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Rezumat

Lucrarea conține informația cu privire la grivanul cenușiu (Cricetulus migratorius),
specie rară, cu un areal discontinuu, puțin cercetată. Răspândit în agrobiocenoze,
populează preponderent sectoarele marginale ale culturilor agricole și zona de ecoton.
Constituie o densitate relativă medie de 0,26%/100 băteli și o dominanță de 2,89% în
raport cu numărul de rozătoare capturate. Stațiunile preferate sunt culturile prășitoare,
furajere și gramineele de toamnă. Grivanul cenușiu are o capacitate reproductivă mare,
exprimată prin perioada de reproducere de cca 10 luni, maturizare precoce a femelelor,
fertilitate medie de 6,2 embrioni, variind în dependență de masa femelelor de la 2 la 9
embrioni. Supraviețuiește în agrobiocenoze datorită prezenței și depozitării semințelor
de culturi agricole și a covorului vegetal protector.
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Introducere
Arealul discontinuu al grivanului cenușiu (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) se
extinde din Balcani, sud-estul Bulgariei și bazinul r.Prut până în China și Mongolia
[6,7,3,8]. În Pleistocen grivanul cenușiu era larg răspândit în Europa, ajungând până
în Spania și Marea Britanie [5]. În această epocă se întâlnea și pe teritoriul dintre Prut
și Nistru [16]. Populează zonele de silvostepă, stepă, semideșert, chiar și localități,
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cu diverse condiții ecologice. Populațiile de la limita arealului (marginale) sunt avangarda
ecologică a speciei, studiul cărora prezintă un mare interes pentru a înțelege evoluția
lor [17]. Transformările antropice din ultimele decenii, reflectate prin antropizarea
landșaftului, creează pentru unele specii de animale condiții ecologice asemănătoare
zonei ecologice optimale, iar pentru altele – celei pesimale. Reducerea considerabilă a
ecosistemelor de stepă și pajiște a dus la redistribuirea, declinul densității și a limitei
de vest al arealului grivanului cenușiu. Actualmente a devenit o specie de ecoton în
agrobiocenoză, frecventând sectoarele marginale ale culturilor agricole.
Material și metode
Informația despre starea ecologică a grivanului cenușiu a fost colectată în anii
1975-1985 în agrocenoze, caracterizate cu o agricultură intensivă, constituită din
monoculturi, cu o mecanizare și chimizare excesivă și suprafețe insulare de stepă
și pajiște. Investigațiile au cuprins terenurile din regiunile Republicii Moldova.
Capturarea rozătoarelor mici, inclusiv a speciei Cricetulus migratorius, s-a efectuat cu
capcane pocnitoare, amplasate pe o noapte în culturile agricole (grâne de toamnă, porumb,
floarea-soarelui, sorg, mazăre, lucernă), pășune, pierdele forestiere, la o distanță de
5 m una de alta. În fiecare stațiune se instala câte o sută de capcane. Densitatea relativă
medie s-a calculat analizând 96400 de capcane pocnitoare, în care au fost capturate
8540 (8,86%/100 beteli) de rozătoare mici, inclusiv 247 (0,26%/100) de Cricetulus
migratorius. Indicele de dominanţă [11] s-a calculat după formula: DA=nA*100/N,
unde: DA – dominanţa speciei A; nA – numărul total de indivizi din specia A, găsiţi în
probele examinate; N – numărul total de indivizi al tuturor speciilor prezente în probele
examinate. Pentru fiecare animal era notat: specia, sexul, masa, vârsta, starea organelor
de reproducere, numărul de embrioni. Înterpretarea grafică a rezultatelor s-a realizat cu
ajutorul pachetului de programe computerizate Statgraf, Microsoft Excel.
Rezultate și discuții
Rezultatele investigațiilor demonstrează că Cricetulus migratorius a fost capturat
în 130 din cca 960 de stațiuni (13,5%) cercetate în majoritatea raioanelor republicii.
Populează preponderent zonele marginale ale culturilor agricole, care împreună cu
vegetația spontană din marginea căilor de acces și a insulițelor de pajiște, formează
zona de ecoton. După procentul de capturare a speciei la 100 de capcane pocnitoare
(fig.1), stațiunile preferate sunt pășunile (1,62%), culturile prășitoare (0,37%), furajere
(0,30%), grânele de toamnă (0,28%), urmate de plantațiile multianuale (vii, livezi)
(0,20%), și perdele forestiere (0,05%).
Relația (%) grivanului cenușiu cu numărul total de rozătoare capturate în
agrobiocenoză (fig.2), exprimă o creștere a valorii speciei, aproximativ, cu același
trend pe habitate, demonstrat în fig.1. Deosebirea dintre figura 1 și 2 constă în trecerea
culturilor furajere pe primul loc (4,13%), urmate de culturile prășitoare (4,06%),
grânele de toamnă (3,02%), plantațiile multianuale (2,68%). Mai puțin populate au fost
pășunile (0,13%) și perdelele forestiere (0,66%). Distribuția respectivă este determinată
de specificul ecologic al grivanului cenușiu în hrana căruia predomină semințele, în
cazul dat, ale culturilor agricole, atât la însămânțarea terenului, cât și în faza de coacere
- recoltare, și de vulnerabilitatea față de răpitorii cu pene în timpul nutriției.
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Figura 1. Procentul
de capturare a speciei
Cricetulus
migratorius
în diverse habitate din
agrobiocenoze.

Figura 2. Relația
(%) speciei Cricetulus
migratorius cu numărul
de rozătoare capturate în
agrobiocenoze.

În publicațiile relativ recente [9,10] se menționează că grivanul cenușiu se dezvoltă
bine în zonele sau în perioadele cu creșterea umidității în habitatele de stepă și aride din
sud-estul Ucrainei. Mărirea efectivului, posibil, se explică prin apariția unei cantități
optime de semințe a vegetației spontane, hrana preferată a grivanului cenușiu.
Studiul ingluviilor păsărilor răpitoare de noapte a permis ornitologilor din Grecia
[1, 2], Bulgaria [8] să elucideze prezența și distribuția speciei Cricetulus migratorius
la limita de vest a arealului. Prin cercetările hranei ciufului de pădure (Asio otus) pe
teritoriul republicii [15] s-a stabilit că frecvența prezenței Cricetulus migratorius
în ingluvi este de 0,92%, comparativ cu a speciilor de rozătoare: Microtus arvalis 45,6%, Apodemus sylvaticus - 18,6%, Mus musculus - 10,1%, Apodemus agrarius 5,6%, fiind de zeci de ori mai mică, ceea ce reflectă raportul rozătoarelor în natură.
În lucrarea lui Zaika [12] din regiunea Lugansc se menționează că Cricetuluis migratorius
este întâlnit în 12% din ingluviile Asio otus și ocupă locul trei după Microtus levis
(47%) și Mus musculus (20%), ceea ce denotă că condițiile de viață pentru specie sunt
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favorabile. În schimb, speciile Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glateolus mai des
erau capturate în capcane pocnitoare, decât de Asio otus.
Analizând informația despre dinamica rozătoarelor mici obținută în agrocenoza
republicii în anii 1975-1985 (fig.3), menționăm că în cadrul comunității de rozătoare
mici dinamica fluctuațiilor populaționale diferă și nu coincide în timp de la o specie la
alta. Cricetulus migratorius timp de 11 ani a avut o fază de vârf a dinamicii populaționale
în anul 1977 care în următorii ani lent a trecut în faza de depresie.

Figura 3. Dinamica populațiilor de rozătoare mici din agrobiocenoze în anii 19751985.

Dacă speciile din gen. Apodemus și Mus au, în genere, o dinamică populațională
cu ciclicitate bianuală, speciile din genul Microtus nu demonstrează o ritmică clară
de ciclicitate populațională, înregistrând una, în intervale de timp, de la doi până la
șase ani. Comparând dinamica numerică a tuturor rozătoarelor cu a speciei Cricetulus
migratorius se observă o corelație negativă, determinată de anii cu prezența masivă a
speciei Microtus arvalis, care ocupă cca 90% din suprafața habitatului, iar numărul
celorlalte specii de rozătoare este redus esențial. Mus spicilegus, posibil că evolutiv,
s-a adaptat la prezența speciei Microtus arvalis și populează suprafețele libere dintre
coloniile acesteia.
Grivanul cenușiu are un mod de viață solitar, activ în amurg și noaptea, cu
o distribuție periferică pe terenurile agricole, izolat de alte specii de rozătoare.
Este activ în decursul anului, capturat și în lunile de iarnă, însă foarte rar. Posibil,
în zilele cu temperaturi sub -10, -15 oC, să cadă în amorțire, ca Mus spicilegus.
Despre o hibernare cu întreruperi a fost semnalat în sudul Ucrainei [10]. Experimental,
în condiții de laborator, s-a demonstrat că grivanul cenușiu este o specie cu agresivitate
mare. Contactele de agresivitate sunt caracteristice pentru ambele sexe [4,14].
Acest comportament agresiv îl determină să populeze mai izolat în terenurile agricole,
amplasându-se în zona de ecoton, unde s-au mai păstrat insulițe mici cu specii de plante
ruderale și de stepă.
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Raportul de sex este variabil, atât pe anotimpuri, cât și pe ani, cu o medie multianuală
de 55% masculi. Rata dominantă de femele a fost fixată în anul 1977 (63,4%), cu
densitatea maximală a grivanului cenușiu și în anii 1981, 1982 (66,7 %), în faza de
declin a populației. În cercetările precedente efectuate pe teritoriul Moldovei [16] au
fost înregistrate femele gestante de la sfârșitul lunii aprilie până în iulie.
Prin cercetările noastre s-a stabilit că grivanul cenușiu începe reproducerea pe
la sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie. La sfârșitul acestei luni au fost
capturate o femelă alaptantă și un juvenil cu masa de 15,9 g. Posibil că juvenilul să
facă parte din ultima generație de la sfârșitul anului trecut, creșterea căruia în timpul
iernii a fost încetinită. La sfârșitul lunii octombrie a fost înregistrată o femelă gestantă
cu 9 embrioni. Deci, durata perioadei de reproducere în regiunea de Sud-Est a Europei
este de cca 10 luni, aproape ca în oazele din Uzbekistan, unde se reproduce de trei
ori pe an [13]. La reproducere participă în mediu cca 70% de femele adulte. Aportul
femelelor, cu diferită masă, în procesul de reproducere este prezentat în fig.4.

Figura 4. Aportul femelelor de Cricetulus migratorius, după masa corpului, în
procesul de reproducere

La reproducere participă femele din toate grupele de greutate, însă predomină
cele cu masa de 25,1-30 și 30,1-40 g, constituind 57,4% din numărul total de femele
reproductive. În aceste grupe predomină femelele, cu 5-7 embrioni, constituind 75,5%
din numărul total de embrioni. Dacă în prima grupă predomină femelele cu 5 embrioni,
apoi, în a doua – cu 6 și 7 embrioni. Femelele cu masa mai mare de 35 g aveau
7-9 embrioni, iar cele cu masa de 15-20 g – de la 2 la 5 embrioni. La 16 iunie 1976
în lanul cu floarea-soarelui a fost capturată o femelă gestantă de 16 g cu 4 embrioni.
Maturizarea precoce a femelelor mărturisește despre reacția adaptivă de menținere
a unui efectiv funcțional al populației speciei. Intensitatea de reproducere crește
din primăvară până în luna iunie, constituind 60% din numărul total de femele
reproductive, coborând brusc în luna iulie, cu o creștere în luna august și un declin
în continuare până în luna octombrie, alcătuind 40%. Numărul de embrioni la o
femelă variază de la 5,36 în culturile prășitoare la 6,1 în vii și livezi, 6,4 – graminee
de toamnă, 6,5 – ierburi perene și 7 embrioni pe pășune. În aspect sezonier numărul
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de embrioni la o femelă variază de la 6,3 în trimestrul doi, la 6,4 – trimestrul trei și
5,9 embrioni – trimestrul patru.
Analizând procesul de reproducere a grivanului cenușiu în agrobiocenoză, unde
modificările structurale ale culturilor agricole sunt frecvente, constatăm că datorită
capacităților adaptive înalte, atât termenele de înmulțire, maturizarea precoce a
femelelor, cât și prolificitatea femelelor, sunt similare cu cele din alte regiuni sudice,
unde, pe teritorii mai întinse, s-a păstrat stepa, habitatul nativ al grivanului cenușiu.
Concluzii
1. Cricetulus migratorius populează, preponderent, sectoarele marginale ale
culturilor agricole și vegetația spontană din apropierea căilor de acces, care formează
zona de ecoton. Are un efectiv redus de indivizi, exprimat prin procentul de capturare
(0,26%/100 capcane pocnitoare), comparativ cu efectivul total de rozătoare capturate
(8,86%/100 beteli). Stațiunile preferate de grivanul cenușiu sunt: culturile prășitoare
(0,37%), furajere (0,30%) și gramineele de toamnă (0,28%).
2. Structura pe vârste a populației de grivan cenușiu, în perioada de reproducere,
este constituită din 78,5% adulți la 21,5% tineri.
3. Structura de sex a populației este dominată de masculi (55%), durata
reproducerii constituie cca 10 luni, din luna februarie până în noiembrie. În reproducere
participă 70% de femele, cu masa corpului de la 16g la 42g și o fertilitate medie de
5-7 embrioni/femelă.
4. Grivanul cenușiu, în rezultatul valorificării ecosistemelor de stepă, s-a adaptat la
condițiile de agrobiocenoză, utilizând pe parcursul anului semințele culturilor agricole,
atât în faza de însămânțare a terenului, cât și la coacere și recoltare.
Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de cercetări fundamentale
15.187.0211F.
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