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Rezumat
Au fost studiate particularităţile ecologice ale  speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cri-
cetidae) în condiţiile aridităţii sporite  şi propuse unele măsuri de reducere a efectivului
ei. În ultimii ani clima s-a caracterizat printr-un defi cit pronunţat de precipitaţii şi  tem-
peraturi majorate în timpul verii. Menţinerea îndelungată a secetei a provocat condiţii
critice pentru dezvoltarea culturilor agricole – baza de nutriţie pentru microtine. Am
stabilit o dependenţă inversă dintre densitatea coloniilor la hectar şi indicele de ariditate:
r= -0,50 în anul 2011 şi r= -0,35 în anul 2012.  În condiţiile Republicii Moldova moni-
toringul efectivului populaţiilor include două cercetări – primăvara devreme, în luna
martie şi toamna, cînd o deosebită atenţie e necesar de acordat populării de către micro-
tine a semănăturilor de ierburi multianuale şi gramineelor de toamnă. În cazul că a fost
stabilită o densitate de 5 colonii la hectar de ierburi furajere în perioada de primăvară  şi
o densitate de 10-15 colonii la hectar de graminee şi 50 de lucernă toamna se recomandă
desfăşurarea măsurilor de profi laxie.
Cuvinte cheie: Microtus arvalis -  indicele de ariditate – abundenţa - densitatea
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Introducere
Mamiferele mici reprezintă  modele excelente pentru studierea legităţilor fun-

damentale și aplicative ale ecologiei populaţionale a animalelor şi elaborarea teoriei
oscilaţiei efectivului  numeric [2,4,5,6]. Tempourile înalte şi relativ labile de repro-
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ducere a rozătoarelor, în general, şi a microtinelor, în special, durata scurtă a vieţii
şi instabilitatea faţă de diferiţi factori ai mediului condiţionează o alternanţă intensă
a generaţiilor şi oscilaţiile efectivului numeric [1,3,5,7]. În legătură cu aceasta în
populaţiile de microtine, mai pregnant decât la alte mamifere, sunt exprimate mecanis-
mele homeostazei populaţionale, se desfăşoară mai intens procesele microevoluţiei. De
aceea, în ultimele decenii microtinele servesc drept obiect de studiu nu numai pentru
teriologi, dar şi pentru biologi, în general [8,12,15,20]. Una din cele mai interesante şi
complexe probleme, studiate intens în prezent, având ca obiect rozătoarele, o reprezintă
oscilaţia efectivului numeric al animalelor şi cauzele, care o provoacă. Ele pot fi  studiate
ca o parte componentă a altei probleme – de cercetare a productivităţii biogeocenozelor
şi elaborare a măsurilor de dirijare a lor. Cunoaşterea legităţilor oscilaţiei efectivului
populaţiilor de rozătoare mici constituie fundamentul pronosticării variaţiei efectivului
indivizilor, alcătuit în scopul elaborării măsurilor de combatere a focarelor de maladii
infecţioase, a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură etc. Microtinele, în special,
sunt purtători, dar şi transmiţători ai infecţiilor foarte periculoase pentru om şi pentru
animalele domestice (pesta, tularemia, hepatita infecţioasă, tiful, paratiful, encefalita,
rabia, dizenteria, tuberculoza, holera, leptospiroza, febra Q, borrelioza Lyme etc.),  ai
helminţilor şi ectoparaziţilor. De aceea, cu cît mai mult se reproduc aceste specii, cu
atît mai repede se dezvoltă în populaţiile lor maladiile infecţioase, creşte probabili-
tatea unui contact mai frecvent cu animalele domestice şi cu omul şi, în consecinţă,
probabilitatea molipsirii. Din această cauză este atît de important, nu numai în scopul
protecţiei plantelor, recoltei şi rezervelor de hrană, dar şi a sănătăţii populaţiei umane,
de a monitoriza fl uctuaţiile efectivului numeric al rozătoarelor şi de a nu permite repro-
ducerea lor în masă [9-11, 13,14].

Material şi metode
Cercetările au fost efectuate la staţionarele zonei centrale a republicii („Băcioi-

Horăşti”, “Horăşti-Rezeni”) în diferite tipuri de biotopuri cu diferit grad de eterogeni-
tate şi activitate antropică. Determinarea componenţei specifi ce şi abundenţei speciilor
de mamifere mici au fost efectuate prin metodele de apreciere relativă a efectivului
numeric (capcane-nopţi, numărări pe traseu, pe parcelele de probă, după amprente şi
activitatea trofi că etc.) [16]. Au fost folosite metode de evidenţă a numărului de mi-
cromamalii, de determinare a stării generative şi fecundităţii, de evidenţă a numărului
de colonii [17]. Efectivul populaţiilor speciilor studiate a fost exprimat ca număr de
indivizi raportat la unitatea de suprafaţă. Studierea structurii spaţiale a populaţiilor în
agrocenoze, determinarea efectivului numeric, a activităţii indivizilor, suprafeţelor sec-
toarelor individuale au fost efectuate pe plasele de marcare. Au fost determinate aria
sectoarelor individuale şi distanţa de deplasare a indivizilor [17]. Evaluarea numerică
absolută a fost efectuată prin utilizarea capcanelor (zece linii a cîte 10 capcane cu in-
tervalul de 15 m între rînduri şi 10 m între capcane)  pe terenul de probă cu suprafaţa
de 1,5 ha pe un termen de 5 zile. La animalele capturate au fost înregistraţi următorii
parametri: specia, sexul, vârsta, starea fi ziologică şi de reproducere. Au fost instalate
9400 capcane/nopţi,  capturaţi şi disecaţi 304 indivizi, marcaţi 200 indivizi pe terenul
de marcare. Pentru caracterizarea distribuţiei biotopice a speciilor s-au utilizat indicii
frecvenţei: F = 100p/P, unde P – numărul de probe, p- probele în care este prezentă
specia; şi abundenţei speciei A = 100n/N, unde n – numărul de indivizi ai speciei i în
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probă, N – numărul total de indivizi, ambii indici sunt exprimaţi procentual. Indicele
de ariditate Martonne exprimă relaţia dintre vegetaţie şi climă prin prisma resurselor
termice şi de umiditate.  Se calculează prin formula: Ia = 12p/(t+10), unde Ia – indicele
de ariditate lunar, p – cantitatea medie lunară de precipitaţii,  t – temperatura medie
lunară, 10 – coefi cient care se adaugă pentru a nu obţine valori negative.

Rezultate şi discuţii
Fiecare specie de animale se adaptează la anumite condiţii de viaţă şi reacţionează

la cele mai mici schimbări calitative. Spre exemplu, specia Microtus arvalis se repro-
duce numai dacă temperatura în cuib nu este mai mică de 5–10ºC  şi nu depăşeşte 25ºC,
iar hrana este într-o cantitate sufi cientă şi conţine nu mai puţin de 65% de umiditate.
Dacă în natură aceste condiţii lipsesc, microtinele încetează să se reproducă, subadulţii
nu se maturizează, iar populaţia este sortită la o pierire rapidă, deoarece durata vieţii lor
în natură este de cca 6-8 luni, iar în condiţii nefavorabile devine şi mai scurtă. Pentru
efectuarea pronosticării dezvoltării numerice a speciilor de microtine este necesar de
a ţine cont, într-o mare măsură, de condiţiile meteo din lunile precedente perioadei
de reproducere (fi g.1). În perioada anilor 2011-2012 clima s-a caracterizat printr-un
defi cit pronunţat de precipitaţii, cu temperaturi destul de scăzute pe parcursul iernii,
temperaturi majorate în timpul verii şi o secetă puternică. Menţinerea îndelungată a
vremii uscate şi defi citul foarte mare de umezeală productivă în sol au provocat condiţii
critice pentru dezvoltarea culturilor agricole, care reprezintă baza de nutriţie pentru
microtine.

O importanţă hotărâtoare pentru iernatul populaţiilor de microtine o au aşa factori
ca  învelişul ierbos dezvoltat, grosimea stratului de zăpadă. Dacă stratul de zăpadă este
gros şi indivizii sunt asiguraţi cu hrană, ei ies rar la suprafaţă şi, în rezultat, sunt mai
puţin expuşi răpitorilor şi temperaturilor scăzute. Însă, adîncimea profundă de îngheţ
a solului, care în anumite raioane a constituit   71-98 cm pe parcursul lunii februarie
2012,a fost un factor destabilizator pentru dezvoltarea speciilor studiate.

Au fost înregistrate şi unele deosebiri în caracterul oscilaţiei densităţii speciei
M.arvalis în perioada anilor 2011-2012. Dacă la începutul primăverii 2011 condiţiile
climatice, ce au favorizat creşterea vegetaţiei luxuriante, au constituit o premisă
importantă pentru majorarea efectivului populaţiilor M.arvalis, ceea ce este refl ectat
şi în creşterea treptată a densităţii indivizilor de la 2–4 colonii la hectar în luna martie
pe câmpurile de lucernă din zona de Centru până la 10 – în luna iunie, atunci, în-
cepând cu luna iulie, vremea a fost toridă, iar condiţiile meteo s-au caracterizat printr-o
secetă profundă, care a durat până în prima decadă a lunii octombrie, când au căzut
precipitaţiile atmosferice (fi g.2).

 În general, factorii abiotici din toamna anului 2011 au condiţionat o creştere în
agrocenoze, în special pe sectoarele cu lucernă, a efectivului M.arvalis în partea de
Nord a republicii,  unde  a fost înregistrată o densitate  de cca 200-300 colonii la hectar,
iar în cea de Centru – de 150-200 colonii la hectar. În  anul 2012 în luna martie den-
sitatea microtinelor pe câmpurile de ierburi multianuale (lucernă)  era de 5-6 colonii
per hectar. În luna mai, datorită creşterii cantităţii de precipitaţii în luna precedentă,
densitatea s-a majorat până la 8-10 colonii la hectar. Pe parcursul lunii octombrie 2012
s-a semnalat vreme mai caldă decât de obicei. Ploile căzute în decada a doua a lunii
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au completat rezervele de umezeală productivă în sol şi au îmbunătăţit condiţiile de
creştere şi dezvoltare a culturilor de toamnă, ceea ce a constituit un factor important
pentru creşterea efectivului microtinelor. Cu toate că în luna octombrie densitatea con-
stituia cca 50 colonii/ha, ea, totuşi, este cu mult mai redusă decît în aceeaşi perioadă a
anului 2011.

Figura 1. Fluctuaţia lunară a cantităţii de precipitaţii (mm) şi a temperaturii.

A fost efectuată o analiză comparativă a parametrilor ecologici de bază – abundenţa,
frecvenţa, structura de vîrstă, de sex, intensitatea reproducerii speciei model M. arvalis
pe parcursul anilor 2011 şi 2012. Astfel, de exemplu, în luna aprilie 2011 s-a înregis-
trat o abundentă de 8,8% (fi g.2). Mai mult de jumătate (55%) din femelele adulte  se
reproduc, fecunditatea fi ind de 7 embrioni per femelă. În luna mai abundenţa speciei
diminuează (7,6%). Subadulţii  constituie 16,7%. În luna iunie scade intensitatea re-
producerii M.arvalis, ponderea femelelor reproducătoare este 66,7%, fi ind înregistrate
rezorbţii şi o fertiitate de 2 embrioni. Abundenţa speciei este 12,16%, iar ponderea
subadulţilor– 10%. În luna iulie abundenţa, din cauza secetei, se reduce pînă la 10%.
În luna septembrie M. arvalis manifestă o abundenţă de 23%. Subadulţii constituie
16,7%. În următoarea lună de toamnă abundenţa reprezintă 29,6%. A fost înregistrată
stoparea procesului reproductiv.

În anul 2012 cercetările din agrocenoze au demonstrat, că din punct de vedere a
abundenţei în luna martie M.arvalis  reprezintă o pondere foarte mică (2%). Seceta
foarte puternică a avut un impact semnifi cativ asupra intensităţii reproducerii, care s-a
redus simţitor. În luna septembrie în zona de Centru în agrocenoze abundenţa speciei
M.arvalis este 5%. Femelele se reproduc cu o fecunditate de 4 embrioni per femelă. În
general, în perioada de toamnă creşte abundenţa speciei studiate.

Comparînd corelaţia dintre densitatea coloniilor la hectar şi indicele de ariditate
pentru perioada de studii, am stabilit o dependenţă inversă dintre parametrii ecologici
nominalizaţi: r= -0,50 în anul 2011 şi r= -0,35 în anul 2012  (fi g.3). A fost elaborată
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ecuaţia regresiei multiple liniare ce refl ectă corelaţia dintre densitatea microtinelor în
diferite perioade ale anilor de studiu. Factorul de bază, determinant al densităţii mi-
crotinelor în perioada de vară-toamnă este mărimea ei pe parcursul primăverii (fi g.4).
Corelaţia densităţii lor în perioada iulie-octombrie (perioada maximă a efectivului – Y)
cu densitatea din lunile de primăvară (X) a anului 2011 este exprimată prin ecuaţia
Y=-80,84+34,42*X, r=0,95, iar în anul 2012 Y=2,83 + 0,97* X, r = 0,89. În ambele
cazuri se observă o dependenţă direct proporţională între ambii parametri, însă coefi -
cientul de corelaţie este mai mare în anul 2011.

Figura 2. Densitatea (colonii/hectar)  şi abundenţa (%) speciei M.arvalis

Reieşind din modelele prezentate, în scopul elaborării pronosticului oscilaţiei efec-
tivului microtinelor e necesar de a ţine cont de potenţialul lor colosal de reproducere.
Accentuăm unele momente importante pentru determinarea fertilităţii acestor animale:
vîrsta maturizării, durata gestaţiei, mărimea pontei, intervalul dintre două gestaţii
şi numărul de progenituri. În ce priveşte fecunditatea, femelele speciei M.arvalis în
condiţii favorabile nasc 6-8 pui într-o singură progenitură.

La vîrsta de două săptămîni ei încep să se maturizeze, iar femelele se acuplează din
nou. Gestaţia durează trei săptămîni. Ele se pot reproduce pe tot parcursul anului, pro-
ducînd până la 5 progenituri. De aceea este atît de numeros efectivul, pe care îl produc,
când sunt condiţiile favorabile necesare. Dacă pe cîmpurile agricole, unde microtinele
se reproduc în masă, condiţiile devin nefavorabile indivizii migrează în staţiunile de re-
fugiu – perdelele forestiere, terenuri agricole neprelucrate, pe care se dezvoltă plantele
ruderale etc.  De aceea, oricît de mic ar fi  efectivul lor, este necesară o monitorizare
permanentă. Cauzele principale ale reducerii efectivului rozătoarelor sunt: insufucienţa
de hrană, ploile puternice, care le inundă vizuinile lor, topirea bruscă a zăpezii, poleiul
etc. O mare importanţă o are şi învelişul ierbos, atît în perioada de vară, cît şi de iarnă.
Vara el atenuează infl uenţa temperaturii asupra corpului în timpul arşiţei, iar iarna – le
asigură cu hrană şi, împreună cu învelişul de zăpadă,  le protejează de suprarăîcire.
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Anul 2011 Anul 2012

Figura 3. Corelaţia dintre densitatea (colonii/ha) indivizilor M.arvalis şi indicele de
ariditate.

Anul 2011 Anul 2012

Figura 4. Corelaţia dintre densitatea  indivzilor M.arvalis (colonii/hectar) în lunile
de vară-toamnă  şi densitatea din lunile de primăvară

Unul din factorii importanţi, care reduc efectivul microtinelor, sunt mamiferele
carnivore şi păsările răpitoare. Această reducere, însă, are loc numai pînă la o anumită
densitate a prăzii, cînd dobândirea ei este destul de difi cilă pentru răpitori.  Însă, totuşi,
cel mai important este factorul antropic. Omul, în mod conştient sau inconştient, pro-
duce schimbări esenţiale în peisajul agricol, dar şi în mediul natural, datorită cărora
infl uenţează fl uctuaţia efectivului speciilor de micromamalii [18,19,21,22]. Recoltarea
la timp a culturilor agricole, prelucrarea tuturor terenurilor, multe dintre care în prezent
sunt părăsite, distrug habitatele preferate ale rozătoarelor, ele devenind vulnerabile şi
mai accesibile pentru răpitori.
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De asemenea, o mare importanţă o au şi măsurile agrotehnice. De exemplu, aratul
la o adîncime mai mare distruge cuiburile microtinelor şi altor rozătoare. Însă acest
factor este diminuat prin prezenţa haturilor şi a aratului necalitativ, deoarece animalele
se concentrează anume în aceste locuri, de unde apoi migrează cu succes şi pe alte ter-
enuri agricole. O deosebită atenţie trebuie de acordat staţiunilor de refugiu, unde ele se
concentrează în perioada nefavorabilă a anului. Aceste staţiuni, după suprafaţa lor, sunt
cu mult mai mici decît staţiunile, în care dispersează, de aceea toate măsurile de com-
batere a rozătoarelor trebuie concentarte anume în aceste biotopuri. În aşa mod poate fi
obţinut efectul scontat cu cheltuieli şi mijloace mai puţine.

Condiţii favorabile pentru reproducerea microtinelor se înregistrează numai în
anumite anotimpuri, pe parcursul celorlalte perioade ale anului ele suportă un presing
puternic din partea factorilor biotici şi abiotici, efectivul lor reducându-se. Condiţiile
favorabile se manifestă diferit de la un an la altul. Aceste circumstanţe explică, într-o
mare măsură, fl uctuaţiile anuale ale microtinelor. Ele supravieţuiesc în acele biotopuri,
în care pe parcursul perioadei favorabile a anului îşi măresc efectivul şi îşi consolidează
starea fi ziologică în aşa măsură, încât condiţiile de viaţă  din perioada nefavorabilă nu
au un impact letal asupra lor. Efectivul indivizilor M.arvalis în staţiunile cercetate de-
pinde nu numai de limitele temporale şi spaţiale ale condiţiilor favorabile pentru repro-
ducere, dar şi ponderea staţiunilor de refugiu, care permit supravieţuirea indivizilor.

Cercetările au demonstrat, că pronosticul efectivului şi distribuţia indivizilor acestei
specii depind nu numai de condiţiile din perioada imediat următoare, dar, mai ales, de
condiţiile din perioada precedentă. Spre exemplu, după perioada de secetă de primăvară
şi vară, efectivul lor se va reduce substanţial. Din cauza condiţiilor climatice nefavo-
rabile, indivizii sunt slăbiţi în aşa măsură, încât îşi pierd capacitatea de reproducere,
chiar şi în condiţii favorabile de temperatură şi hrană. În schimb, după anotimpurile de
primăvară şi vară cu o cantitate optimală de precipitaţii, chiar având un efectiv redus,
microtinele se reproduc în masă în perioada de toamnă şi, uneori, iarna. Vitalitatea
acestor indivizi este mare, deoarece s-au dezvoltat în condiţii favorabile. Îngheţurile
timpurii de toamnă, iarna cu puţină zăpadă, cu topirea frecventă a zăpezii şi primăvara
târzie stopează creşterea efectivului microtinelor, indiferent de condiţiile favorabile din
perioada de vară.

Infl uienţa factorilor ecologici asupra efectivului populaţiilor  de rozătoare este
neuniformă. Primăvara timpurie condiţionează creşterea substanţială a efectivului lor
numeric, în cazul unei iernări favorabile şi distribuţiei uniforme în anul precedent. Den-
sitatea de 5 colonii la 1 ha de graminee ori ierburi perene primăvara devreme este
sufi cientă ca la sfârşitul verii – începutul toamnei - să-si mărească efectivul de zeci
de ori. Temperatura optimă şi o cantitate sufi cientă de precipitaţii infl uenţează pozitiv
creşterea efectivului.

Un alt factor ce infl uenţează potenţialul de înmulţire şi supravieţuire în agrolandşaft
este capacitatea câmpurilor agricole şi staţiunilor de refugiu în perioada de iarnă. A
fost constatat, că creşterea efectivului numeric are loc mai frecvent în partea de nord
şi centrală a republicii, unde raportul dintre staţiunile de refugiu şi cele provizorii este
optimal, iar culturile, în care se crează condiţii  pentru înmulţirea microtinelor sunt
răspândite mai larg.
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Ţinând cont din cele expuse, propunem aplicarea următoarelor criterii pentru pron-
osticarea efectivului numeric al populaţiilor de microtine: distribuţia spaţială în anumite
anotimpuri, faza dinamicii ciclului multianual, structura de vîrstă şi sex a populaţiilor şi
intensitatea reproducerii. Chiar utilizînd numai un singur criteriu – distribuţia spaţială,
se pot stabili tendinţele de variaţie a efectivului. Intensitatea reproducerii, structura de
vîrstă şi starea morfofi ziologică a indivizilor se vor utiliza numai în cazul, dacă lipseşte
informaţia referitor la starea mediului din perioada precedentă. Aceşti indicatori sunt
absolut necesari pentru diferenţierea fazelor reproducerii în masă, fazei de vîrf şi de
depresie.

În condiţiile Republicii Moldova  monitoringul efectivului populaţiilor include
cercetările efectuate primăvara devreme şi toamna. Primăvara, în luna martie, o
deosebită atenţie e necesară să fi e acordată popularii de către microtine a semănăturilor
de ierburi multianuale şi gramineelor de toamnă. În cazurile când este stabilită o den-
sitate de 5 colonii la hectar se recomandă desfăşurarea măsurilor de profi laxie. Toamna
(octombrie-noiembrie) sunt monitorizate, de aemenea, cîmpurile cu ierburi multianuale
şi semănăturile timpurii ale gramineelor de toamnă. În acest caz o densitate de 10-15
colonii la hectar de graminee şi 50 de lucernă e sufi cientă pentru a efectua măsurile de
combatere necesare. Destul de efi cientă este combaterea microtinelor în staţiunile de
refugiu.

Menţionăm că există o multitudine de factori de reglare a  efectivului de mamifere
mici, însă e necesar de atras o deosebită atenţie particularităţilor  mediului ambiant. În
condiţiile agrocenozelor, care în ultimul timp au fost expuse unor transformări esenţiale
în sensul diminuării deranjamentului antropic, aceste particularităţi se deosebesc, totuşi,
radical de cenozele naturale, la care s-au adaptat iniţial animalele. Aceasta contribuie
în mod direct la micşorarea diversităţii condiţiilor de trai şi, implicit, la dereglarea
comunităţilor de mamifere.

Concluzii
1. În anul  2012, din cauza aridităţii sporite, specia M. arvalis este la faza de depre-

sie, şi cu toate că efectivul lor a fost redus în perioada primăvară-vară, toamna densitatea
creşte pînă la 50 colonii la hectar. Densitatea şi abundenţa speciei studiate reprezintă
25% din mărimile acestor parametri înregistrate în anul precedent.

2. Comparînd corelaţia dintre densitatea coloniilor M. arvalis la hectar şi indicele
de ariditate pentru perioada de studii, am stabilit o dependenţă inversă dintre parametrii
ecologici nominalizaţi, r= -0,50 în anul 2011 şi r= -0,35 în anul 2012.

3. Corelaţia densităţii lor în perioada iulie-octombrie (perioada maximă a efec-
tivului –Y) cu densitatea din lunile de primăvară (X) a anului 2011 este exprimată
prin ecuaţia Y=-80,84+34,42*X, r=0,95, iar în anul 2012 Y=2,83 + 0,97* X , r = 0,89.
În ambele cazuri se observă o dependenţă direct proporţională între ambii parametri,
însă coefi cientul de corelaţie este mai mare în anul 2011.

4. Primăvara, în luna martie, o deosebită atenţie e necesară să fi e acordată popu-
larii de către microtine a culturilor de ierburi multianuale şi graminee de toamnă. În
această perioadă, dacă se înregistrează o densitate de 5 colonii la hectar, se recomandă
desfăşurarea măsurilor de profi laxie. Toamna (octombrie-noiembrie) sunt monitori-
zate, de aemenea, cîmpurile cu ierburi multianuale şi semănăturile timpurii ale grami-
neelor de toamnă. La faza de creştere a efectivului o densitate de 10-15 colonii la
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hectar de graminee şi 50 de lucernă e sufi cientă pentru a efectua măsurile de combatere
necesare.
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