
Mamiferele și alte specii de faună
 Fauna României este una din cele mai bogate și variate din Europa, conținând specii rare sau 
chiar unice pe continent, speciile de animale fiind răspândite în strînsă legătură cu zonele de vege-

tație.  În țara noastră trăiesc peste 700 specii și subspecii de vertebrate și câteva mii de specii de  nev-

ertebrate.  Vertebratele sunt reprezentate prin 184 specii pești, 20 specii de amfibieni, 31 specii de 
reptile, 380 specii de păsări și 110 specii de mamifere. 

 În zona Neamţului, în special în zona forestieră, poate fi întâlnită 
o faună diversă și bogată. 

 Astfel, dintre mamifere amintim o serie de specii ocrotite 
cum ar fi: ursul brun, lupul, râsul, vidra, zimbrul. Alte mam-

ifere care pot fi întâlnite în pădurile 
județului Neamț sunt: vulpea, 
pisica sălbatică, cerbul carpatin,  

căpriorul,  mistreţul, iepurele, 
etc. 

             Mamiferele sunt o clasă de 
animale vertebrate, cu sânge cald, care 

trăiesc în toate mediile de viață. Corpul acestora este acoperit cu 
peri care formează blana, de diverse culori. Dentiția este formată 
din: incisivi, canini și măsele, fiind specifică tipului de hrănire, după 
cum urmează: 
   - carnivorele (lupul, vulpea, etc) au canini cu care 
sfâşie prada; 
   - rozătoarele (iepurii) au incisivi cu creștere continuă, 
de aceea trebuie să roadă în continuu; 
   - unele erbivore (zimbrul) au dentiție incompletă (le 
lipsesc caninii și incisivii de pe maxilarul superior).
 Unele mamifere, liliecii, s-au adaptat nu numai la zbor, ci și la 
deplasarea rapidă în condiții de vizibilitate scăzută. Astfel, cu ajutorul 

ultrasunetelor, liliecii sunt capabili să-și captureze noap-

tea prada constituită în special din specii de insecte. 
Datorită consumului mare de 

energie cauzat de zbor și lipsei 
insectelor, în perioada de 

iarnă liliecii hibernează.
 Dintre reptile 
menţionăm prezența 

viperei de munte cu o 

concentrare mare în zonele stân-

coase, neîmpădurite, dar și a năpârcii, şopârlei 
de câmp,  guşterului, etc. Reptilele au o importanță pozitivă 
prin faptul că se hrănesc cu unele specii care provoacă distru-

geri în culturi și păduri.
 Șopârlele, frecvente în marginea culturilor, pe lizieră și 
în luminișurile pădurilor, stârpesc prin modul lor de hrană 
insectivor, numeroase specii care produc pagube culturilor agricole și silvice. Ele completează 
acțiunea folositoare a păsărilor insectivore, prin faptul că se hrănesc cu aceste insecte, la nivelul 
solului. 
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 Șerpii, au un mod de hrănire care exclude în totalitate hrana vegetală. Se hrănesc cu broaște, 
șopârle, insecte sau chiar mici  mamifere, contribuind 
astfel la limitarea populațiilor de rozătoare.  
 Fauna de amfibieni cuprinde salamandra, tritonul 
carpatic, tritonul cu creastă și diferite specii de broaște: 
broasca roşie de munte, buhaiul de baltă, etc. Amfibienii 
sunt buni indicatori ai calității mediului, datorită faptului 
că sunt afectați atât de modificările suferite de ecosiste-

mele acvatice cât și cele terestre. În plus, pielea lor este 
semipermeabi lă , 
prin urmare aceștia 
sunt afectați chiar de modificările ușoare suferite de mediu.          

 Peștii sunt cele mai vechi vertebrate, au sângele  rece, tem-

peratura lor fiind aceeași cu a apei în care trăiesc.

Fauna acvatică a Neamțului este reprezentată, în apele din 
zona montană, de păstrăv și mreană, iar în apele din zona de 

deal și câmpie se întâlnesc scobarul, babușca, cleanul, obletele, roșioara, etc.

  

 

• ecosistem – ansamblu format din biotop şi biocenoză, în care se 
stabilesc relaţii strânse atât între organisme, cât şi între acestea şi factorii 
abiotici;
• nevertebrat – (animal) caracterizat prin lipsa coloanei vertebrale şi 
a unui schelet osos intern;
• lanț trofic -  o schemă care prezintă relațiile de hrănire dintre 
organismele componente ale unui anumit ecosistem.

Dicționar:

Întrebări: • Ce mamifer sălbatic este adaptat mediului acvatic ?
• Care sunt speciile de mamifere erbivore enumerate în lecție ?  
• Care sunt speciile de pești cele mai întâlnite în zona de munte ?

De reținut:

• România deţine cele mai numeroase  populaţii din Europa de 
urşi bruni (Ursus arctos) – peste 7000 exemplare, lupi (Canis lupus) – 
aproximativ 3000 exemplare şi râşi (Lynx lynx) – aproximativ 1500 exem-
plare. 
• În țara noastră sunt des întâlnite trei specii de vipere, respectiv 
vipera de munte, vipera cu corn și vipera de stepă. Le putem deosebi de 
șerpii neveninoși prin faptul că au pupila verticală!
• Năpârca sau șarpele de sticlă este de fapt o șopârlă fără picio-
are. Față de șerpi, șopârlele prezintă deschizături pentru urechi, pleoape 
mobile și maxilare mult mai putin flexibile.
•  Majoritatea salamandrelor au patru degete la membrele ante-
rioare și cinci la cele posterioare. Salamandrele au capacitatea să-și rege-
nereze membrele sau alte părți ale corpului pierdute.
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Aplicații practice:

• Completetați integrama numărul 6 – REPTILĂ. Pentru ca și alți 
elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând doar 
creionul.

• Organizaţi o vizită pe traseul educațional pentru a putea obser-
va specii reprezentative de animale în mediul lor de viață. Mamiferele 
sunt  mai greu de observat, în special în cursul zilei.  Urmele acestora sunt 
vizibile după ploaie sau mai ales pe zăpadă. Insectele, șopârlele și amfibi-
enii pot fi observate cu ușurință. Înscrieți în fișa de teren de la Anexa 5 
caracterele generale ale viețuitoarelor observate, iar apoi realizați com-
parații între grupele de viețuitoare învățate. Prezintați concluziile în fața 
clasei. Pentru identificarea în teren a  urmelor, vă puteți ajuta de Anexa 6, 
după ce veți găsi corespondența dintre animale și urmele acestora.

•                Pentru a realiza un album cu speciile de animale întâlnite pe 
traseu, faceți fotografii, cele mai frumoase pot fi utilizate pentru postere.

Joc :

 Toţi participanţii stau în cerc, fiecare având un cartonaş pe care 
sunt scrise diferite elemente ale unui peisaj (de exemplu: râu, iarbă, 
pădure, peşteră etc.).  Animatorul ţine în mână un ghem de sfoară. Prima 
parte a activităţii simbolizează deplasarea carnivorelor mari, de exemplu, 
deplasarea ursului. Firul de sfoară urmăreşte traseul pe care merge ursul. 
Ursul iese din peşteră, apoi se plimbă prin pădure (ghemul de sfoară este 
aruncat de animator la peşteră, apoi de la peşteră la pădure, etc), apoi 
ursul face o baie în râu etc. La sfârşit, toate elementele peisajului scrise pe 
cartonaşe vor fi legate prin firul de aţă, constituindu-se astfel o reţea de 
rute pe care le urmează ursul pentru a-şi găsi mâncare şi apă, adăpost sau 
perechea.
 Apoi animatorul le descrie participanţilor la activitate un 
scenariu, pe scurt, şi anume că o mare companie de construcţii vrea să 
construiască o stațiune turistică în mijlocul pădurii.
 Poziționarea stațiunii se realizează cu foarfeca, prin intermedi-
ul căreia se taie firele de sfoară. Rutele de deplasare a ursului sunt pertur-

bate sau distruse. Această activitate ne arată că viaţa animalelor este pusă 
în pericol de unele activităţi ale oamenilor.
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Lucruri interesante despre urși...
  Ursul este cel mai mare carnivor european de uscat; este un animal mare, cu corp greoi, 
masiv și îndesat, cap rotund cu bot alungit și picioare scurte și groase terminate cu gheare puternice.
 Exista nouă specii de urs, majoritatea trăind în pădurile din Europa, Asia și cele două 
Americi (excepție face ursul polar): ursul brun, ursul negru american, ursul tibetan, ursul negru cu 
ochelari, ursul soare, ursul leneș, ursul peșterilor, ursul panda și ursul polar.
 Sunt multe teorii cu privire la hibernarea urșilor; mulți oameni de știință afirmă că este 
impropriu spus “hibernare” deoarece temperatura corpului urșilor rămâne constantă pe perioada 
iernii și nu scade considerabil, cum se întâmplă în cazul animalelor care hibernează cu adevărat.
                   Până în secolul 19, în România ursul brun se găsea pe întreg teritoriul țării; acesta a fost 
exterminat din zonele de câmpie și deal 
datorită agriculturii și creșterii 
animalelor.
                     Toți puii de urs 
se nasc foarte mici 
(200-700 grame), 
sunt orbi, nu au păr, 
le lipsesc dinții și 
arată ca puii de 
șobolan. Cresc 
foarte repede 
hrănindu-se cu 
laptele hrănitor 
al ursoaicei.
Mirosul, văzul și 
auzul urșilor sunt 
extrem de fine; 
aceștia pot mirosi        
mâncarea, partenerul, 
puii și alte animale de la 
kilometri depărtare.
 Inima unui urs bate 
în medie de 40 de ori pe minut; în 
timpul hibernării bătăile se reduc la 8 pe minut.
 Spre deosebire de multe mamifere, urșii văd color.
 Aproximativ 40% dintre puii de urs nu ajung la maturitate, acesta fiind  unul dintre 
motivele pentru care ursoaicele sunt unele dintre cele mai feroce femele din regnul animal când vine 
vorba de protecția puilor.
 Pielea din jurul gâtului unui urs este de 20 de ori mai groasă decât cea a omului.
 Ursul este singurul prădător mare care consumă regulat atât carne dar și plante, din 
acest motiv, ursul are dinți  adaptați modului de hrănire omnivor. Prezintă 42 de dinți, cu 10 mai 
mulți decât omul, caninii lor pot ajunge la 4 cm lungime, în timp ce ai omului nu depășesc  1,3 centi-
metri.
 Urșii merg de obicei în patru labe, însă se pot ridica și în două și se pot deplasa așa câțiva 
metri. Este considerat un animal plantigrad, deoarece merge călcând pe toată talpa piciorului, 
asemenea omului.
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Căpriorul 
(Capreolus capreolus)

 Căpriorul este un mamifer erbivor, rumegător, 
având o lungime medie de 1-1,30 m, înălțime la 
greabăn de cca 70 centimetri și o greutate de 25-30 kg. 
Căpriorul are picioare lungi și subțiri, terminate cu 
copite mici, alungite și ascuțite. Capul este dominat de 
ochii mari, cu genele de la pleoapa superioara alungite. 
 Diferența dintre mascul și femelă este evidentă, 
prin prisma faptului că masculul prezintă coarne. Coar-

nele apar în primul an de viață sub forma de butoni ori 
suliță scurtă fiind lepădate toamna. Din al treilea an, 
căpriorul are coarnele complet dezvoltate, de principiu 
cu 3 ramuri pe prăjină, fiind lepădate anual toamna 
(octombrie-noiembrie), ele crescând apoi până în 
lunile aprilie-mai a anului următor.  Femelele au 
dimensiuni generale mai reduse decât ale masculului. 
 P ă r u l este de 

c u l o a r e roșiat-

i c ă 

vara și 
c e n u ș i e i a r n a . 
Fruntea și partea supe-

rioară a capului sunt mai închise la culoare, iar zona de 
sub gât este mai deschisă la culoare. Posterior, ambele 
sexe prezintă ”oglinda” – o pata distincta de culoare 
albă. Iedul are o culoare brună, cu mici pete de culoare 
mai deschisă. Longevitatea căpriorului este apreciată la 
12-15 ani.
 Cele mai dezvoltate simțuri ale căpriorului sunt 
mirosul și auzul.
 Hrana căpriorului este constituită din plante 
erbacee, mugurii și lăstarii unor specii forestiere. De 
asemenea, căpriorul mănâncă cu plăcere trifoi, 
lucernă, mazăre, grâu și orz.
 Căprioara fată de regulă un ied sau doi și cu 
totul excepțional trei. Iedul este capabil să se ridice și 
să își urmeze mama la doar câteva ore după fătare. 
 Principalii dușmani ai căpriorului sunt lupul și 
râsul în zonele de deal și munte, vulpea, pisica sălbatică 
și câinii hoinari în zonele de câmpie.

Bursucul 
(Meles meles)

 Bursucul este un animal de talie mică cu corpul 
îndesat, mai gros în partea din spate decât în partea ante-

rioară, care începe printr-un bot ascuțit. Picioarele sunt 
scurte și înzestrate cu câte 5 degete, prevăzute cu gheare 
puternice, adaptate pentru săpatul vizuinilor. Bursucul are 
o lungime a corpului de 70-80 centimetri, înălțimea la 
greabăn este de 30 centimetri și poate atinge o greutate 
de 10-20 kilograme. Are o coada scurtă, stufoasă, de 
culoare deschisă, de aproximativ 20 centimetri, sub care 
se afla o glandă cu secreție urât mirositoare, cu rolul de a 
îndepărta dușmanii. 
 Blana este compusă din peri aspri, relativ lungi, de 
culoare albă-gălbuie la baza, negri la mijloc și albicioși la 
vârf, combinație care induce impresia generală de culoare 
cenușie. Partea de jos a gâtului, pieptul, abdomenul și 
picioarele sunt negre-cafenii. Specifică este culoarea albă 

a capului, cu două dungi negre care pornesc de la nas, 
cuprind ochii și urechile și se lărgesc, estompându-se pe 
fondul culorii gâtului. Ochii sunt mici, ca de altfel și 
urechile rotunjite la vârf. Masculii și femelele sunt, de 
regulă, similari ca aparență, femelele fiind uneori ceva mai 
mici. 
 Longevitatea bursucului este de aproximativ 15 
ani. Vârsta se poate aprecia după uzura dentiției.
 Este înzestrat cu un miros excelent, cu auz foarte 
bun și cu văz mediocru.
 Prefera pădurile situate în apropierea câmpurilor 
cultivate agricol, din zona de dealuri și de câmpie, dar este 
întâlnit și în pădurile masive de munte, în luncile apelor 
curgătoare și în câmpul cultivat agricol.
 Femela fată o singură dată pe an, prin februa-

rie-martie, 3-5 pui, orbi, care văd după 9 zile și devin inde-

pendenți după o jumătate de an.
 Vizuinile sunt transmise din generație în generație. 

  Pădurea - noaptea


