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Rezumat
Cercetările au fost realizate în 2010 – 2017 în perioada de reproducere în zona de Centru 
a republicii. S-au studiat 1512 de indivizi de Mus spicilegus. La şoarecele de mişună 
reproducerea are un caracter sezonier şi durează din martie până în octombrie. Toamna 
târziu, iarna şi la începutul primăverii raportul de sex este de 1:1, iar în perioada de 
reproducere femelele predomină în raport de aproximativ 1,5:1. Femelele, care au iernat 
încep să se reproducă primăvara la vârsta de 180 – 210 zile, iar femelele născute în anul 
curent încep reproducerea la vârsta de 70 – 80 zile. Primăvara la primele generaţii se 
observă un salt al creşterii masei corpului. Numărul mediu de embrioni variază între 
4,3 şi 6,9, cel mai mic fiind înregistrat în luna august, iar cel mai ridicat în iunie şi 
septembrie. La sfârşitul lunii octombrie se observă încetarea procesului reproductiv, 
însoţită şi de stoparea maturizării sexuale. 
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Introducere
Procesul de reproducere la mamiferele, care populează zona temperată, are un 

caracter sezonier. Speciile de mamifere au dezvoltat mecanisme specifice pentru a 
asigura reproducerea sezonieră cu un scop bine determinat – creşterea probabilităţii de 
supravieţuire a tinerelor generaţii [11]. Zilele lungi şi călduroase din perioada primăvară 
– vară în combinaţie cu disponibilitatea mare a resurselor trofice asigură supravieţuirea 
puilor. Şoarecele de mişună (Mus spicilegus), una din speciile dominante de rozătoare 
din agrocenozele republicii, este capabilă de reproducere doar o perioadă limitată 
pe parcursul anului şi anume în perioada cuprinsă între lunile martie – octombrie. 
Reproducerea sezonieră la şoarecele de mişună a fost semnalată de mai mulţi 
cercetători începând cu primele studii aprofundate ale speciei [9, 10, 14, 15]. Structura 
de vârstă şi de sex a populaţiei, proporţia femelelor reproductive şi fertilitatea au o 
acţiune directă asupra ritmului de reproducere, succesului reproductiv şi condiţionează 
schimbarea efectivului numeric al populaţiei. În acelaşi timp, pe parcursul anului are 
loc alternarea cohortelor generaţiilor şoarecelui de mişună, fiecare având rolul său în 
procesul reproductiv şi în funcţionarea populaţiei speciei [2, 8]. Scopul lucrării a fost 
evaluarea procesului reproductiv al speciei M. spicilegus ca mecanism de reglare a  
efectivului populaţional.

Materiale şi metode
Cercetările au fost realizate pe parcursul anilor 2010 – 2017 în perioada de 

primăvară, vară şi toamnă în culturi de cereale (grâu, porumb), plantaţii multianuale 
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(livadă, viţă de vie), pârloagă şi în zona de ecoton. Datele s-au colectat la staţionarele 
din zona de Centru a republicii. Indivizii au fost capturaţi cu capcane pocnitoare şi 
pe viu. S-au studiat 1512 de indivizi. Toţi indivizii capturaţi au fost cântăriţi, descris 
aspectul exterior şi starea reproductivă. La animalele moarte s-a notat masa corpului, 
aspectul exterior, numărul de embrioni, de resorbţii, de puncte negre. Vârsta indivizilor 
a fost determinată după masa corpului şi starea reproductivă. 

În cadrul analizei ecologice a procesului reproductiv s-a stabilit rata sexelor 
pe parcursul anului, grupele de vârstă, s-a calculat proporţia femelelor adulte şi 
reproductive, distribuţia femelelor reproductive pe grupe de vârstă şi pe biotopuri pe 
parcursul perioadei de reproducere. A fost evaluată fertilitatea prin calcularea numărului 
mediu, minim şi maxim de embrioni şi procentul de resorbţii.

Rezultate şi discuţii
La M. spicilegus înmulţirea începe în martie – aprilie şi continuă până în septembrie 

– octombrie. O influenţă directă asupra ritmului de reproducere, care acţionează asupra 
schimbării efectivului numeric al populaţiei o are structura de sex. Dinamica structurii 
de sex reprezintă unul din mecanismele de adaptare şi reglare ale efectivului numeric. 
Raportul de sexe este de o mare importanţă în creşterea efectivului numeric al populaţiei. 
La şoarecele de mişună acest raport la începutul primăverii este de aproximativ 1:1 
(masculi - 50,6 %, femele – 49,4 % ), apoi, începând cu luna aprilie, numărul femelelor 
începe să crească, acestea constituind 54,2%, iar masculi - 45,8%. În mai numărul 
femelelor depăşeşte de 1,5 (p<0,05) pe cel al masculilor (fig. 1).

Apariţia generaţiilor tinere ale şoarecelui de mişună cauzează schimbarea structurii 
de sex a populaţiei. În perioada de vară predomină femelele, deoarece în procesul 
reproductiv participă nu doar femelele adulte care au iernat, dar şi cele născute anul 
curent pe parcursul primăverii. Majoritatea masculilor adulţi, care au iernat, dispar din 
populaţie la începutul verii [15], astfel în luna august numărul femelelor întrece de cca 
1,5 ori pe cel al masculilor (fig. 1).

Figura 1. Variaţia raportului de sexe a populaţiei M. spicilegus pe parcursul 
anului.
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În timpul construcţiei mişunilor numărul femelelor este mai mare decât al masculilor, 
iar în luna noiembrie raportul de sexe este de aproximativ 1:1 (fig. 1). Toamna târziu, 
iarna şi la începutul primăverii (în dependenţă de condiţiile climatice), când indivizii 
nu se reproduc, raportul de sex este de 1:1, iar în perioada de reproducere femelele 
predomină asupra masculilor în raport de aproximativ 1,5:1 [4, 7]. Dinamica sezonieră 
a raportului de sex reprezintă unul din mecanismele de adaptare a populaţiei şi permite 
menţinerea efectivului numeric optim pe parcursul anului.

Un indice important al potenţialului reproductiv este vârsta maturizării sexuale. 
Termenii de maturizare sexuală atât a femelelor, cât şi a masculilor şi includerea lor în 
procesul de reproducere variază la diferite generaţii în funcţie de anotimp. La începutul 
primăverii populaţia de M. spicilegus este formată din indivizi sexual maturi care au 
iernat, cu vârsta de 6-7 luni, ponderea cărora este diferită atât pe grupe de vârstă, cât 
şi în diferite staţiuni. Femele adulte de 6-7 luni au fost înregistrate doar în perioada 
de primăvară şi reprezintă indivizi care au iernat, născuţi în anul precedent în lunile 
august-octombrie. În martie femele reproductive s-au semnalat doar în proporţie de 
2-5%, iar intensificarea procesului reproductiv s-a înregistrat din a doua decadă a 
lunii aprilie. În pârloagă şi în zona de ecoton cota femelelor reproductive a constituit  
67-81%, iar în graminee şi plantaţii multianuale a constituit 39-58%.

În general, cota femelelor care participă la reproducere variază pe parcursul anului 
(fig.2). Intensitatea reproducerii diferă de la un biotop la altul şi depinde de structura 
vegetaţiei, care alcătuieşte baza trofică a indivizilor, şi de lucrările agricole.

Figura 2. Intensitatea reproducerii femelelor M. spicilegus în diverse staţiuni pe 
parcursul perioadei de reproducere.

În aprilie femelele se reproduc cel mai intens pe pârloagă şi în plantaţii multianuale, 
deoarece aici nu se efectuează lucrări agricole, iar baza trofică este abundentă.  
Spre sfârşitul primăverii activitatea reproductivă este intensă în toate staţiunile, iar în 
câmpurile de porumb şi plantaţii multianuale toate femele adulte erau reproductive. 
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Rolul indivizilor născuţi primăvara şi în primele luni ale verii este restabilirea densităţii 
optime a populaţiei datorită reproducerii intense [8]. În terenurile cultivate cu grâu 
proporţia femelelor reproductive a fost destul de scăzută şi nu a depăşit 6%, deoarece 
pe aceste terenuri au loc lucrări agrotehnice intense în perioada de toamnă şi majoritatea 
mişunilor sunt distruse. Totuşi în primăvară au fost înregistrate câmpuri vaste cu o 
densitate mare a mişunilor cu diametrul destul de mare (1-2m), în jurul acestora au fost 
găsite numeroase găuri. Probabil, terenul a fost arat nu prea adânc şi după semănatul 
grâului şoarecii au reuşit să reconstruiască galeriile şi o parte din rezervele de hrană. 
Astfel, posibilitatea reconstruirii mişunilor reprezintă o adaptare a şoarecelui de mişună 
la lucrările agricole [5]. 

La începutul verii femele care au iernat nu se mai întâlnesc practic deloc, cu 
excepţia pârloagelor şi zonei de ecoton, unde proporţia lor nu depăşeşte 1,8%. În această 
perioadă sunt implicate în reproducere şi femelele din prima generaţie. Astfel, în iunie 
s-a semnalat o activitate reproductivă intensă, toate femelele adulte fiind reproductive. 
Spre mijlocul verii pe câmpurile de graminee şi în zona de ecoton a agrocenozelor 
s-a constatat cea mai intensă reproducere (100% femele adulte erau reproductive) în 
comparaţie cu terenurile cultivate cu porumb (77,4%), plantaţii multianuale (58,2%) 
şi pârloagă (51,9%), pe când spre sfârşitul lunii iulie-începutul lui august, după seceriş 
activitatea indivizilor în culturile de grâu şi plantaţii multianuale scade brusc (sub 10% 
şi cca 45%), datorită dispersiei acestora pe terenurile adiacente necultivate, în special 
în zona de ecoton, unde activitatea reproductivă rămâne intensă. 

La începutul toamnei ponderea femelelor reproductive este cea mai intensă 
în pârloagă şi în zona de ecoton, unde sunt resurse trofice abundente, iar lucrările 
agrotehnice lipsesc. Este intensă activitatea reproductivă şi în lanurile de porumb, 
deoarece roada încă nu este recoltată, iar activitatea antropică este destul de redusă. 
În luna octombrie majoritatea femelelor erau reproductive în porumb, deoarece după 
recoltare aceste terenuri rămân neprelucrate până în primăvara următoare, iar şoarecii 
de mişună au o bază trofică bogată. Pe terenurile de cerealiere, care sunt prelucrate nu 
au fost semnalate femele reproductive, iar în pârloagă, livadă şi viţă de vie proporţia lor 
a fost redusă – de cca 10%. 

Femelele, care au iernat încep să se reproducă primăvara la vârsta de 180 – 210 
zile, pe când femelele născute în anul curent – la vârsta de 70 – 80 zile. Primăvara la 
primele generaţii se observă un salt al creşterii masei corpului, greutatea masculilor 
fiind semnificativ mai mare decât cea a femelelor [7]. La vârsta de 30 zile ei ating 
masa de 7,5±0,8 g, la 60 zile – 11,9±0,9 g (t=3,67, p<0,03) şi la 90 zile – 15,1±1,0 g 
(t=2,37, p<0,05) (fig. 3). Faţă de prima lună greutatea se măreşte considerabil, diferenţa 
fiind semnificativă (t=5,94, p<0,001). Comparând greutatea medie a indivizilor adulţi 
care au iernat şi au început procesul de reproducere cu cea a indivizilor adulţi născuţi 
în anul curent s-a stabilit, că greutatea medie a celor tineri, născuţi în anul curent este 
semnificativ mai mare – de 1,4 ori (t=6,45, p<0,005). 

Durata perioadei de gestaţie la M. spicilegus este de 18 – 24 zile, iar intervalul între 
generaţii este de 25 – 30 zile, deoarece naşterea următorilor pui are loc atunci, când 
masa juvenililor născuţi anterior este de 7 – 7,5 g [14]. Deci, pe parcursul perioadei de 
reproducere o femelă poate avea 3 – 4 gestaţii, deşi unii autori menţionează ca ar putea 
fi până la 5 [13]. 
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Figura 3. Dinamica greutăţii corpului la M. spicilegus în perioada de reproducere.

În urma analizei fertilităţii femelelor şoarecelui de mişună s-a constatat, că 
numărul mediu de embrioni variază între 4,3 şi 6,9, cel mai mic fiind înregistrat în 
luna august, iar cel mai mare – în iunie şi septembrie (tab. 1). În aprilie numărul de 
embrioni a variat între 4 şi 10, media a fost de 5,8, fertilitatea maximă a fost semnalată 
în culturile de grâu, iar minimă la ecoton. În prima jumătate a primăverii procentul de 
resorbţii a fost cel mai ridicat, ceea ce se explică prin condiţiile climatice instabile din  
această perioadă.

Pe parcursul anilor de studiu în luna aprilie au fost înregistrate temperaturi negative 
şi îngheţuri la nivelul solului, iar accesibilitatea resurselor trofice este scăzută în unele 
tipuri de biotopuri, ceea ce poate duce la rezorbţii mai frecvente ale embrionilor. În 
luna mai numărul de embrioni a variat între 2 şi 10, cu media de 5.9, fertilitatea maximă 
s-a semnalat în zona de ecoton, iar minimă în plantaţii multianuale, cazuri de resorbţie 
nu s-au înregistrat (tab. 1). 

Tabelul 1. Fertilitatea femelelor şoarecelui de mişună pe parcursul sezonului de 
reproducere.

Nr.embrioni aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie
Media±DS 5,8±2,3 5,9±1,9 6,9±1,4 6,8±1,6 4,3±1,7 7,3±1,5 5,3±0,6
Minim 4 2 4 5 2 5 5
Maxim 10 10 8 9 6 11 6
Resorbţii (%) 14,3 - 1,8 4,9 11,8 1,8 6,3

La începutul verii ritmul de reproducere se intensifică, numărul de embrioni a variat 
între 4 şi 8, cu media de 6,9, fertilitatea maximă s-a semnalat în culturile de grâu, iar 
minimă în porumb, unde s-a înregistrat şi un procent scăzut de resorbţii. În iulie fertilitatea 
femelelor rămâne la nivel ridicat – numărul de embrioni a variat între 5 şi 9, cu media de 
6,8, fertilitatea rămâne maximă în grâu, iar minimă în livadă, unde s-au găsit resorbţii 
embrionare. Spre sfârşitul verii s-a înregistrat cea mai scăzută fertilitate (2-6 embrioni) 
şi valori de peste 10% de resorbţii, fapt care se explică atât prin condiţiile climatice 
caniculare, semnalate în anii de studiu, cât şi prin intensificarea lucrărilor agricole, 
ceea ce creează condiţii de stres pentru femelele gestante. În septembrie fertilitatea a 
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fost maximă (5-11 embrioni) şi s-a înregistrat cel mai mare număr de embrioni (11) în 
pârloagă, unde condiţiile trofice sunt optime, iar lucrările agricole lipsesc. La ecoton 
de asemenea fertilitatea este mare (7-9 embrioni), iar resorbţii nu s-au înregistrat, spre 
deosebire de pârloagă, unde a fost semnalat un procent scăzut. În octombrie procesul 
reproductiv scade brusc, fertilitatea nu depăşeşte media de 4,6 embrioni în porumb, 
unde resursele trofice sunt abundente şi multe terenuri rămân neprelucrate.

În studiile anterioare ale fertilităţii la M. spicilegus s-au înregistrat date similare: 
6 – 8 pui [15], 5 – 8 pui, maxim 11 pui [13], 3-10 pui [16], 4-11 pui [12]. Totodată, 
s-a observat schimbarea fertilităţii femelelor şoarecelui de mişună în dependenţă de 
anul de studii. Cel mai scăzut număr de embrioni (minim 2, maxim 8) s-a înregistrat în 
anii 2012 şi 2014, când s-au găsit şi cele mai multe rezorbţii. În aceşti ani în perioada 
iunie-septembrie s-a semnalat o vreme anomal de caldă (cele mai mari valori maxime 
ale temperaturii – 37-420C la începutul lui august 2012) şi cu deficit semnificativ de 
precipitaţii [6]. Fertilitatea maximă a femelelor s-a observat în anii 2010, 2016 şi 2017 
(minim 5, maxim 10-11 embrioni), care au fost ani cu cantitate suficientă de precipitaţii 
şi temperaturi maxime în limita normei. Astfel, condiţiile climatice au o influenţă 
semnificativă asupra fertilităţii speciei M. spicilegus.

La sfârşitul lunii octombrie la şoarecele de mişună se observă stingerea procesului 
reproductiv, însoţită şi de stoparea maturizării sexuale. Anume indivizii din ultimele 
generaţii născuţi în lunile august - octombrie participă intens la construcţia mişunilor 
şi asigură supravieţuirea populaţiei în perioada rece a anului. Subadulţii din grupele 
de vârstă I şi a II populează mişunile în perioada rece a anului, iar maturizarea lor 
sexuală este întârziată. În urma evaluării stării reproductive a indivizilor care au iernat 
cu vârsta de 6-8 luni în comparaţie cu cei născuţi în anul curent de 2-3 luni, s-a constatat 
că cei care au iernat nu suferă perturbări reproductive şi se reproduc chiar mai intens  
decât cei tineri [1].

Concluzii
Structura de sex a populaţiei M. spicilegus are o dinamică sezonieră. Toamna târziu, 

iarna şi la începutul primăverii, când indivizii nu se reproduc, raportul de sex este de 1:1, 
iar în perioada de reproducere femelele predomină asupra masculilor în raport de 1,5:1. 
Apariţia generaţiilor tinere duce la schimbarea structurii de sex a populaţiei. Primăvara 
la primele generaţii se observă un salt al creşterii masei corpului de la 7,5±0,8 g la  
30 zile la 15,1±1,0 g la 90 zile. 

Termenii de maturizare sexuală atât a femelelor, cât şi a masculilor şi includerea 
lor în procesul de reproducere variază la diferite generaţii în funcţie de anotimp.  
La începutul primăverii populaţia de M. spicilegus este formată din indivizi adulţi care 
au iernat, cu vârsta de 6-7 luni, proporţia cărora este diferită atât pe grupe de vârstă, cât 
şi în diferite tipuri de agrocenoze. 

Cea mai ridicată activitate reproductivă pe parcursul anului s-a semnalat în iunie, 
toate femelele adulte fiind reproductive. Spre mijlocul verii pe câmpurile de graminee şi 
în zona de ecoton s-a constatat cea mai intensă reproducere (100% femele reproductive), 
pe când spre sfârşitul lunii iulie-începutul lui august, după seceriş activitatea indivizilor 
în grâu şi plantaţii multianuale scade brusc (sub 10% şi cca 45%), datorită dispersiei 
acestora pe terenurile adiacente necultivate, în special în zona de ecoton a agrocenozelor, 
unde activitatea reproductivă rămâne ridicată. 
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Numărul mediu de embrioni variază între 4,3 şi 6,9, cel mai mic fiind înregistrat în 
luna august, iar cel mai ridicat în iunie şi septembrie. Condiţiile climatice au o influenţă 
semnificativă asupra fertilităţii speciei M. spicilegus.

La sfârşitul lunii octombrie la şoarecele de mişună se observă încetarea procesului 
reproductiv, însoţită şi de stoparea maturizării sexuale. Subadulţii populează mişunile 
în perioada rece a anului, iar maturizarea lor sexuală se stopează.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului fundamental 15.187.0211F 
la Institutul de Zoologie.
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