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Ariciul – Erinaceus europaeus



• Specie endemică pentru Europa (inclusiv partea 
europeană a Rusiei), cu o răspândire largă, 
exceptând Sardinia unde este vânată cu câini;

• Ariciul este foarte bine adaptat la prezența 
umană, fiind comun în terenuri agricole, zone 
rurale, parcuri, grădini, chiar când acestea sunt 
situate în orașe mari;

• De asemenea, specia poate fi observată în 
păduri de foioase, la liziera acestora sau în 
pajiști, dar este mai puțin comună în aceste 
zone;

• În anumite zone, aricii sunt victime comune ale 
traficului rutier, dar acest lucru nu a dus la un 
declin al populațiilor. În anumite părți ale 
arealului specia este vânată și consumată;



• Arici căzut victimă traficului rutier în ANPL 
Snagov



Cârtița – Talpa europaea



• Ocupă cea mai mare parte a Europei 
continentale, până la râurile Ob și Irtysh din 
partea asiatică a Rusiei;

• Absentă din sudul Iberiei, sudul Italiei și sudul 
Balcanilor, unde este înlocuită de altă specie din 
genul Talpa;

• Poate urca până la 2400 de metri altitudine;
• Specie comună în tot arealul, densitatea 

ajungând până la 16 indivizi pe hectar;
• Preferă pajiștile, pășuni, terenuri arabile, grădini, 

parcuri și este rară în zone pietroase sau cu 
soluri nisipoase;

• Sursa principală de hrană sunt râmele;



Șoarecele agricol – Apodemus 
agrarius



• Arie de distribuție extensivă în palearctic, 
Indonezia și Malaezia;

• Populațiile fluctuează, producând explozii 
regionale;

• În anii cu populații foarte ridicate sunt 
considerați dăunători;

• Specie diurnă, care preferă lizierele 
pădurilor, pășuni, pajiști, terenuri agricole, 
grădini și zone rurale cu umiditate ridicată;

• Se hrănește cu rădăcini, semințe și 
insecte;



Șoarecele gulerat – Apodemus 
flavicollis



• Areal de distribuție ce cuprinde Insulele 
Britanice și Europa continentală până la Munții 
Urali;

• Urcă până la 1850 de metri;
• Se distinge ușor de ceilalți membrii din genul 

Apodemus după „gulerul” de culoare galbenă 
din jurul gâtului;

• Populațiile sunt stabile, dar pot apărea flucutuații 
în funcție de sursa de hrană;

• Preferă lizierele de pădure, dar poate apărea și 
în habitate secundare – pășuni, câmpuri 
agricole, zone cu tufișuri;

• Distribuția depinde de prezența copacilor cu 
semințe de dimensiuni mari – ghindă, alune, jir.



Șobolanul de apă – Arvicola 
terrestris



• Distribuție largă atât în Europa cât și în Asia;
• Este considerat dăunător în multe părți ale arealului;
• Densitățile indivizilor nu depășesc niciodată limita de 

100 indivizi/ha, chiar și în habitate acvatice optime;
• Adaptată la o varietate mare de habitate acvatice 

de-a lungul râurilor și în mlaștini, atât în zone joase, 
cât și înalte;

• În perioada de iarnă devine specie fusorială 
(locuiește primar sub pământ);

• Hrana este reprezentată în principal de materie 
vegetală,dar consumă și insecte, moluște și pești 
mici;

• Reproducerea începe în Februarie, iar perioada de 
gestație este 21 de zile.



Șoarecele de pădure - Apodemus 
sylvaticus



• Areal de răspândire ce cuprinde aproape toată 
Europa și nordul Africii, cu excepția Peninsulei 
Scandinavice și a Rusiei;

• Poate urca până la 3300 de metri altitudine;
• Populațiile prezintă fluctuații foarte mari în 

decursul timpului, dar motivul nu este cunoscut;
• Specie foarte adaptabilă, ce populează o 

varietate mare de habitate, inclusiv semi-
naturale: zone de pădure, zone mlăștinoase, 
stepe, tufișuri mediteraneene, dune de nisip, 
parcuri, grădini, zone agricole, pășuni;

• Dieta este omnivoră, cuprinzând atât semințe 
cât și nevertebrate;

• Un potențial impact este reprezentat de 
utilizarea produselor chimice în agricultură;



• Șoarece de pădure parțial consumat de un 
prădător în ANPL Snagov



Șoarecele roșu de pădure –
Myodes (Clethrionomys) glareolus



• Arealul de distribuție cuprinde Europa, iar în 
Rusia până la Lacul Baikal;

• În nord trece de Cercul Polar, iar în sud 
ajunge până în nordul Turciei și nordul 
Kazahstanului;

• Urcă până la altitudini de 2400 metri;
• Specie comună în arealul de distribuție, 

densitatea variază de la 6-12 indivizi pe 
hectar;

• Populează toate tipurile de păduri, preferând 
poienile cu vegetație densă sau marginile 
pârâurilor și izvoarelor din interiorul pădurilor;



Șoarecele de câmp – Microtus 
arvalis



• Arealul de distribuție cuprinde Europa, Orientul 
Mijlociu și Asia Centrală;

• Urcă până la 2600 metri altitudine;
• Este o specie comună cu densități ce ajung 

până la peste 1000 indivizi/ha;
• Populațiile prezintă fluctuații de la an la an, în 

funcție de sursa de hrană;
• Este prezent într-o varietate de habitate, inclusiv 

pajiști umede, păduri stepice și zone agricole; 
• Consumă în principal părțile verzi ale ierburilor și 

este un dăunător important al culturilor agricole.



Șoarecele subpământean –
Microtus (Pitymys) subterraneus



• Specia este prezentă în principal în Europa, 
dar este prezentă și în Asia Mică;

• Pe verticală, specia urcă până la 2300 metri;
• Este comun în tot arealul de distribuție și 

populațiile sunt stabile, deși au fost 
înregistrate unele declinuri locale;

• Este prezent într-o varietate de habitate, 
inclusiv păduri de conifere și foioase, pajiști și 
pășuni și zone pietroase din munți;

• Tolerează atât condiții de umezeală cât și 
uscăciune.



Șoarecele de casă – Mus musculus



• Originar o specie palearctică, ca urmare a 
contactului cu specia umană a fost 
introdus pe tot globul, cu excepția 
Antarcticii;

• Specia este comună în toate habitatele, cu 
excepția celor extreme (zone înalte, frig 
prelungit);

• Șoarecii de casă sunt comesali și sunt 
prezenți într-o varietate largă de habitate, 
inclusiv case, ferme și mine;

• Rata de reproducere este foarte ridicată și 
pot produce până la 7-8 generații pe an.



Șoarecele de stepă – Mus 
spicilegus



• Specie endemică pentru Europa, este prezentă doar în 
partea central-sudică și de est a continentului;

• Este comun în habitatele specifice, dar există declin 
populațional în anumite zone;

• Poate fi recunoscut ușor după movilele construite 
toamna din pământ și vegetație;

• Densitățile tipice sunt de 1-20 de movile pe hectar, dar 
pot ajunge și la 60-100 movile pe hectar;

• Fiecare movilă găzduiește 5-6 indivizi;
• Ocupă habitate de pajiște stepică, pășuni, culturi de 

cereale, livezi, liziere de pădure și luminișuri;
• Se hrănește cu cereale și semințe pe care le adună în 

grămezile făcute pentru iarnă;
• Fiecare movilă poate avea până la 400 cm în diametru și 

conține până la 10 kg de semințe;
• Declinuri populaționale pot fi cauzate de pierderea 

zonelor stepice și intensificarea agriculturii;



Șobolanul negru – Rattus 
norvegicus



• Specie originară din sud-estul Siberiei, 
nord-estul Chinei și Japonia, în prezent 
are o răspândire globală;

• Specia este abundentă în habitate 
favorabile, în special în zone urbane;

• Prezent în special în zone costiere și în 
regiuni joase, dar în special la altitudini 
joase;

• La latitudini scăzute este restricționat la 
habitate puternic modificate de oameni –
clădiri, porturi, canalizări;

• Nu intră în competiție cu Rattus rattus.



Șobolanul comun – Rattus rattus



• Specia este originar indo-malaeziană, 
dar a fost introdusă pe tot globul ca 
rezultat al activităților antropice;

• Specia este foarte comună în tările 
mediteraneene;

• Primar comesală, se găsește în toate 
habitatele naturale și semi-naturale;



Chițcan comun – Sorex araneus



• Distribuție largă în palearctică, în est până la Lacul 
Baikal;

• Este o specie larg distribuită în toate habitatele, cu 
excepția stepei aride și deșerturilor;

• Cea mai abundentă specie de chițcan;
• Preferă habitate umede, răcoroase și umbrite, cum 

ar fi păduri ripariene și zone de stufăriș;
• Totuși, tolerează o gamă largă de habitate, și este 

prezent și în zone mai uscate, cum ar fi păduri, zone 
de tufișuri și dune de nisip;

• Se hrănește cu nevertebrate, în special artropode, 
viermi și melci, dar consumă și materie vegetală;

• Amenințarea principală este degradarea habitatelor 
prin folosirea substanțelor chimice în agricultură;



Orbetele mic – Spalax leucodon



• Specia este prezentă în Ungaria, Peninsula Balcanică, 
Moldova, Ucraina și în est până la Dnestr;

• Pe verticală, ajunge până la 2400 metri;
• Se cunosc constricții de areal și declinuri populaționale, 

totuși local specia este abundentă;
• Densitatea variază de la 1-13 indivizi/ha;
• Populează pășuni stepice, pajiști cu un strat de sol 

afânat unde construiește tunele extensive;
• Pătrunde adesea în terenuri agricole;
• Rata reproductivă este scăzută, dând naștere la doar 2-4 

pui;
• Mușuroaiele se recunosc ușor prin dispunerea lor liniară;
• Amenințările sunt distrugerea habitatului, modificarea lor 

pentru agricultură și folosirea substanțelor chimice;



Popândău – Spermophilus citellus



• Endemic pentru centrul și sud-estul Europei, de la 0 la 
2500 metri altitudine;

• Arealul este despărțit de Carpați;
• Specia este în declin, populațiile sunt fragmentate și 

extincții au avut loc către marginile arealului;
• Populațiile pentru România sunt estimate la 15.000 

indivizi;
• Cerințele de habitat sunt ridicate, necesitând stepă cu 

iarbă de joasă înălțime sau habitate artificiale similare –
pășuni, gazon, terenuri de golf;

• Dieta este omnivoră, consumând semințe, rădăcini, flori 
și artropode;

• Principalele amenințări sunt conversia stepelor în 
terenuri agricole sau habitate cu iarbă înaltă și folosirea 
substanțelor chimice  (în special ierbicide).



Iepurele de vizuină - Oryctolagus 
cuniculus



• Arealul de distribuție original include Peninsula Iberică, vestul 
Franței și nordul Africii,dar a fost introdus încă din perioada romană 
în toată Europa;

• În momentul de față populațiile sunt în declin;
• Specia preferă amestec de păduri stepice și terenuri deschise 

pentru hrănire;
• Poate construi bârloguri în pământ afânat, dar în zonele de tufișuri 

stepice se folosește de acestea pentru adăpost, deși riscul de 
prădare e mare;

• Iepurele de vizuină se poate reproduce tot anul, dar depinde de 
condițiile climatice și sursa de hrană;

• Este o sursă de hrană cheie pentru numeroase specii;
• Este o specie cheie în habitate, creând habitat pentru nevertebrate, 

crește diversitatea de specii și fertilitatea solurilor;
• Pierderea habitatelor și fragmentarea sunt cauze continue de declin 

al speciei;
• Agricultura intensivă afectează distribuția speciei, dar și fermele 

extensive de animale;
• Vânatul intensiv poate duce la scăderi importante ale populațiilor;



Chițcanul mic – Crocidura leucodon



• Arealul de distribuție cuprinde Europa și vestul 
Asiei;

• Urcă până la 2500 de metri altitudine;
• Specia se află în declin la limita nordică și 

vestică a arealului;
• Preferă habitate umede, cu vegetație densă, 

habitate agricole, malurile râurilor și ziduri de 
piatră;

• Se hrănește cu nevertebrate, inclusiv insecte, 
larve de insecte și viermi;

• Specia este afectată de intensificarea 
agriculturii, folosirea substanțelor chimice în 
agricultură, drenarea zonelor umede;



Veverița – Sciurus vulgaris



• Un areal de răspândire foarte larg ce cuprinde toată 
Europa, iar în est Mongolia și China, până la coasta 
Oceanului Pacific;

• Este prezentă și pe Insulele Sakhalin și Hokkaido;
• Urcă până la 3100 de metri altitudine;
• Populațiile suferă modifică numerice fără a fi cunoscuți 

factorii care le cauzează;
• Este comună în pădurile de conifere, dar prezentă și în 

cele de foioase, amestecuri, parcuri și grădini;
• Dieta este în principal compusă din semințe, ierburi, 

ciuperci și coajă de copac, dar ocazional consumă și 
păsări mici și ouă;

• Sunt o specie importantă pentru procesul de reforestație;
• Principalele amenințări sunt pierderea habitatului și 

fragmentarea, dar nu sunt cunoscute declinuri până în 
momentul de față;



Pârșul mare – Glis glis



• Specie prezentă în toată Europa, nordul Turciei, Caucaz, 
Iran și Turkmenistan;

• Urcă până la 2000 de metri altitudine;
• În nordul arealului de distribuție pârșul mare este în 

declin, în timp ce în sudul arealului este considerat un 
dăunător;

• În Europa centrală densitatea tipică este de 0.5 
indivizi/ha, dar poate ajunge și la 20-22 indivizi/ha;

• De obicei specia este prezentă în păduri masive de 
foioase și în amestecuri. Habitatele semi-naturale cum 
sunt grădinile sau livezile sunt frecventate, dar și 
podurile caselor;

• În unele părți ale arealului specie este vânată fie 
recreațional, fie pentru blană, grăsime și carne;

• Tăierea pădurilor de stejar este o amenințare pentru 
specie;



Pârșul de alun - Muscardinus 
avellanarius



• Arealul de răspândire este reprezentat de Europa și 
Asia Mică;

• În Europa urcă până la 1920 de metri altitudine;
• Populațiile variază numeric în diferite părți ale 

arealului: în Europa de vest populațiile sunt 
fragmentate și în declin, în timp ce în estul Europei 
numărul este constant;

• În habitate favorabile densitatea poate ajunge și la 
0.10 indivizi/ha;

• Habitatele specifice sunt reprezentate de păduri de 
foioase, în special lizierele, tufișuri secundare și alte 
zone cu numeroase tufișuri și arbuști;

• Consumă în principal fructe, insecte și flori;
• Principala amenințare este reducerea habitatului ca 

urmare a agriculturii și urbanizării;



Pârșul de stejar - Eliomys 
quercinus



• Specie endemică pentru Europa, în momentul de 
față populații reprezentative există în Europa de 
vest, în timp ce în est arealul este fragmentat;

• Urcă până la 2500 de metri altitudine;
• Au fost înregistrate declinuri populaționale, 

constricții ale arealului și extincții locale în ultimele 
decenii;

• Densitatea este de obicei sub 10 indivizi/ha;
• Preferă habitate forestiere – păduri de conifere, 

foioase și amestec;
• Mai puțin arboricol față de alți pârși, poate fi întâlnit 

pe sol în zone stâncoase sau în apropierea zidurilor;
• Motivul declinului nu este pe deplin înțeles, dar se 

presupune că are legătură cu pierderea habitatului 
și persecuția directă;



Bizamul – Ondatra zibethicus

Areal de distribuție nativ



• Specie nativă pentru America de Nord, a fost 
introdusă în Europa, Mongolia, China, Coreea și 
Japonia;

• Specia este comună în habitatele favorabile, cu 
densități de până la 40 indivizi/ha;

• Preferă lacurile cu apă dulce și salmastră, iazuri, 
pârâuri, râuri și mlaștini;

• În funcție de locație, fie sapă bârlog în malul râului 
sau construiesc adăposturi din vegetație;

• Adăposturile sunt construite astfel încât camerele 
principale sunt deasupra nivelului apei, dar pot fi 
accesate doar prin intrări subacvatice;

• Pentru reproducere și hrănire specia face construcții 
separate;

• Dieta este în principal ierbivoră, dar când hrana este 
puțină consumă și scoici, șoareci, țestoase, păsări și 
pești;



Iepurele – Lepus europaeus



• Distribuția naturală a speciei cuprinde Eurasia, cu 
excepția Scandinaviei;

• A fost introdusă pe aproape toate continentele mai puțin 
Africa;

• Populațiile europene sunt în declin, densitățile variind de 
la 0,1 până la 3,4 indivizi/ha;

• Specie foarte adaptabilă, preferă habitatele ierboase, dar 
poate consuma și plante de cultură;

• Numărul mediu de serii de pui este circa 3-4 pe an;
• În momentul de față habitatul primar este reprezentat de 

terenuri agricole;
• Principala amenințare este vânatul intensiv, iepurii fiind 

principala specie preferată pentru vânat;
• Nu se cunosc detalii suficiente privind dinamica 

populațiilor și efectul schimbărilor de habitat;



Dihorul – Mustela putorius



• Specie distribuită în toată Europa, inclusiv 
Rusia, până la Munții Urali;

• Urcă până la 2400 de metri în partea sudică a 
arealului;

• Zonele de pădure sunt preferate, iar populațiile 
sunt stabile în partea estică a arealului, în timp 
ce în vestul Europei populațile sunt în declin, 
densitatea variind de la 1 individ la 1000 de 
hectare la 5 indivizi la 1000 de hectare;

• Este o specie oportunistă, consumând 
rozătoate, nevertebrate, hoituri, amfibieni, păsări 
sau ouă;

• Principalele amenințări sunt vânătoare pentru 
blană, persecuția directă ca dăunător și declinul 
sursei de hrană.



Nevăstuica – Mustela nivalis



• Distribuție holarctică, cuprinzând Europa, America de Nord, 
Asia și nordul Africii;

• Deși distribuția este largă, specia este destul de rară în 
America de Nord;

• Densitățile variază de la 0.2 până la 1 individ/ha, iar în Europa 
de vest sunt cunoscute numeroase declinuri ale populațiilor;

• Numărul indivizilor este mai ridicat în perioadele cu creștere 
exponențială a populațiilor de rozătoare;

• Tolerează o gamă largă de habitate, inclusiv păduri, ferme, 
culturi agricole, pajiști, pajiști alpine, stepe, zone semi-
deșertice, dune costiere și preerii;

• Construiește bârloguri în crevase, între rădăcinile copacilor, în 
bușteni căzuți sau folosește bârlogurile altor specii;

• Prădător diurn,cosumă în principal micromamifere, dar și ouă 
de pasăre, șopârle, broaște, salamandre, pești, viermi și 
hoituri;

• Evită spațiile deschise unde sunt vulnerabile pentru prădători;
• Amenințările includ otrăvirea cu substanțe chimice pentru 

rozătoare și persecuția directă;



Hermelina – Mustela erminea



• Distribuție circumboreală ce cuprinde America de Nord, 
Europa și insulele arctice ale Canadei și Europei;

• Populația globală depășește 100.000 de indivizi, dar 
densitatea și structura este instabilă, ca urmare a ratei 
ridicate de reproducere și durata scurtă de viață;

• Populațiile suferă fluctuații în funcție de sursa de hrană 
(rozătoare);

• Ocupă o mare varietate de habitate, inclusiv liziere de 
pădure, pășuni alpine, mlaștini, maluri de râuri, păduri de 
conifere sau amestec și tundre;

• Specie nocturnă, consumă în principal rozătoare, dar 
ocazional consumă ouă, păsări, fructe, viermi.

• Distribuția sa urmărește arealul de distribuție al 
rozătoarelor.

• Local hermelina este amenințată de persecuție directă, 
distrugerea habitatului și vânătoare pentru blană, dar la 
nivel global populațiile nu suferă modificări semnificative.



Jderul de copac – Martes martes



• Distribuție palearctică largă, acoperind întregul 
continent european, cu excepția Peninsulei Iberice și 
Grecia;

• Urcă până la 2300 de metri altitudine;
• Populează păduri de foioase, amestec și conifere, dar 
și zone de tufișuri; preferă zonele cu creșteri 
secundare bogate;

• Dieta este predominant carnivoră, consumând șoareci, 
veverițe, iepuri, păsări și amfibieni;

• Iarna principala sursă de hrană este reprezentată de 
cadavre;

• Secundar consumă și cuiburi de albini, ciuperci și 
fructe;

• Este o specie solitară, dar nu teritorială;
• Principalele amenințări sunt supraexploatarea, 

persecuția directă, otrăvirea accidentală și pierderea 
habitatelor.



Bursucul, viezurele – Meles meles



• Arealul de distribuție al speciei cuprinde marea 
parte a Europei, până la râul Volga, Turcia și 
Orientul Apropiat;

• Specia este abundentă în tot arealul de 
distribuție;

• Preferă pădurile de foioase cu luminișuri și 
poieni, sau pășunile cu pâlcuri de pădure;

• Este un animal oportunist cu dietă omnivoră, 
consumând și fructe, alune, bulbi, tuberculi și 
cereale; consumă insecte, ouă, păsări, hoituri, 
șoareci și iepuri;

• Bursucul hibernează în zonele nordice unde 
clima este mai rece;

• Principalele amenințări sunt pierderea de habitat 
și persecuția directă ca dăunător.



Vidra – Lutra lutra



• Una dintre cele mai largi distribuții dintre mamiferele palearctice, 
arealul cuprinzând 3 continente: Europa, Asia și Africa;

• Preferă o varietate mare de habitate acvatice, inclusiv râuri din zone 
înalte și joase, mlaștini și zone costale;

• Urcă până la 1000 metri altitudine;
• Vegetația de mal are un rol foarte important pentru distribuția 

vidrelor, cele mai multe observații fiind făcute în zone cu vegetație 
de mal densă;

• Pentru reproducere au nevoie de găuri în mal, între rădăcinile 
copacilor sau grămezi de lemne și bușteni;

• Utilizarea habitatului este lineară, frecventând o suprafață îngustă 
de-a lungul malului;

• Peștele reprezintă principala sursă de hrană, compunând peste 
80% din dietă, dar consumă și insecte, amfibieni, reptile și mamifere 
mici;

• Maturitatea sexuală este la 18 luni în cazul femelelor și 24 de luni în 
cazul masculilor;

• Distrugerea habitatelor acvatice, extrem de fragile, este principala 
amenințare, precum și declinul sursei de hrană;

• Poluarea surselor de apă cu detergenți, pesticide și mercur este o 
altă amenințare importantă;

• Plasele pentru pești pot duce la înecarea indivizilor și s-au semnalat 
un număr mare de mortalități rutiere;



Vulpea – Vulpes vulpes



• Cel mai mare areal de distribuție din tot Ordinul 
Carnivora, ocupând toată emisfera nordică, de la Cercul 
Polar până în nordul Africii, America Centrală și stepele 
asiatice;

• Densitatea variază foarte mult, în medie fiind de 0,1 –
0,2 indivizi/kmp;

• Gama de habitate preferate este foarte largă, cuprinzând 
tundra, deșerturi, păduri, dar și zone urbane sau rurale;

• Habitatul natural este un amestec de zone împădurite și 
deschise, cu umiditate scăzută și sunt preferate lizierele 
pădurilor sau a zonelor de tufiș;

• Principalele amenințări sunt distrugerea și fragmentarea 
habitatelor, supraexploatarea și persecuția directă ca 
dăunător;

• Comerțul cu blănuri joacă un rol important în fluctuațiile 
populaționale, la fel ca și braconajul.



Liliacul comun – Myotis myotis



• Specie cu distribuție vest-palearctică, ocupă 
vestul, centrul și sudul Europei;

• Specie comună în tot arealul de distribuție, 
formează conglomerări masive în perioada rece 
a anului;

• Vânează insecte de dimensiuni mari (gândaci, 
lăcuste, cosași, greieri) la liziera pădurilor, în 
poieni și în pajiști;

• În perioada de vară se adăpostește în podurile 
caselor;

• Ocazional formează colonii mici în copaci și 
poate face migrații;

• Activitățile agricole pot afecta populațiile speciei 
(folosirea pesticidelor, intensificarea agriculturii), 
aceste habitate fiind preferate pentru vânat;



Căprioara – Capreolus capreolus



• Distribuție largă în regiunea palearctică, este 
comună în toată Europa, cu excepția Irlandei, 
Cipru, Corsica, Sardinia și Sicilia;

• Arealul de distribuție este în extindere în multe 
zone;

• Populația în partea centrală și de est a Europei 
este estimată la circa 15 milioane de indivizi;

• Ocupă o mare varietate de habitate, inclusiv 
păduri de foioase, conifere sau amestec.

• De asemenea, este întâlnită în zone sub-urbane 
cu grădini sau parcuri întinse, în câmpuri 
agricole și în pășuni;

• Managementul defectuos al populațiilor și 
supravânatul poate duce la scăderea numărului 
local de indivizi;



Mistrețul – Sus scrofa



• Una dintre cele mai largi distribuții dintre toate mamiferele 
terestre, distribuție lărgită și prin intervenție umană;

• În momentul de față specia este prezentă în formă sălbatică pe 
toate continentele cu excepția Antarcticii;

• În Europa specia are o distribuție largă, cu excepția Scandinaviei 
și a Rusiei europene;

• Indivizii pot fi mai rari în zonele unde se practică vânătoarea 
intensă;

• Ocupă o varietate largă de habitate, preferând zonele împădurite 
pentru adăpost și câmpurile agricole pentru hrană;

• Mistrețul este omnivor, consumând în principal semințe, fructe, 
rădăcini, tuberculi, dar și pământ, viermi, moluște, insecte;

• Specia este activă mai ales la primele ore ale dimineții și după-
amiaza târziu, dar poate fi și nocturnă în zonele cu activitate 
umană intensă;

• Supravânatul pentru carne sau doar ca sport este principala 
amenințare locală, alături de distrugerea habitatului și persecuția 
directă ca dăunător;

• Mistrețul este susceptibil la o gamă largă de boli contagioase, 
care pot duce la declinuri locale catastrofale;

• Contaminarea materialului genetic prin împerecherea cu porcii 
domestici este o amenințare;



VĂ MULȚUMESC!


