este cel mai mare cervid din fauna României, prezent şi în
PNMM. Am găsit urme la adăpătorile din Valea Seacă, în terenurile cultivate cu
porumb, din estul localităţii Cerna, pe poteca ce face legătura dintre Vârful Călcata şi
Dealul Lupilor, de-a lungul Văii Piatra Roşie (Fig. cu urme de copită şi fecale de
cerb/11 oct. 07). A fost de asemenea observat de o serie de voluntari şi de biologul
Parcului – Domnul Bogdan Băjenaru, pe Valea Fagilor.
Cerbul se poate adapta la cele mai diferite habitate, de la nivelul şesurilor până
la munte. Pentru a-şi culege hrana este activ dimineaţa devreme (în zori) şi dupăamiaza. În obiceiul său de a întreprinde migraţii, urcând primăvara la altitudine şi
coborând toamna spre şes, poate fi fi explicaţia ajunerii speciei în pădurile din Munţii
Măcinului, probabil prin Luncile Siretului şi a Dunării. În acelaşi timp trebuie
remarcat faptul că nu toţi cerbii întreprind migraţii. În timp ce unele cârduri decerbi
pot migra până la 100 km depărtare, ciutele cu pui pot rămâne în teritoriul lor, timp
de 3 – 4 ani de zile. Altfel, cerbul este un mamifer gregar, micile cârduri formându-se
în mod discret, în etape succesive de 3 – 4 săptămâni, pentru a ocupa un anumit
teritoriu, timp de 5 – 6 luni. Teritoriul individual este de aproximativ 60 ha/individ în
timpul verii şi de 40 ha/individ, iarna. Aproape întregul an, indivizii celor două sexe
stau separate. Femelele tinere stau în acelaşi teritoriu cu mamele. Masculii tineri se
separă de mame la vârsta de 2 – 3 ani şi intră în cârdurile de masculi adulţi. Deşi
ating maturitatea sexuală la vârsta de 2 – 2,5 ani, nu au acces la împerecheri decât
după ce împlinesc 4 ani. Devin cei mai puternici la vârsta de 7 – 10 ani. Dacă în
cârdurile conduse de femele se pot aduna 20 – 40 de invidizi de vârste diferite (în
pădurile compacte din masivele muntoase au fost observate şi cârduri de 400
indivizi), în cele cu masculi adulţi nu se acceptă mai mulţi de 6 indivizi.
Împerecherile au loc toamna (septembrie – octombrie). Gestaţuia durează 235
zile. Femelele gestante nasc primăvara. Se retrag din cârduri pentru câteva săptămâni,
după care ciutele cu viţeii nou născuţi adună lângă ele şi viţeii de 1 – 2 ani. Mai multe
ciute cu puii lor pot alcătui cârdurile de câte 20 sau mai mulţi indivizi.
Viţeii pot urma mamele după numai 3 zile de la fătare. Alăptarea durează 4 – 7
luni, dar încep să pască iarbă (consumă hrană solidă) la vârsta de 4 săptămâni.
În primul an de viaţă, mortalitatea în rândul viţeilor este de 50%. Longevitatea
în stare liberă este de 12 – 15 ani, iar în captivitate – 27 ani. Din cauza epuizărilor şi

rănirilor severe în luptele pentru păstrarea haremurilor, masculii mor înaintea
femelelor.
Statutul de ocrotire IUCN: - specie ameninţată.
Măsuri de protecţie existente: Pe plan naţional figurează în anexele Legii
103/1996 de ocrotire a vânatului şi fondului cinegetic şi în Anexa 5B a OUG Nr.
57/20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.
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REFERAT
asupra deplasării d-lui Murariu Dumitru in Parcul Naţional Munţii Măcinului, în
perioada 12 – 14 noiembrie 2007.
Scopul deplasării: Identificarea mamiferelor mici, mijlocii şi mari în perioada de
toamnă târzie, după din 9 – 11 nov. 2007, cu aspecte din ecologia lor.
Staţii de lucuru: 12 nov. 2007 - Văile Frăsiniş, Lupului şi Pârlita – însoţit de Ing.
Guţoi Cristian.
13. nov. 2007 - Uzun Burun, Valea Moş Enache, Poiana Mare,
Stâna Oancei, Valea Urloaiei, Valea Adâncă, Dealurile Secaru şi Cozlucu – însoţit de
Domnişoara Viorica .... şi de biologul PNMM – Domnul Bogdan Băjenaru.
14 nov. 2007 - Valea Căutici, Chişcura Chelului, Vârteaja, Văile
Jijila, cu Aluni, Moş Dinu, Toader Mocanu, la Chernoagă, apoi pe drumul spre
localitatea Jijila şi la Măcin.
În fiecare din staţiile de lucru am identificat urme, lăsături, vizuine, galerii,
muşuroaiae, râmături, culcuşuri de mamifere din următoarele specii: Talpa europaea,
Sorex araneus, Crocidura suaveolens, Lepus europaeus, Spermophilus citellus,
Arvicola terrestris, Microtus arvalis, Dryomys nitedula, Spalax leucodon, Canis
aureus, Vulpes vulpes, Meles meles, Martes foina, Mustela putorius, Vormela
peregusna, Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus.
Dacă mamiferele mici (insectivorele), iepurii şi mustelidele mici (dihorii)
există în mai toate staţiile cercetate, mamiferele mari (carnivore şi artiodactile) au
nevoie de habitate mai puţi antropizate, cu linişte şi refugii de siguranţă în caz de
pericol.
Pe baza observării urmelor de căprioară şi cerb carpatin, dealurile Marginea,
Poiana Mare, Stâna Oancei, precum şi Chişcura Chelului, Chiţu şi Vârteaja, împreună
cu Valea superioară a Jijilei vor trebui să aibă statut de zone protecţie strictă, de mare
importanţă ştiinţifică şi în care sunt interzise orice activităţi umane, cu e xcepţia
cercetărilor ştiinţiifice. Pe baza rezultatelor din deplasările anterioare, cu acelaşi
statut trebuie să fie Dealurile Pietrosu I şi II, cu Văile Pietrosului, Abagiu şi Seacă,
apoi Văile Seacă, Cetăţuia şi Fagilor, de-a lungul cărora am întâlnit urme şi lăsături
de mamifere mari, cele mai importante fiind de Cervus.
Zonele lor adiacente pot fi conisderate de protecţie integrală, cf. OUG 57/2007,
fostele zone de conservare specială, în care se pot ţi este bine să se facă plantări.
Zonele cu dominarea maiferelor mici pot fi trecute în categoria zonelor de conservare
durabilă (fostele zone tampon), dar în cazul acestora există şi excepţia pentru
Spermophilus citellus – specie Natura 2000, care în partea vestică a PNMM şi mai
ales în răsăritul localităţilor Cerna şi Greci ar trebui să fie cel puţin zone prtotecţie
integrală.
În cele ce urmează se ilustrează câteva din staţiile vizitate în perioada 12 – 14
nov. 2007, cu urme ale mamiferelor identificate:

Fig. 1 - În prim-plan – urme de mamifere din Poiana mare

Fig. 2 – Urme de iepure (în formă de Y), pe zăpadă.

Fig. 3 – Muşuroaie de orbete, pe Valea Jijilei, în dreptul Văii cu Aluni

Fig. 4 – Urme de şacal, pe Valea Ţigăncii şi pe dealul Vârteaja

Fig. 5 – Urme pe zăpadă (sus) şi vizuină în mal (jos), de vulpe, la Stâna
Oancei şi pe Valea Jijilei.

