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Rezumat
A fost studiat procesul reproductiv a două specii sible de microtine Microtus arvalis 
şi Microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) în Republica Moldova. 
Numărul mediu de embrioni per femelă (t=3,15) şi cel al corpurilor galbene (t=3,45) a 
speciilor studiate diferă semnificativ, aceşti parametri fiind mai mari pentru M.arvalis. 
Mortalităţile preimplantaţională şi postimplantaţională sunt semnificativ mai mici la 
M.rossiaemeridionalis (t=3,32; t=3,61). Aceasta se explică prin particularităţile adaptive 
mai pronunţate la prima specie – în primul caz, şi prin tipul biotopurilor, populate 
de M.rossiaemeridionalis – în cel de-al doilea. Ponderea femelelor reproducătoare şi 
fertilitatea pentru M.arvalis este semnificativ mai mare (t=3,33 şi t=3,78) comparativ cu 
M.rossiaemeridionalis. Supravieţuirea speciei M.rossiaemeridionalis este semnificativ 
mai mare (t=3,4) la o fertilitate mai mică. S-a determinat, că odată cu creşterea fertilităţii 
indivizilor supravieţuirea speciilor de asemenea creşte. 
Cuvinte cheie: Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate 
preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
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Introducere
Populaţia reprezintă un sistem biologic complex, ce reacţionează adecvat la 

schimbările mediului extern şi a stării interne. O mare importanţă are dezvoltarea 
concepţiei despre populaţie ca un sistem autoreglator, în care rolul primordial îl au 
procesele schimbului de informaţii între indivizi şi mediul ambiant [1-5]. E necesar de 
acordat o mare atenţie mecanismelor de adaptare, ce asigură integritatea şi stabilitatea 
populaţiilor în condiţiile variabile ale mediului şi contribuie la menţinerea echilibrului 
dinamic dintre populaţie şi mediu. Existenţa relativ stabilă a populaţiei în timp şi în 
spaţiu se datorează, nu în ultimul rând, reproducerii ei, mai ales distribuţiei indivizilor şi 
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relaţiilor dintre ei [9,13,16]. Reproducerea constituie baza funcţională a mecanismelor 
de menţinere a homeostazei populaţionale [10,15]. De aceea are o mare importanţă 
studierea particularităţilor reproductive ale populaţiilor de rozătoare, în general şi a 
speciilor de microtine – Microtus arvalis şi M. rossiaemeridionalis, în special. 

Materiale şi metode
Investigaţiile au fost efectuate în zona centrală şi de nord a republicii, selectându-

se terenurile-probe în diferite tipuri de biotopuri cu un variat grad de eterogenitate 
şi activitate antropică. Au fost cercetate agrocenozele, perdelele forestiere, dar şi 
ecotonurile dintre biotopurile forestiere şi agrocenoze, unde s-a înregistrat o densitate 
mai mare a speciilor studiate de microtine. 

Determinarea componenţei specifice şi abundenţei a fost efectuată prin metodele 
de apreciere relativă a efectivului numeric (capcane-nopţi, numărări pe traseu, 
pe parcelele de probă, după amprente şi activitatea trofică etc.) [11, 12]. Evaluarea 
numerică absolută a fost efectuată prin utilizarea capcanelor (patru linii a 25 capcane cu 
intervalul de 20 m) pe sectoare de probă cu suprafaţa de 1 ha pe un termen neintrerupt 
de 5 zile şi cu ajutorul capcanelor de prins pe viu, instalate nemijlocit la colonii.  
La animalele capturate au fost înregistraţi următorii parametri: specia, sexul, vârsta, 
starea fiziologică şi de reproducere. Au fost procesate datele a 8400 capcane-nopți şi 
capturaţi 987 indivizi de microtine. 

Rezultate şi discuţii
Întensitatea procesului reproductiv este condiţionată de durata perioadei de 

iernare, densitatea iniţială a populaţiei şi starea fiziologică a indivizilor, care au iernat. 
În această ordine de idei menţionăm, că intensitatea înmulţirii reprezintă un parametru 
integrat al populaţiei, care depinde de mai multe particularităţi biologice: structura 
de sex şi de vârstă, ponderea femelelor reproducătoare, numărul mediu de embrioni 
[6,7,8]. Deseori intensitatea reproductivă este apreciată numai după procentul femelelor 
gestante şi numărul de embrioni. Însă aceasta este insufucient, deoarece nu ne permite 
să apreciem progenitura potenţială sumară, de care depinde foarte mult fluctuaţia 
efectivului populaţiei. Putem afirma cu certitudine, că intensitatea înmulţirii reprezintă 
numărul de embrioni la 100 indivizi pe parcursul unui anumit interval de timp. 

Potenţialul colosal de reproducere al microtinelor depinde de vîrsta maturizării, 
durata gestaţiei, mărimea progeniturei, intervalul dintre două gestaţii şi numărul 
de progenituri, pe care îl produce o femelă. În ce priveşte fertilitatea, femelele 
speciei M.arvalis în condiţii favorabile nasc 6-8 pui la o singură progenitură, iar  
uneori – 11-12 . La vîrsta de trei săptămâni ei devin maturi, iar femelele se acuplează. 
Gestaţia durează trei săptămâni. Ele se pot reproduce pe tot parcursul anului, producînd 
pînă la 5 progenituri. De aceea este atît de numeros efectivul, pe care îl produc.  
Dacă pe cîmpurile agricole, unde microtinele se reproduc în masă, se creează condiţii 
nefavorabile ele migrează în staţiunile de refugiu – fîşiile forestiere, terenurile agricole 
neprelucrate, pe care se dezvoltă plantele ruderale – în cazul speciei M.arvalis sau 
populează locuinţele oamenilor, depozitele – în cazul speciei M.rossiaemeridionalis. 
Condiţiile favorabile pentru reproducerea microtinelor se înregistrează numai în 
anumite anotimpori, pe parcursul celeilalte perioade a anului– cu condiţii nefavorabile 
– ele suportă un pres puternic din partea factorilor biotici şi abiotici, efectivul lor 
reducându-se [14,17]. Condiţiile favorabile se manifestă diferit de la un an la altul. 
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Aceste circumstanţe explică, într-o mare măsură, fluctuaţiile anuale ale microtinelor. 
Ele supravieţuiesc în acele biotopuri, în care pe parcursul perioadei favorabile a anului 
îşi măresc efectivul şi îşi consolidează starea fiziologică în aşa măsură, încât condiţiile 
de viaţă din perioada nefavorabilă nu au un impact complet letal asupra lor. Efectivul 
indivizilor în staţiunile cercetate depinde nu numai de faptul pe ce termen şi pe ce 
suprafaţă se crează condiţii pentru reproducerea lor în anotimpurile favorabile, dar şi 
care este ponderea staţiunilor de refugiu, care permit indivizilor să supravieţuiască.

 Cercetările speciale au demonstrat, că intensitatea reproductivă a microtinelor 
depinde nu numai de condiţiile din perioada imediat următoare, dar, mai ales, şi de 
condiţiile din perioada precedentă. De exemplu, după perioada de secetă de primăvară 
şi vară, independent de efectivul microtinelor, care supravieţuiesc în culturile agricole 
până la perioada favorabilă, efectivul lor se va reduce substanţial. Din cauza condiţiilor 
climatice nefavorabile indivizii sunt slăbiţi în aşa măsură, că îşi pierd capacitatea 
de reproducere, chiar în condiţiile favorabile de temperatură şi hrană. Invers, după 
anotimpurile de primăvară şi vară cu o cantitate optimală de precipitaţii, chiar fiind într-
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 sau cu topirea frecventă a zăpezii 
şi primăvara târzie stopează creşterea efectivului numeric al microtinelor, indiferent de 
condiţiile favorabile din perioada de vară. 

Accentuăm, că intensitatea reproducerii microtinelor este determinată de condiţiile 
mediului, în care ele se află şi vitalitatea populaţiei, în funcţie de condiţiile de existenţă 
din anotimpul anterior. Menţionăm diferite combinări ale vitalităţii populaţiilor şi 
condiţiilor de existenţă: vitalitate sporită şi condiţii optimale; vitalitate sporită şi condiţii 
pesimale; vitalitate scăzută şi condiţii optimale; vitalitate scăzută şi condiţii pesimale. 
În primul şi al doilea caz se poate manifesta o reproducere destul de intensivă şi chiar 
o creştere a efectivului populaţiei. În cel de-al treilea caz se înregistrează o reproducere 
destul de scăzută, iar efectivul se reduce. În ultimul caz populaţia este sortită pieirii şi 
nu se va reproduce odată cu îmbunătăţirea condiţiilor madiului ambiant. 

În perioada de creştere a efectivului numeric pe terenurile cultivate cu grâu de 
toamnă a fost înregistrată o reproducere mai intensă a femelelor M. arvalis decât în 
faza de depresie. Diferenţa efectivului femelelor reproducătoare la aceste două faze 
este semnificativă (t=3.16). Pe terenurile cu ierburi perene reproducerea s-a manifestat 
cu un an mai înainte decât pe cele cu grâu de toamnă şi a coincis în timp cu creşterea 
intensă a efectivului, mai ales, în perioada vara-toamnă. Declanşarea înmulţirii pe 
parcursul fazei de creştere a fost înregistrată în lunile ianuarie-februarie. În faza de 
descreştere a efectivului şi în cea de depresie indivizii, care au iernat, de regulă, încep 
să se înmulţească mai târziu, iar cota femelelor reproductive, este mai mică decât la 
faza de creştere a efectivului numeric.

Intensitatea înmulţirii la M. rossiaemeridionalis din perdelele forestiere şi din 
girezile de paie este mai mică decît la M. arvalis de pe terenurile cultivate cu grâu 
de toamnă şi ierburi perene. Diferenţa efectivului femelelor reproducătoare M. arvalis 
din cerealiere şi M. rossiaemeridionalis din perdelele forestiere la faza de vârf este 
semnificativă (t=3.24). Fecunditatea femelelor M. arvalis, care populează lanurile de 
cerealiere de toamnă la faza de vârf, este semnificativ mai mare decât fecunditatea 
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femelelor M. rossiaemeridionalis din perdelele forestiere (t = 2.96), iar cea a femelelor 
M. arvalis din lanurile de ierburi perene la aceeaşi fază este semnificativ mai mare 
decât la M. rossiaemeridionalis din girezile de paie – t=3.14. În faza de depresie pentru 
aceleaşi biotopuri fecunditatea M. arvalis, de asemenea, este semnificativ mai mare 
decât pentru M. rossiaemeridionalis (t=3.42, 3.25). Micşorarea fecundităţii se observă 
la indivizii din lanurile cu ierburi perene pe parcursul trecerii din faza de vârf prin faza 
de descreştere la cea de depresie.

Comparând intensitatea reproducerii pentru ambele specii, menţionăm, că 
M.arvalis se reproduce mai intensiv decât M.rossiaemeridionalis. Marimea progeniturii 
medii la M.arvalis este semnificativ mai mare decât la M.rossiaemeridionalis (t=3.67). 
În populaţiile de microtine pe parcursul anului apar câteva generaţii, ce se deosebesc 
prin tempourile de creştere şi maturizare, supravieţuire şi durată a vieţii şi în funcţie 
de particularităţile ecologice, realizează diferite strategii reproductive. Pentru indivizii 
de primavară este tipică cea mai mare viteză de creştere şi maturizare sexuală. Ei 
constituie acea parte a populaţiei, care dispersează cel mai mult în cazul colonizării 
culturilor agricole în a doua jumătate a verii. Generaţiile de vară reprezintă rezerva 
populaţiei, care se încadrează în procesul de înmulţire mai des în faza unui efectiv 
numeric redus ori de creştere. Generaţia târzie de vară şi cea de toamnă se deosebesc 
de cele precedente prin faptul, că se dezvoltă mai încet, devenind mature mai târziu.  
De cele mai multe ori, ele formează baza grupărilor de indivizi, care asigură supravieţuirea 
în condiţiile de iarnă. Intensitatea înmulţirii depinde de numărul femelelor, fecunditatea 
lor şi durata perioadei de reproducere. Efectivul numeric la microtine creşte, destul de 
repede, în perioada de la sfârşitul verii-începutul toamnei din contul generaţiilor de 
primăvară şi vară (fig. 1, A, B). 

a B
Figura 1. Intensitatea reproducerii generaţiilor M.arvalis în lanurile cu ierburi 

perene (A) şi M.rossiaemeridionalis în perdelele forestiere (B). Legenda: IgP, IIgP– 
generaţiile de primăvară; IgV, IIgV– generaţiile de vară; IgT–generaţia de toamnă.

La faza de creştere generaţiile de vară sunt mai fecunde şi se înmulţesc mai intens 
decât în anii de depresie, iar viteza de maturizare este mai mare decât la generaţiile de 
primăvară (23-25 si 28-30 zile respectiv). A fost stabilită o diferenţă semnificativă a 
fecundităţii generaţiilor M. arvalis şi M. rossiaemeridionalis din iarnă, primăvară şi 
vară (t=3.25, 3.36, 2.87), acest parametru fiind mai mare la M. arvalis. Fecunditatea 
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generaţiilor, care au iernat şi primei generaţii de primăvară spre vară creşte. Reproducerea 
cu succes a generaţiilor de vară în perioada de toamnă, condiţiile de hrană şi climatice 
fiind favorabile, cauzează o creştere bruscă a efectivului (uneori pînă la 750-800  
col/ha). Toamna fecunditatea primei generaţii de primavară se reduce substanţial. 

Mecanismul celor expuse mai sus poate fi explicat prin particularităţile dezvoltării 
embrionare ale speciilor studiate (Fig.2 A, B). Femelele care au iernat, prin cele 
două gestaţii pe parcursul primăverii, contribuie substanţial la creşterea efectivului 
populaţiei. În această perioadă destul de semnificative sunt ambele tipuri de mortalitate 
embrionară – preimplantaţională şi postimplantaţională. Generaţia de primăvară, de 
asemenea, produce pe parcursul verii două gestaţii, însă, luate împreună, cele două tipuri 
de mortalitate au o pondere mai mică decît pentru femelele care au iernat. Generaţiile 
de vară pe parcursul toamnei printr-o singură gestaţie sporesc substanțial efectivul 
populaţiei de microtine. Mortalităţile preimplantaţională şi postimplantaţională sunt 
considerabil mai mici la M. rossiaemeridionalis comparativ cu M. arvalis. Numărul 
generaţiilor pe parcursul anului depinde de faza dinamicii numerice a populaţiei. 
Reproducerea nu este influienţată de factorul densităţii şi la faza creşterii efectivului 
numeric, în perioada de toamnă, o importanţă hotărâtoare o are reproducerea cu succes 
a generaţiilor de vară.

a B
Figura 2. Particularităţile dezvoltării embrionare ale speciei M.arvalis (A) şi 
M.rossiaemeridionalis (B). Legenda: NME– numărul mediu de embrioni per femelă; 
NMCG – numărul mediu al corpurilor galbene.

Ponderea femelelor reproducătoare şi fertilitatea pentru M. arvalis sunt semni-
ficativ mai mari (t=3,33 şi t=3,78) în comparație cu M. rossiaemeridionalis (fig. 3). 
La ambele specii aceşti parametri cresc din primăvară spre toamnă, cu o diminuare în 
lunile de vară. 

Pentru o fertilitate mai mică supravieţuirea speciei M. rossiaemeridionalis este 
semnificativ mai mare (t=3,4) (Fig.4). La ambele specii gemene fertilitatea creşte din 
aprilie pînă în octombrie, iar supravieţuirea descreşte în această perioadă, fapt explicabil 
prin înrăutăţirea condiţiilor climatice (precipitaţii abundente) şi intensificarea influenţei 
răpitorilor.
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a B
Figura 3. Ponderea femelelor reproducătoare şi fertilitatea speciilor studiate de microtine 
A – M.arvalis. B - M.rossiaemeridionalis.

a B
Figura 4. Variaţia supravieţuirii şi fertilităţiii speciilor M.arvalis (A) şi 
M.rossiaemeridionalis (B).

A fost determinată o corelaţie medie direct proporţională dintre supravieţuirea şi 
fertilitatea indivizilor speciilor studiate (Fig.5). 

a B
Figura 5. Corelaţia dintre supravieţuirea şi fertilitatea indivizilor M.arvalis (A) şi 
M.rossiaemeridionalis (B).
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Concluzii
A fost stabilită o diferenţă semnificativă între numărul mediu de embrioni per 

femelă (t=3,15) și numărul mediu al corpurilor galbene (t=3,45) la speciilor studiate, 
aceşti parametri fiind mai mari pentru M. arvalis. Ambele tipuri de mortalităţi sunt 
semnificativ mai mici la M. rossiaemeridionalis (t=3,32; t=3,61). Aceasta se explică 
prin particularităţile adaptive mai pronunţate la prima specie – în primul caz, şi prin 
tipul biotopurilor populate de M. rossiaemeridionalis - în cel de-al doilea. 

Ponderea femelelor reproducătoare şi fertilitatea pentru M.arvalis este semnificativ 
mai mare (t=3,33 şi t=3,78) comparativ cu M.rossiaemeridionalis. La prima specie 
aceşti parametri cresc din primăvară spre toamnă, cu o diminuare în lunile de vară, iar 
la cea de-a doua creşterea a fost înregistrată numai pînă în luna septembrie, în octombrie 
scăzînd simţitor. 

Pentru o fertilitate mai mică supravieţuirea speciei M.rossiaemeridionalis este 
semnificativ mai mare (t=3,4). La ambele specii sible fertilitatea creşte din aprilie 
pînă în octombrie, iar supravieţuirea descreşte în această perioadă, fapt explicabil prin 
înrăutăţirea condiţiilor climatice (precipitaţii abundente) şi intensificarea influenţei 
răpitorilor. S-a determinat, că odată cu creşterea fertilităţii indivizilor supravieţuirea 
speciilor gemene de asemenea creşte.

Lucrarea a fost realizată în contul proiectelor de cercetări fundamentale 11.817.08.14F 
şi aplicative 11.817.08.16A realizate de institutul de Zoologie al A.Ș.M. 
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