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Rezumat
A fost studiat comportamentul antagonist al speciei Mus spicilegus Petenyi. În experienţele
de comportament au fost incluşi 189 indivizi, efectuate 373 de aşezări în cuplu între
indivizii din diferite mişuni şi 322 – între indivizii din aceeaşi mişună. Comportamentul
antagonist este caracteristic preponderent indivizilor din mişuni diferite. Cele mai multe
contacte agresive au fost înregistrate la aşezarea în cuplu a indivizilor cu tipul SNC
puternic şi mediu. Dinamica agresivităţii la M. spicilegus în funcţie de anotimp are o
mare importanţă pentru adaptarea indivizilor pe parcursul ciclului lor vital. Primăvara
nivelul agresivităţii între masculi şi femele este redus. Vara nivelul de agresivitate scade
– erau mai frecvente contactele olfactive. Toamna, când începe construcţia mişunilor,
agresivitatea este scăzută faţă indivizii necunoscuţi din alte mişuni şi este foarte slabă la
aşezarea în cuplu a indivizilor cunoscuţi din aceeaşi mişună. Nivelul agresivităţii creşte
considerabil după fi nisarea mişunii, deoarece între indivizii unei mişuni s-a format un
sistem ierarhic bine diferenţiat.
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Introducere
Studiul comportamentului animalelor are o legătură directă cu adaptarea, care

reprezintă o problemă actuală în biologia contemporană. Elucidarea diferitor forme
de adaptare a organismelor vii la condiţiile schimbătoare ale mediului prezintă una din
cele mai importante probleme ale ecologiei şi fi ziologiei ecologice. Şoarecii de mişună
Mus spicilegus, la fel ca toate rozătoarele, trăiesc în condiţii complexe, adaptându-
se continuu la modifi carea acestora şi reglându-şi activitatea vitală corespunzător cu
schimbările ce au loc. Plasticitatea comportamentului la specia M.spicilegus constă
în capacitatea adaptării indivizilor la condiţiile dinamice ale mediului, care se pot
modifi ca brusc pentru perioade scurte de timp. La baza comportamentului adaptiv al
animalelor la anumite condiţii ale mediului stă activitatea de cercetare şi orientare, mai
pronunţată fi ind la speciile care duc un mod de viaţă colonial sau în grup [1, 7], precum
şi comportamentul antagonist, care stă la baza reglării relaţiilor intraspecifi ce.
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Material şi metode
Obiectul de studiu a fost şoarecele de mişină M.spicilegus. Pentru evidenţierea şi

descrierea pozelor şi mişcărilor indivizilor, înregistrarea frecvenţei diferitor elemente
de comportament a fost utilizată metoda “Aşezării în cuplu” (mascul – mascul; mascul
– femelă; femelă – femelă) a indivizilor din aceeaşi mişună şi din mişuni diferite [5].
Într-o cutie din sticlă organică cu dimensiunile 80×80×60cm, cu pereţi despărţitor mobili
au fost amplasaţi a câte 2 indivizi şi la fi ecare 5 minute, total 15 minute, s-a înregistrat
durata şi frecvenţa elementelor de comportament, informaţia despre numărul tuturor
contactelor (în calitate de contact este califi cată orice apropiere a indivizilor, după care
survenea o interacţiune) şi despre rata contactelor antagoniste. În experiment au fost
incluşi  189 indivizi, efectuate 373 de aşezări în cuplu între indivizii din diferite mişuni
şi 322 – între indivizii din aceeaşi mişună. Studiul componenţei calitative a populaţiei
s-a efectuat prin determinarea tipului sistemului nervos central (SNC) după metoda lui
Camenov [6].

Rezultate şi discuţii
În urma analizei comportamentului rozătoarelor mici s-a constatat, că în

majoritatea cazurilor comportamentul indivizilor este similar. Mişcările şi pozele
indivizilor în timpul interacţiunilor sociale au fost divizate în 3 grupuri funcţionale:
1. Comportamentul în timpul analizei partenerului. 2. Comportamentul, care contribuie
la întărirea relaţiilor sociale. 3. Comportamentul  antagonist. Pentru indivizii din diferite
mişuni este caracteristic comportamentul antagonist. Am evidenţiat următoarele acte
de bază ale comportamentului la grupurile de indivizi din mişuni diferite: ameninţarea,
atacul, poziţia laterală, poziţia verticală, respingerea partenerilor, apărarea.

Ameninţarea şi atacul. Pozele şi mişcările de ameninţare sunt foarte expresive şi
se deosebesc mult de celelalte forme de comportare nu numai după caracterul  comun
al mişcărilor, dar şi după maniera lor şi după interpretare. Toate acţiunile de atac se
întreprind din câteva poze caracteristice: poziţia laterală, poziţia laterală de ameninţare,
poziţia verticală şi apărarea (fi g. 1). Pe parcursul experimentului cele mai multe atacuri
au fost înregistrate la aşezarea în cuplu a masculilor cu tipul SNC puternic şi cu tipul
SNC mediu - 11±1. După atac indivizii se luptau, se rostogoleau, lupta era însoţită de
ocoliri, fugă (cu urmărire, fără urmărire), ţipete, respingeri.

Poziţia laterală este luată de indivizi la apropierea partenerului. În acest caz
individul se întoarce cu partea laterală sau se întoarce cu spatele la partener (fi g. 1. 1;
2; 4; 5). Această orientare a corpurilor este veriga iniţială în lanţul poziţiilor laterale de
ameninţare, caracteristică  mai mult pentru animalele necunoscute. Din această poziţie
indivizii pot întreprinde  un şir de mişcări şi acţiuni: împingerea partenerului (fi g. 1. 4),
lovituri cu membrul posterior (fi g. 1. 5) şi atacuri cu aruncări (fi g. 1. 10; 11). Atacurile
se terminau cu bătăi, încăierări (fi g. 1. 12). Încăierările se întrerupeau, dacă unul din
parteneri fugea, element care, la rândul său, este însoţit de urmărire. De multe ori, după
luptă partenerii se retrăgeau în colţuri opuse, începeau să se cureţe, se făceau ghem şi
se observau reciproc.

Apărarea. Ca răspuns la acţiunile agresive ale partenerului, indivizii iau o poză
de apărare (fi g. 1. 13). Din această poziţie indivizii se resping numai cu membrele
anterioare (fi g. 1. 7; 8; 9). Pe parcursul experimentului poziţia de apărare a fost
înregistrată de 4 – 8 ori.
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La aşezarea în cuplu a indivizilor cunoscuţi şi necunoscuţi cu SNC de tip diferit s-a
observat, că primăvara nivelul agresivităţii între masculi şi femele este scăzut, deoarece
ieşind din iarnă ei dispersează pe teritoriul din apropierea mişunii şi începe formarea
cuplurilor noi. Din numărul total de aşezări în cuplu a indivizilor necunoscuţi numai
la 8,3% din cazuri s-a observat un nivel mai înalt de agresivitate: între 2  masculi  şi 2
femele cu tipul SNC puternic. La 12,5% din cazuri am observat interacţiuni antagoniste
foarte slabe: respingerea partenerului, poza de ameninţare, poza de apărare, ocolirea,
etc. În celelalte cazuri aceste interacţiuni antagoniste lipseau. Indivizii din diferite
mişuni se comportau aproximativ ca şi cei din aceeaşi mişună. Erau mai frecvente
contactele olfactive: nazo-nazale, nazo-anale, nazo-laterale şi apropierea de partener,
ca consecinţă a faptului că primăvara se intensifi că secreţia glandelor situate în regiunile
faciale, ventrale şi  аnogenitale.

Figura 1. Comportamentul antagonist (după Sokolov şi al., 1990, cu modifi cările
autorului). 1, 2, 4, 5 - poziţia laterală; 3 - poziţia verticală; 6 - respingerea partenerilor
din poziţia verticală; 7 - 9 - respingerea partenerilor; 10, 11 - atacul; 12 - lupta; 13 - poza
“apărare”

Vara nivelul de agresivitate scade. Din numărul total de aşezări în cuplu a  indivizilor
necunoscuţi interacţiuni slabe antagoniste au fost întâlnite la 16,7% cazuri. Luptele au
fost înregistrate mai frecvent la aşezarea în cuplu a masculilor cu tipul SNC puternic
şi masculilor cu tipul SNC mediu, precum şi între femelele cu tipul SNC puternic şi
femelele cu tipul SNC mediu. Între masculi şi femele comportamentul antagonist se
manifestă nu prin luptă, ci prin respingerea partenerului. Valori maxime ale agresivităţii
au fost înregistrate la aşezarea în cuplu a masculilor cu tipul SNC puternic cu tipul SNC
mediu – 26,4±5,9 secunde, iniţiativa fi ind din partea individului cu tipul  SNC mediu.
În celelalte cazuri contactele antagoniste constituiau de la 5 până la 15 secunde. Lupte
mai pronunţate cu puţine  urmăriri  se întâlneau  mai des la aşezările între masculii
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necunoscuţi. În timpul aşezării în cuplu a masculilor şi femelelor necunoscute s-a
constatat, că masculii încercau să le facă curte femelelor, analizându-le minuţios,
efectuând mişcări mozaice,  urmărindu-le. Femelele, de regulă, stăteau în poza de
ameninţare, îi respingeau şi încercau să-i evite. În studiile altor cercetători, de asemenea,
masculii iniţiau contactele cu femelele, deseori de tip ofensiv, iar acestea aveau reacţii
defensive [2].

La aşezarea în cuplu a indivizilor cel mai înalt nivel de agresivitate a fost observat
în perioada de toamnă: la 82% din numărul total de aşezări. Iniţiatori, de regulă, erau
dominanţii din pereche cu SNC de tip puternic şi agresivitatea se manifesta între
indivizii necunoscuţi (femele cu masculi, masculi cu masculi, femele cu femele), însă
interacţiunile antagoniste cele mai frecvente au fost observate la aşezarea în cuplu
a femelelor şi nu a masculilor. În interacţiunile mixte în 49% cazuri masculii erau
dominanţi, în 51% cazuri - femelele erau dominante. Nivelul de agresivitatea era mai
înalt la aşezările în cuplu în care masculii erau dominanţi şi nu femelele (p< 0,05).

În cazul când nivelul agresivităţii era foarte înalt, după mirosirea reciprocă, unul din
parteneri ataca în primele minute ale experimentului. Atacurile urmau unul după altul
şi dominantul – individul cu tipul SNC mai puternic din cuplu îl urmărea pe partenerul
subaltern. Atacurile erau însoţite de lupte, rostogoliri şi ţipete. Agresivitatea ocupa circa
68% din tot timpul experimentului (612±20,8 secunde). Atacurile, lupta, rostogolirile
predomină asupra elementelor mai "moi" ale agresivităţii: respingerea, poza ameninţare,
poza apărare, fuga etc. Lupta, rostogolirea alcătuiau 205±20,6 secunde. Atât timp cât
partenerul, dominantul din cuplu, nu manifestă agresivitate, partenerul subaltern stătea
liniştit într-un colţ şi-l urmărea.

La aşezarea în cuplu, când nivelul agresivităţii era mai scăzut, după mirosirea
reciprocă, unul din parteneri îl ataca pe al doilea. Şi în aceste cazuri ataca dominantul,
însă nivelul agresivităţii era mai scăzut. După o serie de atacuri, indivizii se retrăgeau
fi ecare în colţuri opuse şi se curăţau, se odihneau, se observau unul pe celălalt, etc.
În astfel de cazuri predomina respingerea, ameninţarea. Uneori indivizii se ridicau în
membrele posterioare şi cu cele anterioare se respingeau unul pe altul, iar dominantul
nu-l urmărea pe subaltern. Interacţiunile antagoniste ocupau până la 36% (240±23,5
secunde) din tot experimentul.

La aşezarea în cuplu, când  nivel agresivităţii este cel mai scăzut erau mai puţine şi
numărul contactelor agresive – cca 20% (134±15,8 secunde) din timpul experimentului.
Partenerii se miroseau minuţios unul pe altul, după care puteau să se despartă şi să
continue explorarea camerei. În acest caz atacurile şi luptele erau foarte puţine la număr
şi de scurtă durată - până la 2-5 secunde. Aceste cazuri au fost întâlnite la aşezările
în cuplu a indivizilor cu SNC de tip slab şi mediu, sau atunci când indivizii erau de
aceeaşi greutate. În astfel de interacţiuni nici chiar dominanţii nu îndrăzneau să atace:
ei stăteau în colţ, se curăţau, explorau etc. Apropiindu-se de partener, ei îl mirosea
intens, îl ocolea, mai frecvent din poziţie laterală. S-au înregistrat 2 cazuri de aşezare
în cuplu a 2 masculi necunoscuţi, primul - cu tipul SNC puternic, al doilea - cu tipul
SNC slab,  când masculul cu tipul SNC slab s-a învârtit în jurul celui cu tipul SNC
puternic timp de 35 secunde, după care masculul cu tipul SNC puternic l-a mirosit
(15 secunde) foarte minuţios pe cel cu tipul SNC slab. Indivizii cu tipul SNC slab cel
mai frecvent manifestau un comportament de apărare-ameninţare: poza de ameninţare,
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poza de apărare, respingerea etc. Agresivitatea este mai înaltă la aşezarea în cuplu
a animalelor necunoscute din diferite mişuni. Pentru indivizii din aceeaşi mişună
elementele antagoniste sunt puţin frecvente – după mirosirea reciprocă aceştia treceau
la alte activităţi: explorarea camerei, curăţarea reciprocă (alogrooming), deseori stăteau
unul lângă altul – 20-200 secunde.

Schimbarea agresivităţii la M. spicilegus în dependenţă de anotimp are o mare
importanţă pentru adaptarea indivizilor pe parcursul ciclului lor vital. Toamna, când
indivizii încep construcţia mişunilor cu rezerve de hrană, agresivitatea faţă de animalele
necunoscute din alte mişuni este scăzută şi este foarte slabă la aşezarea în cuplu a
indivizilor cunoscuţi din aceeaşi mişună, fapt semnalat şi în alte studii [3]. În această
perioadă lipseşte un sistem ierarhic bine diferenţiat în mişună, ceea ce le permite
indivizilor să-şi concentreze forţele pentru colectarea rezervelor de hrană şi amenajarea
mişunilor. Datele noastre coincid cu cele obţinute de alţi cercetători [8], care susţin, că
în această perioadă, în mişuni lipseşte sistemul ierarhic de relaţii reciproce între indivizi.
Nivelul agresivităţii creşte considerabil atunci, când animalele au fi nisat construcţia
mişunii cu rezerve de hrană şi locuiesc în ea, deoarece între indivizii unei mişuni s-a
format un sistem ierarhic bine diferenţiat. În cazul când un individ străin nimereşte în
interiorul unei mişuni, acesta provocă agresivitate din partea tuturor indivizilor mişunei
şi în rezultat este ucis. Toamna populaţia din mişună constă din 1-2 indivizi adulţi şi
indivizi tineri din ultimele generaţii, cu un sistem ierarhic de relaţii reciproce bine
diferenţiat şi cu un nivelul  înalt de  agresivitate faţă de străini.

Primăvara nivelul agresivităţii faţă de străini este redus, deoarece indivizii părăsesc
mişunile de iarnă, dispersează şi încep reproducerea. Diminuarea agresivităţii le permite
animalelor să formeze grupări noi. Vara M. spicilegus sunt repartizaţi în diverse tipuri
de biotopuri, ceea ce contribuie la scăderea nivelului agresivităţii în condiţiile naturale.
S-a constatat, ca între masculii, care populează în vecinătate, reacţiile agresive sunt
semnifi cativ mai scăzute decât între cei care populează la o distanţă mai mare unul faţă
de altul [4].

Concluzii
Comportamentul antagonist este caracteristic preponderent indivizilor din mişuni

diferite. Din acest grup funcţional fac parte următoarele elemente etologice de bază:
ameninţarea, atacul, poziţia laterală, poziţia verticală, respingerea partenerilor, apărarea.
Cele mai multe atacuri au fost înregistrate la aşezarea în cuplu a masculilor cu tipul SNC
puternic şi cu tipul SNC mediu. Schimbarea agresivităţii la M. spicilegus în dependenţă
de anotimp are o mare importanţă pentru adaptarea indivizilor pe parcursul ciclului lor
vital. Primăvara nivelul agresivităţii faţă de străini este redus, deoarece indivizii părăsesc
mişunile de iarnă şi încep reproducerea. Scăderea agresivităţii le permite animalelor să
formeze noi grupări. Vara nivelul de agresivitate la fel este scăzut. Erau mai frecvente
contactele olfactive. Toamna, când începe construcţia mişunilor cu rezerve de hrană,
agresivitatea este scăzută faţă indivizii necunoscuţi din alte mişuni şi este foarte slabă
la aşezarea în cuplu a indivizilor cunoscuţi din aceeaşi mişună.

Nivelul agresivităţii creşte considerabil atunci, când animalele au fi nisat construcţia
mişunii şi locuiesc în ea, deoarece între indivizii unei mişuni s-a format un sistem
ierarhic bine diferenţiat.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИДА SITONA LINEATUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) В

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Мунтяну Н., Малеванчук Н., Тодераш Л., Молдован А., Бакал С.

Институт зоологии Академии Наук Молдовы

Rezumat
Studierea caracterelor biologice ale dezvoltării  insectelor este esenţială pentru sesizarea
căilor de adaptare ecologică la condiţiile specifi ce ale unei sau altei regiuni, iar în
plan aplicativ contribuie la pronosticarea stării populaţiilor de insecte folositoare sau
dăunătoare. Scopul principal al lucrării a constat în relevarea caracterelor biologice ale
dezvoltării şi distribuţiei speciilor Sitona lineatus L. în semănăturile de lucernă de pe
teritoriul Republicii Moldova. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constat că cea mai
mare parte de exemplare (56%) a fost colectată în zona centrală a Republicii Moldova.
Densitatea medie a speciei Sitona lineatus L. a constituit 5,03 exemp./м2. Numărul
maximal a fost de 13-14 exemp./м2 . Au fost de asemenea sistematizate şi relevate date
noi privitor la arealul de răspândire a speciilor pe teritoriul republicii noastre.
Cuvinte-cheie: Sitona lineatus L. -  particularităţi biologice - distribuţia speciilor -
densitatea populaţiei - adaptare ecologică.
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