Fig. 6 – Vizuină de bursuc (stânga), pe versant Valea Adâncă şi fecale de jder de
piatră (dreapta), pe Dealul Chiţu.

Fig. 7 – Urmă de mistreţ, pe Valea Frăsiniş

Fig. 8 – Râmături de mistreţi, pe Valea Urloaiei

Fig. 9 – Turmă de mistreţi (în mijloc, treimea superioară) pe Dealul Cozlucu

Fig. 10 – Detaliu turmă de mistreţi, pe Dealul Cuzlucu

Fig. 11 – Urme de căprioară pe Văile Frăsiniş, Ţigăncii, Adâncă, Urloaiei şi pe
Dealurile Vârteaja şi Chiţu.

Fig. 12 – Urme de căprioară pe Văile Adâncă, Moş Enache, Radului.

Fig. 13 – Urme de căprioară, pe zăpadă; în dreapta – şi fecale.
La Stâna Oancei şi pe Vârful Poiana Mare.

Fig. 14 – Locuri cu fecale de căprioară, urcând pe dealul Poiana Mare.

Fig. 15 – Urme de cerb carpatin: stânga – pe pământ moale; dreapta pe zăpadă. Dealurile Poiana Mare şi Stâna Oancei.

Fig. 16 – Măsurători (8 – 10 cm lăţime) urme de cerb carpatin. Poiana Mare.

Fig. 17 – Habitat cu Spermophilus citellus – specie Natura 2000, între localitatea
Greci şi gardul Parcului Naţional Munţii Măcinului
În ciuda timpului nefavorabil, deplasarea a fost cu rezultate foarte bune sub
aspectul completării inventarului speciilor de mamifere din PNMM şi al evaluării
habitatelor pereferate de acestea.
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Studiului faunei de mamifere de pe teritoriul Parcului Naţional Munţii
Măcinului şi împrejurimi, realizat de d-l Dumitru Murariu.
A. Inventarul speciilor de mamifere:
Din rapoartele preliminare din 5 octombrie 2006 şi 16 octombrie
2007, completate cu datele din rapoartele parţiale (27 iulie 2006, 11 august 2006, 13
august 2007, 17 septembrie 2007 şi 19 noiembrie 2007) a reieşit următoarea listă de
specii, cu indicarea staţiilor în care au fost observate sau colectate:
Ordinul INSECTIVORA:
Familia Erinaceidae – Erinaceus concolor – numai pe Valea Cetăţuia (estul PNMM)
şi apoi în împrejurimi: Valea Taiţa, estul loclalităţii Cerna (în dreptul Văii Martina),
pe valea lui Dobre din Depresiunea Grecilor.
Familia Talpidae – Talpa europaea – pe valea Seacă şi în afara PNMM (Valea
Porcăriţei, Lacul Sărat şi la baza Dealului Îmbulzita).
Familia Soricidae – Sorex araneus – Dealurile Secaru, Grecilor, Slatina şi Copcealău.
Sorex minutus – numai pe Dealul Teilor.
Neomys fodiens – pe Văile Cetăţuia şi Fagilor.
Neomys anomalus – pe valea Pietrosului.
Crocidura suaveolens – în afara PNMM, pe Valea Vâlcului – sud de Măcin.
Ordinul CHIROPTERA:
Familia Rhinolophidae – Rhinolophus ferrumequinum – la baza Dealului Sulucu Mic
şi în afara PNMM – în Măcin şi în apropierea Popasului Căprioara.
Rhinolophus mehelyi – în estul localităţii Greci, în afara PNMM.
Familia Vespertilionidae – Myotis myotis – în vecinătatea PNMM, pe Dealul Cernei
şi pe Valea Luncaviţei.
Myotis blythii – la baza Dealului Ţugulea, în nordul localităţii Greci.
Myotis emarginatus – pe Coasta Priopcei şi Dealul Chervant.
Plecotus auritus – specie rară în Dobroge, identificată cu ajutorul detectorului de
ultrasunete, numai pe dealul Priopcea.
Nyctalus noctula – specie comună în fauna României, dar întâlnită doar în vecinătatea
Popasului Căprioara şi în Măcin.
Pipistrellus pipistrellus – specie comună în fauna ţării, dar identificată de noi numai în
vecinătatea Popasului Căprioara, în Măcin şi Valea Cetăţuia – în perimetrul PNMM.
Pipistrellus nathusii – numai în afara PNMM – vecinătatea popasului Căprioara.
Miniopterus schreibersii – la baza dealului Pietrele Albe, în afara PNMM.
Ordinul LAGOMORPHA:
Familia Leporidae - Lepus europaeus – întâlnit urme, culcuşuri, şi observat în
activitate, în toate cele 47 staţii cercetate în anii 2006 – 2007.
Ordinul RODENTIA:

Familia Sciuridae – Spermophilus citellus – numai în locuri deschise, pe şesuri,
islazuri şi în zonele înţelenite, situate de-a lungul drumurilor de ţară; nu intră în
păduri. Din acest punct de vedere, pentru APNMM este foarte importantă includerea
zonelor învecinate: Depresiunea Cernei – partea spre Parc, Depresiunea Greci – partea
spre Parc, Văile Viilor şi Boghiu.
Familia Myoxidae – Dryomys nitedula – în pădurile din partea răsăriteană a PNMM:
Valea Pietrosului, Valea lui Burte, Valea Mitrofan etc.
Familia Arvicolidae – Mesocricetus newtoni – identificat numai după deschiderile
galeriilor, dar neobservat în activitate şi nici colectat la capcane în plantaţia de pini din
estul localităţii Greci.
Arvicola terrestris – numai în răsăritul PNMM, pe Valea Seacă şi Valea Fagilor.
Microtus subterraneus – un singur exemplar, pe Valea Mitrofan.
Microtus arvalis – neobservat şi necolectat în 2006, colectat însă în 2007 de pe Dealul
Teilor.
Ondatra zibethicus – Pe Valea Osmanu, în afara limitei PNMM.
Familia Muridae – Apodemus sylvaticus – la baza Dealului Sulucu Mic şi pe Dealul
Capu Lojniţei. Încercările de colectare pe gorganele din afara perimetrului PNMM, la
sud de oraşul Măcin şi în plantaţia de pini din dreptul localităţii Greci au fost fără nici
un rezultat în anul 2007, deosebit de secetos.
Apodemus flavicollis – numai pe Valea Lui Tănase, în anul 2006.
Apodemus agrarius – pe Valea Seacă.
Rattus norvegicus – cu precădere în vecinătatea şi în interiorul localităţilor limitrofe
PNMM; specie sinantropă.
Mus musculus – neaşteptat de rar, în comparaţie cu populaţiile numeroase din alte
zone ale ţării; numai la baza Dealului Şerparu.
Mus spicilegus – pe dealurile Copcealău, Căprăriei şi Sulucu Mare; uşor de identificat
după movilele de spice de plante spontane pe care le adună ca rezerve de hrană, pentru
iarnă.
Familia Spalacidae – Spalax leucodon - o specie comună, atât în perimetrul PNMM,
cât şi în împrejurimi; uşor de recunoscut în teren, după muşuroaiele mai mari decât ale
cârtiţei, cu galeriile de diametru mai mare şi deshiderile astupare cu dopuri de pământ,
ceea ce nu se întâlneşte la cârtiţe.
Familia Zapodidae – Sicista subtilis – o specie frecvent întâlnită în cercetările
mamalogice anterioare, uşor de prins în capcane şi fără nici un rezultat în eforturile
noastre de colectare; o singură mandibulă am identificat într-o ingluvie de Buteo
buteo, de pe valea Livezii, la vest de Poiana Mânăstirii.
Ordinul CARNIVORA:
Familia Canidae – Canis aureus – identificat cu cetitudine, pe baza urmelor întâlnite
în cel puţin 15 staţii de pe partea apuseană a PNMM. Localnicii îl raportează ca specie
comună în zonă.

Vulpes vulpes – identificată după urme, vizuini, lăsături şi observată în a ctivitate, în
timpul zilei şi seara: Valea Ţigăncii, Valea Moş Enache, Poiana mare, Stâna oancei,
Valea Radului, Valea Viilor, Valea Jijilei etc.
Familia Mustelidae – Meles meles – observat urme şi am întâlnit vizuine în versantul
vestic al Văii Urloaiei.
Martes foina – am întâlnit frecvente urme şi fecale pe poteci de pe toate dealurile mai
importante din perimetru PNMM; preferă stâncăriile.
Mustela putorius – specie raportată de localnici, în vecinătatea şi în interiorul
localităţilor limitrofe PNMM: Hamcearca, Cerna, Greci.
Mestela eversmanni – o specie de dihor de stepă, frecvent raportată din cercetările
anterioare de mamifere din Dobrogea de Nord şi identificată de noi, cu îndoieli, pe
baza urmelor lăsate pe pâmănt moale (după ploaie) pe valea Frăsiniş.
Mustela nivalis – specie raportată de vânătorii din localităţile învecinate PNMM. Din
punctul nostru de vedere există numai de-a lungul Văilor Cetăţuia şi Fagilor.
Vormela peregusna – specie observată de noi şi de Domnul biolog Bogdan Băjenaru;
ca document, un exemplar găsit călcat/zdrobit de vehicule pe şoseaua Greci – Măcin
se află în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
Familia Felidae – Felis silvevstris – Observată de noi în pădurile de pe latura estică a
Parcului şi fotografiată de Domnul Ing. Guţoi Cristian, în octombrie 2007.
Ordinul ARTIODACTYLA:
Familia Suidae – Sus scrofa – specie comună, identificată cu uşurinţă după urmele
lăsate pe pământul moale, după lăsături, după râmături şi observată atât la pândele de
seară (ex., nord-estul localităţii Greci), cât şi în deplasările noastre pe Dealurile
Marginea, Poiana Mare, Stâna Oancei, Cozlucu etc.
Familia Cervidae – Cervus elaphus – specie identificată de noi cu certitudine, pe baza
urmelor de copite lăsate pe pământ moale, pe zăpadă, după fecale şi observată de o
parte din personalul APNMM. În afară de Valea Fagilor, Dealurile Vergu, Poiana
Mare şi Stâna Oancei pot fi incluse în zonele de protecţie integrală, cu interzicerea
oricărei activităţi umane.
Capreolus capreolus – mult mai frecventă şi mai larg răspândită decât specia
precedentă, dar care are nevoie de refugii liniştite. Urmele copitelor, culcuşurule şi
lăsăturile foarte des întâlnite pot fi şi pe seama mobilităţii neobişnuite a indivizilor,
dar şi pe seama perturbării habitatelor, prin prezenţa şi activităţile omului. Declararea
unor arii integral protejate pentru cerbul carpatin oferă o şansă în plus şi păstrării
căprioarei.
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Anexa:
Pe seama datelor asupra speciilor de mamifere prezentate în rapoartele preliminare din
anii 2006 – 2007, ne-am pus următoarele întrebări:
1. - ce contribuie la buna fiziologie a ecosistemelor din Parcul Naţional Munţii
Măcinului?
R: - Complexitatea biodiversităţii – numărul de specii de plante şi animale prin care se
asigură circuitul materiei şi energiei (circuitele trofice).
De ce?
Sărăcirea biodiversităţii din PNMM n-ar duce decât spre dezechilibre ecologice, în
cele mai multe situaţii din cauza modificărilor şi influenţelor antropice. Lipsa
mamiferelor insectivore şi a chiropterelor ar duce la înmulţiri explozive ale insectelor
dăunătoare pentru vegetaţie în general şi la epizootii prin găzdduirea şi transmiterea de
agenţi patogeni ai unor grave boli ce pot fi transmise şi omului. Scăderea populaţiilor
de rozătoare ar determina lipsa de hrană pentru păsările răpitoare de zi şi de noapte, şi
pentru mamiferele carnivore. Această lipsă determină răpitoarele s-o compenseze prin
vânarea altor vertebrate (amfibieini, reptile şi păsări), între care cele mai expuse sunt
paseriformele. Dar şi cu asemenea compensări, populaţiile de păsări răpitoare şi
mamifere carnivore sunt determinate să-şi regleze rata reproducerii (în acord cu
resursele limitate de hrană) şi în final se pierde din valoarea diversităţii biologice –
singura responsabilă de păstrarea echilibrelor ecologice din perimetrul Parcului.
Din acest răspuns reiese o concluzie pentru strategia managerială a
Administraţiei PNMM: - continuarea cercetărilor ştiinţifice, cu monitorizarea
biodiversităţii, pentru înţelegerea tendinţelor de evoluţie a populaţiilor diferitelor
specii de plante şi animale, cu scopul de prevenire a riscurilor, impactelor şi
dezechilibrelor din ecosistemele PNMM.
2. - există o uniformitate sau o heterogeneitate a prezenţei speciilor de mamifere,
pe habitate?
R: - Este lesne de înţeles că nu există o răspândire uniformă a speciilor de mamifere în
perimetrul PNMM şi împrejurimi.
Argument:
Rezultatele observaţiilor, colectărilor de mamifere mici, a identificărilor pe baza
urmelor, galeriilor, muşuroaielor, a lăsăturilor indică o permanentă dinamică a
populaţiilor fiecărei specii. Dacă această dinamică în sine (teritoriile ocupate la un
moment dat) nu influenţează echilibrele ecologice din PNMM, dinamica negativă a
numărului de indivizi ai fiecărei specii, determină profunde modificări în starea
ecosistemelor.
3. - dacă nu există o uniformitate, care sunt punctele cu cea mai mare
concentrare/diversitate mamalogică?

R: - Pădurile şi păşunea împădurită concentrează cel mai mare număr de specii de
mamifere, fără a face abstracţie de incursiunile mamiferelor mijlocii şi mari în
culturile agricole învecinate, pentru a se hrăni. Există şi specii de interes pentru
reţeaua de arii protejate Natura 2000 (ex. Spermophilus citellus) care preferă locurile
deschise, islazurile; Vormela peregusna preferă învelişul vegetal înalt – cazul stufului,
papurei, rogozului din anumite zone umede.
4. - este mărimea şi forma acestor puncte/habitate importantă pentru
diversitatea mamiferelor?
R: - Deşi indivizii fiecărei specii de mamifere au un anumit teritoriu individual, la
prima vedere suficient în orice petec cu condiţii optime de refugii, hrană, odihnă,
activităţi biologice, devine evident că habitatele preferate întinse ca suprafaţă, asigură
liniştea şi siguranţa mamiferelor, diminuează impactul antropic.
5. - coridoarele de legătură (propuse în septembrie 2007) între diversele
suprafeţe ale Parcului, deţin sau cel puţin permit pasajul/existenţa unei
importante diversităţi mamalogice?
R: - Cu siguranţă, dacă ţinem seama că în ţări dezvoltate (ex., în Germania), la
construirea unei autostrăzi se fac pasaje subterane sau aeriene pentru legătura
indivizilor din populaţiile aceleiaşi specii. Fragmentarea habitatelor este soră bună cu
distrugerea habitatelor.
6. - în ce măsură folosesc mamiferele vegetaţia din acele coridoare?
R: - În măsura în care nu se simt ameninţate, iar resursele de hrană sunt mai atractive
decât cele din habitatele preferate.
7. - în ce măsură, renunţarea la activităţile şi culturile tradiţionale pe terenurile
agricole propuse a fi incluse în planul de management al APNMM ar afecta
diversitatea mamiferelor?
R: - Un procent de aproximativ 40% din speciile de mamifere ar suferi de lipsa
posibilităţii de completare a hranei, mai ales în anii secetoşi (cum a fost 2007).
Insuficienţa hranei ar duce la slăbirea indivizilor, scăderea rezistenţei la boli şi
intemperii, scăderea ratei de reproducere = sărăcirea diversităţii biologice.
Miercuri 28 noiembrie 2007
Dumitru Murariu

