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Rezumat

Cercetările efectuate au avut drept scop studierea reacţiei reproducătorilor de lin la
stimularea exogenă şi endogenă pentru depunerea icrelor în condiţii industriale şi de
heleşteie. Experienţele au demonstrat că la reproducerea linului în condiţii industriale
stimularea exohormonală acţionează eficient doar asupra reproducătorilor domesticiţi.
La femelele capturate din lac se maturează o cantitate destul de mică de icre care sunt de
calitate inferioară. S-a stabilit că femelele linului capturate în lac şi introduse în heleşteie
pentru reproducerea naturală se maturizează întru-un număr mai mic şi depun icrele în
rate mai mici, în special rata a doua, fapt explicat prin condiţiile de întreţinere.
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Introducere
Linul (Tinca tinca, Linnnaeus, 1758) este o specie rară în bazinele piscicole din
Moldova, iar populaţiile puţin numeroase nu au capacitatea de adaptare la condiţiile
de mediu (deteriorarea habitatului prin modificarea regimurilor hidrologice ale
râurilor, reducerea suprafeţelor bălţilor şi decolmatarea lacurilor în urma lucrărilor
de ameliorare) modificate. În legătură cu aceasta este necesar de elaborat metode de
dirijare a productivităţii acestei specii în bazinele piscicole naturale şi artificiale.
Linul este răspândit în lacurile şi fluviile din bazinele mărilor Baltică, Neagră şi
Caspică. În Republica Moldova, cea mai mare parte a populaţiei linului este concentrată
în lacul refrigerent Cuciurgan şi în zonele inundabile ale râului Prut. Se întâlneşte
sporadic în lacurile de acumulare Dubăsari, Chişcăreni şi în unele iazuri.
Biologia linului este studiată destul de bine [11, 7, 8, 16, 14, 5, 10, 19, 9, 4 şi
al.]. Linul preferă ape încălzite cu vegetaţie subacvatică moale, cu apă stătătoare şi
fundul nămolit (golfurile râurilor, stariţe, lacuri şi iazuri). Duce un mod de viaţă solitar
şi sedentar. Preferă zonele cu multă vegetaţie acvatică, evitând lumina puternică.
Formează grupuri mici numai în perioada de reproducere şi toamna târziu atunci când
întreprind migraţii spre cele mai adânci locuri pentru iernare. Nu este pretenţios la
conţinutul oxigenului solvit în apă şi pot vieţui în ape în care multe alte specii de peşti
nu pot supravieţui.
Linul poate ajunge până la 60 cm în lungime şi 7,5 kg greutatea corporală, dar în
bazinele acvatice din Moldova dimensiunile sale variază între 18-30cm, având o greutate
corporală de 250-1200 g. Carnea are un gust delicios datorită compuşilor biochimici
valoroşi. Se hrăneşte cu nevertebrate (larve de insecte, viermi, moluşte) selectândule din nămol, de la o adâncime de 7-9 cm. Peştii maturi consumă plante acvatice şi
detritus, care pot constitui până la 60% din raţie. Maturizarea sexuală o atinge la vârsta
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de 3-4 ani, la o lungime a corpului de 17-18cm. Perioada de reproducere începe la
sfârşitul lunii mai, când temperatura apei atinge 20 0C şi durează 1,5-2 luni, icrele
pot fi depuse în 2-3 rate. Depunerea pontei are loc la adâncimi de 0,6-1m pe vegetaţia
subacvatică, în apa lent curgătoare. Icrele sunt de dimensiuni mici, prolificitatea sporită
(până la 1 milion de icre). În lacul Cuciurgan prolificitatea femelelor în vârstă de 5
ani ajunge până la 150 mii de icre, în timp ce a femelelor de 8 ani – până la 470 mii
icre. Eclozarea are loc după 3-4 zile. După incubaţie prelarvele duc un mod de viaţă
sedentar. Linul este sensibil la factorii de stres în timpul capturării şi transportării. Are
o imunitate sporită la cele mai răspândite boli ale peştilor.
Studiul literaturii privind reproducerea linului în complexele piscicole demonstrează
că descendenţii lui se pot obţine prin reproducerea artificială în crescătoriile de peşte şi
prin metoda ecologico-industrială [13, 12, 17, 2, 3, 1, 6 şi al.].
Scopul cercetărilor efectuate a fost studierea reacţiei reproducătorilor de lin (din
bazinele naturale şi din heleşteie) la stimularea exogenă şi endogenă pentru depunerea
icrelor în condiţii industriale şi de heleşteie. Lucrările experimentale s-au desfăşurat la
complexul de reproducere a peştilor de la CTEM.
Materiale şi metode
Colectarea, fixarea, prelucrarea şi determinarea materialului ihtiologic a fost
realizată în conformitate cu metodele ihtiologice clasice [15, 18]. Au fost utilizate
şi metode industriale şi ecologo - industriale de reproducere a unor specii fitofile
de peşti. [13, 12, 17, 2, 1]. În lucrările experimentale de studiere a particularităţilor
ecologico-biologice de reproducere a linului s-au folosit 118 (38 femeli şi 80 masculi)
reproducători de lin care au fost capturaţi în lacul refrigerent Cuciurgan şi introduşi în
heleşteiele complexului CTEM.
Rezultate şi discuţii
Scopul primei experienţe a fost stimularea complexă (exogenă şi endogenă) a
reproducerii naturale a linului, pescuit din lacul de acumulare şi din heleşteu şi amplasat
în cinci bazine din material plastic cu capacitatea de 2m3 fiecare, amenajate cu substrat
natural şi artificial în condiţii optimale de reproducere.
S-au selectat numai exemplarele cu aspecte clare de reproducători. Experienţa s-a
desfăşurat în cinci variante. Prima variantă: în bazin s-au introdus patru femele şi opt
masculi din heleşteu. Varianta a doua: - patru femele şi opt masculi capturaţi în lacul
de acumulare. Varianta a treia: - patru femele din heleşteu şi opt masculi din lacul de
acumulare. Varianta a patra: - patru femele din lacul de acumulare şi opt masculi din
heleşteu. În varianta a cincea au fost capturate doua grupe de peşti (câte o femelă şi trei
masculi) din lacul de acumulare în perioada de depunere a icrelor.
După trei zile reproducătorii din variantele 1-4 au fost injectaţi cu suspensie de
hipofize acetonate de crap - pentru femele (două doze cu intervalul de 12 ore) câte 0,5
şi 5,0 mg/kg, iar masculilor câte 2,0 mg/kg. Reproducătorii din varianta a cincea nu au
fost stimulaţi cu exohormoni.
În prima variantă reproducătorii au manifestat comportamentul specific de
reproducere, iar depunerea icrelor a început după 10 ore. Depunerea icrelor în reprize
a durat pe parcursul zilei. Datele privind folosirea efectivă a diferitor substraturi pentru
depunerea icrelor în prima variantă sunt expuse în tabelul 1.
Datele din tabelul 1 demonstrează că pentru depunerea icrelor, linul preferă
substratul natural pe care-l foloseşte în majoritatea cazurilor pentru depunerea icrelor
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şi în lacul de acumulare. Din substraturile artificiale o mai mare densitate a icrelor
depuse a fost înregistrată pe cuibul vertical. Prolificitatea relativă a femelelor în această
variantă a fost de 120 mii icre la un kg de masă corporală a femelei. Calitatea icrelor
embrionate a fost în limitele normei (fecundarea icrelor – 65%, rata prelarvelor diforme
– 3,9%, larve obţinute din icrele embrionate – 56%).
Tabelul 1. Eficacitatea depunerii icrelor de către reproducătorii de lin pe diferite
tipuri de substraturi.
Tipurile de substrat

A*

B*

Cuib artificial orizontal
280
8,2
Cuib artificial vertical
2100
61,8
Ramuri de peniţă
4200
123,5
Ramuri de vallisneria
2400
70,5
Nota: A* - Densitatea medie a icrelor dispuse pe substrat buc/dm2 , proiecţie orizontală.
B* - Cantitatea totală (mii) de icre depuse pe substrat.

În varianta a doua reproducătorii nu au manifestat un comportament reproductiv
adecvat, masculii nu au urmărit femelele, care ulterior de sine stătător au depus o parte
din icre rămase nefecundate. La prelevarea icrelor şi spermei de la aceşti reproducători
s-a constatat că calitatea icrelor şi spermei este normală (fecundarea artificială 65-70%,
rata prelarvelor diforme – 4,7%, larve obţinute – 60%). Cauza principală posibilă de
dereglare a comportării reproductive este stresul în timpul capturării şi transportării
reproducătorilor din lac.
În varianta a treia masculii capturaţi din lac, indiferent de faptul că produsele
seminale au fost de calitate normală, nu au manifestat comportament reproductiv
adecvat faţă de femelele din bazin, care erau gata pentru depunerea icrelor, care ulterior
au fost obţinute şi fecundate pe cale artificială (fecundarea 78%, rata prelarvelor diforme
4,0%, larve obţinute 69%).
În varianta a patra a experienţei, comparativ cu prima variantă, în procesul de
reproducere au fost implicate numai jumătate din femelele capturate din lac, fapt ce
confirmă consecinţele negative provocate de stres. Reproducătorii au început mişcări
active în bazin după 10 ore şi 30 min de la injectare. Depunerea icrelor, în reprize, a
durat toată ziua.
Datele privind folosirea eficientă a diferitor substraturi pentru depunerea icrelor în
varianta a patra sunt expuse în tabelul 2.
Tabelul 2. Eficacitatea depunerii icrelor de către reproducătorii de lin pe diferite
tipuri de substraturi.
Tipurile de substrat

A*

B*

Cuib artificial orizontal
150
4,5
Cuib artificial vertical
950
28,5
Ramuri de peniţă (vâsc de apă)
1800
54,0
Ramuri de vallisneria
1150
34,5
Nota: A* - Densitatea medie a icrelor dispuse pe substrat buc/dm2 , proiecţie orizontală.
B* - Cantitatea totală (mii) de icre depuse pe substrat.
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Analiza datelor expuse în tabelul 2 demonstrează că linul preferă substratul natural
(peniţă, vallisneria) pe care în majoritatea cazurilor depune icrele. Prolificitatea
relativă a femelelor în această variantă a fost de circa 93,5 mii icre la un kg masă
corporală. Calitatea icrelor a fost în limite normale (fecundarea icrelor 61%, rata
prelarvelor diforme 4,6%, larve obţinute 54%). Rezultatele obţinute în variantele
trei şi patru au confirmat presupunerile făcute după încheierile făcute pentru varianta
a doua şi permite să conchidem că întreruperea comportării reproductive s-a
produs din cauza masculilor.
În varianta a cincea a experienţelor, reproducătorii capturaţi din lac în timpul
depunerii icrelor (transferaţi cu mare precauţie în bazin) au continuat reproducerea
peste 24 ore (la răsăritul soarelui), preferând substratul natural. Însă lipsa stimulării
exogene a influenţat negativ prolificitatea femelelor, care a fost de două ori mai mică
(62 mii icre/kg) comparativ cu prima variantă.
Obiectivele experienţei a doua au avut drept scop studierea eficacităţii reproducerii
naturale a linului la diferite etape de domesticire, în condiţii de heleşteu cu utilizarea
substratului artificial, natural şi combinat. În calitate de substrat natural au fost folosite
ramurile de peniţă. Ca substrat artificial au fost utilizate cuiburile orizontale, folosite
pentru reproducerea şalăului, pe care vertical s-au fixat crenguţe din material artificial
care imitau macrofitele moi submerse (elodea, peniţă si a.). În calitate de substrat
combinat a fost utilizat substratul artificial orizontal pe care s-au fixat vertical ramuri
de peniţă. Substraturile au fost amplasate în diferite colţuri a celor trei heleşteie lipsite
de vegetaţie, cu suprafaţa de 50m2.
S-au experimentat trei variante. Prima variantă: în heleşteu s-au introdus 7 femele
şi 15 masculi capturaţi din lac cu 1,5 - 2 luni până la începutul perioadei de reproducere.
Varianta a doua: cu 10 zile înainte de începerea perioadei de reproducere au fost introduşi
7 femele şi 14 masculi de lin din heleşteul pentru îngrăşare unde au fost întreţinuţi pe
parcursul unui an. Varianta a treia: în heleşteu s-au introdus 7 femele capturate în lac
cu 1,5 – 2 luni până la începerea perioadei de reproducere şi 14 masculi din heleşteul
pentru îngrăşare, capturaţi cu 10 zile până la începerea perioadei de reproducere.
Observaţiile au demonstrat că după 6 zile de la stabilirea temperaturilor optimale
pentru reproducere, primii au început depunerea icrelor reproducătorii întreţinuţi în
condiţii de heleşteu timp de 1 an (varianta a doua). Mai activ depunerea icrelor s-a
manifestat la răsăritul şi asfinţitul soarelui şi care a durat, cu întreruperi, 48 ore. În
ziua a treia mişcările active a reproducătorilor în zona substraturilor au încetat, iar
substraturile cu icre embrionate au fost transferate în aparate pentru incubare şi în căzi
pentru continuarea observaţiilor asupra dezvoltării icrelor şi prelarvelor.
Datele privind eficacitatea folosirii de către reproducătorii de lin a diferitor
substraturi pentru reproducere în experienţa a doua sunt expuse în tabelul 3.
Datele expuse în tabelul 3 demonstrează că în varianta a doua reproducătorii de lin
au preferat substratul combinat (1550 şi 1210 buc/dm2), însă şi pe substratul artificial
cu imitarea ramurilor de peniţă a fost înregistrată o densitate destul de mare de icre
depuse (1040 icre/gm2). Prolificitatea relativă calculată a femelelor în această variantă,
în medie a fost de circa 100 icre/kg de masă corporală, icre fecundate -75%, rata
prelarvelor diforme -2,4%, larve obţinute -62% (tabelul 4). Depunerea ratei a doua de
icre de către aceşti reproducători s-a produs după 15 zile şi a durat 3 zile. Depunerea
icrelor a fost mai puţin intensivă (700-800 icre/dm2), cu predominarea intensităţii pe
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substratul combinat. Prolificitatea relativă a femelelor a fost mai mică comparativ cu
prima rată şi a constituit circa 60 mii icre/kg masă corporală. Icrele depuse au fost de o
calitate mai inferioară faţă de cele din prima rată: icre fecundate -55%, rata prelarvelor
diforme -4,1%, larve obţinute -43% (tabelul 4).
Tabelul 3. Eficacitatea depunerii icrelor de către reproducătorii de lin pe diferite
substraturi.
A*
Tipurile de substrat

Varianta 2
P 1**

P 2**

B*
Varianta 3
P1

P2

Varianta 2
P1

Varianta 3

P2

P1

P2

Artificial (imitarea peniţei)

1040

750

600

240

104

70

60

24

Natural (ramuri de peniţă)

1210

780

760

320

121

78

76

32

Combinat (cuiburi orizontale +
peniţă)

1550

800

800

385

155

80

80

38,5

Nota: A* - Densitatea medie a icrelor dispuse pe substrat buc/dm2 , proiecţie
orizontală. B* - Cantitatea totală (mii) de icre depuse pe substrat. P 1** - Rata 1 de icre,
P 2** - Rata 2 de icre.
Tabelul 4. Eficacitatea reproducerii naturale a linului în heleşteie.
Indicii

Varianta 1

Varianta 2

P 1*

P1

P 2*

Durata stocării reproducătorilor în heleşteu
(luni)

2

-

Începutul reproducerii după
temperaturii optimale (zile)

-

-

stabilirea

Varianta 3

P2

P1

P2

12

12

fem. – 2
masc. - 12

fem. – 2
masc. - 12

6

21

8

22

2

3

3

3

Durata perioadei de depunere a icrelor (zile)

-

Procentul femelelor de la care au fost
obţinute icrele

7

-

100

100

70

70

unit.

-

100

60

80

35

0

-

75

55

70

50

-

-

2,4

4,1

3,6

5,0

0

-

62

43

58

32

Prolificitatea relativă de lucru (mii icre/kg)
Fecunditatea icrelor (%)
Cantitatea de
anormală (%)

embrioni

cu

dezvoltare

Cantitatea de larve viabile obţinute (%)

Nota: P 1* - Rata 1 de icre, P 2* - Rata 2 de icre.

În varianta a treia a experienţei, reproducerea linului, a avut loc la a 8 zi după
stabilirea temperaturilor optimale pentru reproducere. Reproducerea s-a desfăşurat mai
pasiv ca în varianta a doua şi a durat 3 zile. Analiza datelor din tabel demonstrează că
în varianta a treia reproducătorii linului au preferat substraturile naturale şi combinate
(700 – 760 icre/dm2), însă şi pe substratul artificial s-a constatat o densitate destul de
mare (600 icre/dm2) de icre embrionate. Conform rezultatelor, în prima rată de icre
depuse, la reproducere au participat 70% din femele, prolificitatea relativă medie a
constituit circa 80 mii icre/kg masă corporală, icre fecundate – 70%, rata prelarvelor
diforme -3,6%, larve obţinute -58% (tabelul 4) . Depunerea ratei a doua de icre s-a
produs după 14 zile şi a durat 3 zile. Densitatea icrelor depuse pe substrat a fost destul
de mică (240-385 icre/gm2), predominant pe substratul natural (tabelul 3). Conform
rezultatelor obţinute, după depunerea ratei a doua, la reproducere au participat 70% de
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femele, prolificitatea relativă – 35 mii icre/kg masă corporală. Calitatea icrelor a fost
mai inferioară comparativ cu prima rată: icre fecundate -50%, prelarve diforme -5,0%,
larve obţinute -32% (tabelul 4).
În prima variantă a experienţei, pe parcursul a 30 de zile nu a fost înregistrat
comportament reproductiv a masculilor şi nici a femelelor după stabilirea temperaturilor
optimale de reproducere. Pe substrat s-a depistat doar o cantitate nesemnificativă de icre
nefecundate şi exemplare unitare de icre fecundate. La majoritatea reproducătorilor
cercetaţi s-a constatat simptome a influenţei negative a stresului, extenuarea şi resorbţia
produselor seminale.
Concluzii
1. Cercetările efectuate au demonstrat că la reproducerea linului în condiţii
industriale stimularea exohormonală acţionează eficient doar asupra reproducătorilor
domesticiţi. La femelele capturate din lac se maturează o cantitate destul de mică de
icre care sunt de calitate inferioară.
2. Pentru depunerea icrelor de către reproducători domesticiţi ai linului în heleşteu
nu este necesară stimularea hormonală pentru maturaţie, este suficientă menţinerea
regimului termic la nivel optimal şi asigurarea lor cu substratul necesar.
3. S-a stabilit că femelele linului capturate în lac şi introduse în heleşteie pentru
reproducerea naturală se maturizează întru-un număr mai mic şi depun icrele în rate
mai mici în special rata a doua, fapt explicat prin condiţiile de întreţinere în heleşteie.
4. Analiza rezultatelor obţinute permite să conchidem că cea mai probabilă cauză
de dereglare a comportamentului reproductiv a linului nedomesticit este influenţa
stresului produs în procesul de capturare şi transportare a acestuia din lacul de acumulare,
precum şi în procesul desfăşurării altor manipulări piscicole. Responsabili pentru lipsa
comportării reproductive în mare parte sunt masculii.
5. Datele obţinute privind eficacitatea folosirii de către reproducători a diferitor
tipuri de substrat pentru reproducere demonstrează că reproducătorii preferă substratul
natural pe care depun icrele în lacul de acumulare. Pe substratul combinat s-a
semnalat o densitate mai mare a icrelor depuse, fapt condiţionat de icrele care nu s-au
lipit de ramurile de peniţă (vâscul de apă) şi nu s-au dus la fund, dar s-au lipit de
substratul artificial.
6. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute a demonstrat că femelele
capturate în lacul de acumulare într-o măsură mai mare evită substratul artificial,
comparativ cu femelele din heleşteul de îngrăşare, fapt ce poate fi influenţat de
domesticirea ultimilor.
7. Densitatea icrelor depuse pe substratul artificial care imită ramurile de plante
acvatice este suficient de mare pentru utilizare la reproducerea linului domesticit.
8. Experienţele efectuate demonstrează că pentru reproducerea linului prin
utilizarea metodelor industrială şi de heleşteu pot fi folosiţi reproducătorii capturaţi
din bazinele naturale după o perioadă de domesticire de circa un an în heleşteiele de
îngrăşare.
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