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Introducere

Studierea diversităţii taxonomice a nevertebratelor şi rolul acestora în funcţionarea 
sistemelor ecologice este destul de actuală,  ind determinată de necesitatea elaborării 
teoriei productivităţii biologice şi funcţionării ecosistemelor acvatice.

Evaluarea rolului funcţional al populaţiilor ecosistemelor acvatice oferă suportul 
necesar pentru înţelegerea şi gestionarea proceselor de formare a productivităţii biolo-
gice. Problema legată de reproducere include toate nivelurile de integrări a sistemelor 
biologice: la nivel individual, populaţional şi de ecosisteme.

Reproducerea constituie o trăsătură de nitoare a sistemelor vii, deoarece un sistem 
abiotic nu este capabil de autoreproducere prin forţe interne. Sistemele abiotice pot   
subiectul unor divizări, multiplicări sau contopiri prin acţiunea unor forţe din afară. De 
cele mai multe ori, noile sisteme care iau naştere sunt calitativ diferite atât între ele, cât 
şi mai ales faţă de sistemul de origine.

Partenogeneza este procesul de înmulţire fără fecundare, însă, spre deosebire de 
embriogeneza somatică, în urma căreia organismul nou se formează din celulele tisu-
lare ale organismului matern, dezvoltarea embrionară în cazul partenogenezei are loc 
din ovul fără participarea masculului [2]. La multe animale (rotiferi, crustacei inferiori, 
insecte, unele moluşte) dezvoltarea embrionului din ovulul nefecundat este un proces 
natural şi se numeşte partenogeneza naturală [1].

Materiale şi metode

Ca model de cercetare au servit culturile de Brachionus plicatilis Müller, Brachionus 
rubens Ehrnb şi Daphnia magna Strauss. A fost utilizată metoda de colectare a ouălor 
partenogenetice şi de menţinere în condiţii de laborator a speciilor propusă de I. B. 
Bogatova (1980). 

Pentru realizarea cercetărilor respective a fost necesară colectarea materialului de 
studiu realizată în lacurile din capitală pentru specia Daphnia magna. Pentru un studiu 
histologic şi producţional ulterior, dafniile au fost întreţinute în condiţii optime de la-
borator, la temperatura de circa 19-20 de grade, la un regim nutritiv optim (de 2 ori pe 
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zi) cu suspensie de drojdii de pani caţie, alge hlorella şi scenedesmus, cultivate aparte 
după tehnologii deja elaborate, regim de aerare şi iluminare optim. Durata cercetărilor 
a fost de circa 60 de zile, durata ciclului vital al femelelor partenogenetice. În aceasta 
perioada au fost obţinuţi parametri morfometrici şi proli citari ai femelelor parteno-
genetice, după care a fost realizat studiul histologic al ambelor specii, cu prelucrarea 
specializată a preparatelor şi colorarea lor prin metoda Azan-Gheidengain.

Datele şi parametrii au fost prelucraţi statistic cu ajutorul pachetelor de programe 
„Biostat” elaborat la Catedra Biologie Umană şi Animală a U.S.M. şi a pachetului „Sta-
tistica for Windows Inc. ver. 4.3.”

Rezultate şi discuţii

În cadrul cercetărilor complexe ale capacităţilor reproductive la Rotatorii şi în spe-
cial la femelele partenogenetice de Brachionus rubens şi Brachionus plicatilis au fost 
efectuate un şir de investigaţii vizând proli citatea individuală şi particularităţile can-
titative ale acestui indice, identi carea şi estimarea cantitativă a legităţilor reproducerii 
partenogenetice pentru populaţiile date [10].

În calitate de obiecte-model au servit culturile de Brachionus rubens (specie de apă 
dulce) şi Brachionus plicatilis (specie de apă sărată) - unele dintre cele mai răspândite 
obiecte în cercetările zoologilor [4], dat  ind faptul, că această grupă de organisme, pe 
lângă importanţa ei practică şi teoretică, se caracterizează şi printr-o facilitate relativă 
de cultivare [3].

Au fost expuse 50 de eşantioane de Brachionus rubens şi 30 de Brachionus plicati-
lis. Zilnic s-a înregistrat numărul de ouă partenogenetice, lungimea şi lăţimea lor. 

În vederea stabilirii unor legităţi ale dezvoltării, creşterii şi reproducerii speciilor 
model, ne-am propus mai întâi sistematizarea datelor empirice apoi prelucrarea statis-
tică a eşantioanelor .

Zilnic, timp de 15 zile şi respectiv 20 au fost numărate generaţiile de Brachionuşi şi 
eclozaţi din pontele de ouă partenogenetice depuse de  ecare din femelele experimen-
tale. Rezultatele acestui experiment ce vizează numărul de embrioni eclozaţi (proli -
citatea individuală) la femelele partenogenetice de Brachionus plicatilis pe parcursul 
întregului ciclu vital (de la atingerea maturităţii sexuale până la moarte) sunt prezentate 
gra c ( gura 1).

 Gra cul atestă o longevitate a femelelor partenogenetice de la 13 până la 15 zile. 
Aşadar, indicii proli cităţii cresc treptat la vârsta de 3 zile (maximum de embrioni 
eclozaţi într-o pontă) cu o scădere lentă a indicelui respectiv spre sfârşitul ciclului 
vital.

La maturizarea sexuală a femelelor partenogenetice şi primei eclozări, ponta constă 
în mediu din 2-22 ouă partenogenetice, după care pe măsura creşterii şi dezvoltării fe-
melelor, la a treia zi de viaţă, se observă maximul proli cităţii individuale. Spre sfârşi-
tul ciclului vital indicele proli cităţii scade, atingând valori cuprinse între 0-3 embrioni 
în pontă. Rezultatele proli cităţii individuale (numărul de ouă depuse) la femele par-
tenogenetice de Brachionus rubens Ehrnb. pe parcursul ciclului vital, sunt prezentate 
gra c ( gura 2.).
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Fig. 1. Dinamica proli cităţii individuale la Brachionus plicatilis.

Fig. 2. Modi cările în timp ale proli cităţii femelelor partenogenetice Brachionus 
rubens (ouă/ex-24 h) la t=220C; n=18; r

xy
= 0,982 x-timpul (zile); y- numărul de ouă. P = 

(1,172±0,692)+ (3,175±0,301)τ-(0,331±0,034 ) τ2 + (0,009±0,001 ) τ3 (ecuaţia 1)

S-a observat că la începutul ciclului vital, indicele proli cităţii individuale a  ecă-
rei femele partenogenetice are valori mai mari decât aceiaşi indici spre sfârşitul ciclului 
vital. Cultura este mai bogată în zilele a 5-a şi a 6-a. Indicele de proli citate devine 
maxim în cea de-a 6-a zi a ciclului de dezvoltare.

Este important faptul că în condiţii experimentale (t=220C), procesul de reprodu-
cere partenogenetică demarează mai des după 2-3 zile, ceea ce demonstrează un imens 
potenţial generativ al rotatoriei. Prin modelare matematică s-a determinat că dependen-
ţa proli cităţii partenogenetice (P

p
, ouă/24 ore) faţă de vârstă a femelelor (τ, 24 h), este 

redată exact de ecuaţia polinominală de gradul 3.
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Devierile de la formă sinusoidală clasică a  gurilor (vezi  g.2.) exprimă rezultatul 
acţiunii factorilor biotici asupra  ecărui reprezentant luat aparte. În linii generale aceste 
 guri atestă o longevitate a femelelor partenogenetice de la 14 până la 18 zile.

Examinând integral rezultatele experimentale privitoare la reproducerea partenoge-
netică ale rotiferei Brachionus rubens Ehrnb putem constata că dimensiunile lineare ale 
ouălor depuse variază respectiv de la 0,240 până la 0,334 mm pentru lungime (α,mm) 
şi de la 0,118 până la 0,167 mm pentru lăţime (l,mm).

Întrucât la această partenogeneză întreaga descendenţă este formată din femele, 
creşterea efectivului numeric se produce mai rapid decât în cazul reproducerii sexua-
te. Reproducerea partenogenetică asigură mărirea numărului de indivizi pe o cale de 
reproducere mai simplă cu cheltuieli de energie şi timp mai mici decât pentru reprodu-
cerea sexuată [8, 9].

Prelucrarea statistică prin metoda celor mai mici pătrate atestă o vădită interdepen-
denţă ale acestor parametri la Brachionus rubens conform unui model linear simplu 
( g. 3). 

În aceste condiţii experimentale (t=21-25oC), am constatat că procesul de reprodu-
cere partenogenetică, demarează, la unele femele, după 48 de ore, ceea ce demonstrea-
ză un imens potenţial generativ al rotatoriilor. 

Din modelul dat obţinem: α/l=506±0,004 şi prin urmare putem considera păstrarea 
formei geometrice stricte a proceselor sexuale partenogenetice.

Fig. 3. Interdependenţa dimensiunilor lineare ale ouălelor depuse de femelele 
partenogenetice la t=220C;n=720, r

xy
=0,978;S

x
= 224,568; S

y
= 111,567; S

xy
=35,943; 

S
xx

=70,330; S
yy

=17,364. Dreapta conform ecuaţiei regresionale L = (-0,003±0,001) + 
(0,506±0,004)·l (ecuaţia 2)

Analiza datelor obţinute şi a gra celor prezentate mai sus permite observarea unei 
anumite legităţi în dinamica proli cităţii individuale. Astfel, indicii proli cităţii cresc 
treptat până la vârsta de 3-6 zile (maximum de număr de ouă) cu o scădere lentă a indi-
celui respectiv spre sfârşitul ciclului vital.
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Pentru a obţine o imagine cât mai clară a procesului reproductiv şi în special a indi-
celor proli cităţii individuale a speciei Daphnia magna Strauss, au fost create condiţii 
optime, identice pentru toate 10 femele experimentale [5,7]. Zilnic, timp de 60 de zile 
au fost numărate generaţiile de crustacei eclozaţi din pontele de ouă partenogenetice 
depuse de  ecare din 10 femele experimentale. 

Analiza datelor obţinute permite de a face o evidenţiere a interdependenţei indice-
lui proli cităţii şi vârsta femelelor partenogenetice experimentale. 

Astfel, indicii proli cităţii cresc treptat până la vârsta de 30-40 zile (maximum 
proli cităţii individuale) cu o scădere lentă spre sfârşitul ciclului vital.

În procesul creşterii şi dezvoltării femelelor partenogenetice Daphnia magna cu 
 ecare năpârlire şi generaţie nouă eclozată are loc schimbarea parametrilor morfome-
trici în direcţia măririi sau micşorării acestora. Paralel cu studiul efectivului numeric 
al generaţiilor de pui eclozaţi şi dinamica proli cităţii individuale a 10 femele par-
tenogenetice experimentale, care au fost măsurate pe parcursul întregului ciclu vital. 
Măsurările s-au efectuat după următorii parametri: - lungimea corpului, - înălţimea 
corpului, - lungimea spinului caudal, parametri ce in uenţează esenţial indicii proli -
cităţii individuale. 

În rezultatul studiului s-a determinat dependenţa între mărirea lungimii şi înălţi-
mii corpului cu  ecare generaţie de embrioni eclozaţi şi micşorarea lungimii spinului 
caudal. Parametrii statistici elementari calculaţi sânt prezentaţi sub formă de tabele şi 
diagrame (Tab.1).

Tabelul 1. Datele statistice ale lungimii corpului la Daphnia magna Strauss.

Valori,
mm

Lungimea corpului
178 4.15 3.95 0.9 5.6 1.35 0.10

Înălţimea corpului
178 3.08 2.91 0.5 4.2 1.11 0.08

Lungimea spinului 
caudal 178 0.18 0.16 0.1 0.5 0.11 0.008

Numărul de 
embrioni 178 26.85 24.69 2 66 14.59 1.094

Numărul de 
generaţii 178 9.44 8.67 1 21 5.25 0.39

Pentru a putea stabili corelaţia între variaţia diferitor parametri morfometrici şi de 
proli citate s-a determinat indicii de corelaţie, reprezentaţi sub formă de tabelul ce 
urmează (Tab. 2).
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Astfel, după cum reiese din datele de mai sus, poate   observată o interdependen-
ţă între lungimea corpului şi înălţimea corpului, între lungimea corpului şi lungimea 
spinului caudal, cât şi dependenţa numărului de embrioni faţă de lungimea corpul ui, 
înălţimea corpului şi lungimea spinului caudal. 

La maturizarea sexuală a femelelor partenogenetice şi eclozarea primei ponte a 
acestora, ponta consta în mediu din 4-10 embrioni, după care, pe măsura creşterii şi 
dezvoltării femelelor, la a 30-35 zi de viaţă, se observă maximul proli cităţii individu-
ale, numărul de embrioni în pontă variind de la 50 la 68. Spre sfârşitul ciclului vital in-
dicele proli cităţii scade, atingând valorile cuprinse între 4 şi 20 de embrioni în pontă.

Aşa dar, la începutul ciclului vital, indicii proli cităţii individuale a  ecărei feme-
le partenogenetice au valori mai mari decât aceiaşi indici spre sfârşitul ciclului vital, 
fenomen ce poate   explicat prin particularităţile individuale de creştere şi dezvoltare 
a femelelor partenogenetice şi capacitatea acestora de a genera oocite în perioada în-
tregului ciclu vital.

Tabelul 2. Indicii de corelaţie între diferiţi parametri morfometrici şi de proli citate 
la Daphnia magna Strauss.

Parametri

Zile
- 0,91 0,92 - 0,81 0,15 0,98

Lungimea corpului,
mm

0,91 - 0,99 - 0,93 0,37 0,92

Înălţimea corpului,
mm

0,92 0,99 - - 0,92 0,38 0,92

Lungimea spinului 
caudal, mm

- 0,81 -0,93 -0,9 - - 0,40 - 0,83

Numărul de 
embrioni

0,15 0,37 0,38 - 0,40 - 0,21

Numărul de 
generaţii

0,98 0,92 0,93 -0,83 0,21 -

În afară de legitatea generală a dinamicii proli cităţii individuale a femelelor par-
tenogenetice Daphnia magna, se observă la  ecare reprezentat în parte o curbă indivi-
duală a proli cităţii în decursul întregului ciclu vital Acest fapt poate   explicat prin 
starea depresivă a organelor sexuale ale femelelor, cauzată de restabilirea capacităţii 
reproductive a acestora după  ecare pontă relativ numeroasă de ouă partenogenetice. 

Concluzii

Procesul de reproducere partenogenetică la Brachionus demarează în ziua a 2-a şi 
a 3-a de la ecloziune. Diminuarea indicelui proli cităţii are loc spre sfârşitul ciclului 
vital, atât la Brachionus rubens, la Brachionus plicatilis, cât şi la Daphnia magna.
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Proli citatea individuală la femelele partenogenetice din cultura de Brachionus ru-
bens în condiţii experimentale atinge cote maxime în ziua a 6-a (14 ouă), în perioada 
următoare scade treptat conform modelului polinomului de gradul 3-i (ecuaţia 2), la 
Brachionus plicatilis atinge la ziua a 2-a şi maxim la a 3-a zi, pe când la Dhapnia mag-
na la a 30-35 (50-68 embrioni în pontă) zi de viaţă.

În ontogeneza femelelor partenogenetice se păstrează dimensiunile ouălor caracte-
rizându-se printr-o izometrie strictă - α/l=506±0,004

Longevitatea femelelor partenogenetice constituie aproximativ 20 zile la Brachio-
nus rubens, 13 - 15 zile la Brachionus plicatilis şi 50 - 60 zile la Daphnia magna.

La maturizarea sexuală a femelelor partenogenetice şi primei eclozări a acestora, 
ponta variază între 4-15 ouă la Brachionus rubens şi 2-22 ouă – la Brachionus plicatilis 
şi 50-68 embrioni pentru Daphnia magna. 

Pe măsura creşterii şi dezvoltării femelelor, la ambele specii de rotiferi se observă 
maximul proli cităţii individuale la cea de-a 3-7-a zi, ceea ce demonstrează un imens 
potenţial generativ la crustaceele inferioare şi rotatorii.

Aşa dar, indicii proli cităţii şi dinamicii proli cităţii individuale a femelelor parte-
nogenetice sunt in uenţaţi de foarte mulţi factori, atât biotici cât şi abiotici şi de parti-
cularităţile  ziologice individuale ale  ecărui individ.
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