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ETAPA DE EXECUłIE NR. I / 2011
„Studii şi analize în vederea fundamentării din punct de vedere ştiinŃific şi tehnic a creşterii
speciei Polyodon spathula în condiŃiile ecologice şi tehnologice ale acvaculturii din România.
Stabilirea programului experimental, pentru asigurarea condiŃiilor optime de iernare a loturilor
experimentale din specia P. spathula”.

Activitate 1.1. Studii privind stadiul actual al cunoaşterii privind reproducerea şi creşterea speciei, în
vederea alegerii variantelor tehnologice adaptate condiŃiilor ecologice şi tehnologice ale acvaculturii din
România.

Activitatea 1.2. Studiu privind posibilul potenŃial invaziv al speciei Polyodon spathula.
Activitatea 1.3. Realizarea lucrărilor de pescuit, selecŃie şi introducere în bazinele de iernat a loturilor
experimentale. Asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare iernării în condiŃii optime.
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REZUMAT
Polyodon spathula este un sturion originar din America de Nord. Arealul natural al speciei
este reprezentat de bazinul hidrografic al fluviului Mississippi din zona marilor lacuri până în
Florida. Este un peşte de talie mare. În mediul natural atinge greutăŃi de cca. 50-70 kg şi lungimi
de 1,5-2,0 m . Polyodon spathula consumă cu predilecŃie organisme planctonice prin filtrare. Hrana
principală o constituie zooplanctonul şi insectele acvatice, apoi fitoplanctonul şi larvele de insecte.
Consumul de detritus este pasiv şi se datorează, probabil, exclusiv mediului de viaŃă, respectiv
cantităŃilor de materie în suspensie, în apa râurilor, în urma unor viituri.Atinge maturitatea sexuală
la 7 – 8 ani pentru masculi şi 10 – 13 ani pentru femele. Femelele se reproduc o dată la trei ani,
timpul necesar pentru maturarea ovocitelor fiind mai mare de un an. Diametrul icrelor este de 2,5 –
3,0 mm, femelele depunând cca. 100.000 icre. Reproducerea are loc primăvara, la temperaturi ale
apei de 11 – 14 0C, peştii migrând pe cursul superior al fluviului Mississippi şi al afluenŃilor lui, la
distanŃe ce ajung uneori la ordinul sutelor de kilometri.
Datorită caracteristicilor

biologice de excepŃie : ritm rapid de creştere, regim de hrănire

planctonic, adaptabilitatea la creşterea în captivitate în diferite condiŃii mediale, la care se adaugă
calitatea cărnii si icrelor, specia Polyodon spathula a intrat în atentia specialiştilor în acvacultură, din
întreaga lume. În România, acŃiunea de întroducere a speciei a fost iniŃiată în anul 1992, când
StaŃiunea Nucet a importat primul lot de icre embrionate din SUA. În perioada 1992-1999 SCDP Nucet
a importat anual larve sau icre embrionate (1000-10.000 buc.) .
Începând din anii 1940 – 1950, ca urmare a restrângerii arealului speciei din cauza lucrărilor
de regularizare a cursurilor principalilor afluenŃi ai fluviului Mississipi şi ai râului Missouri, cât şi din
cauza construirii unor baraje şi lacuri de acumulare, multe locuri de reproducere au devenit inaccesibile
sau inadecvate (ca urmare a schimbărilor radicale intervenite în regimul hidrologic). Astfel, în multe zone
s-a impus necesitatea repopulării cu pui produşi prin reproducere artificială, în crescătorii, ca singură
metodă de refacere şi menŃinere în echilibru a populaŃiilor de Polyodon spathula. În consecinŃă, în această
perioadă apar preocupări legate de cunoaşterea caracteristicilor de dezvoltare, a biologiei reproducerii şi
transpunerea acestor cunoştinŃe în tehnologii de reproducere artificială şi creştere dirijată a puilor necesari
repopulărilor.
Din datele din literatura de specialitate şi din studiile realizate la S.C.D.P. Nucet, rezultă că
specia Polyodon spathula ar putea înlocui în cultură speciile planctonofage asiatice care sunt din ce în ce
mai greu acceptate de consumatori. Se poate afirma că, Polyodon spathula va înlocui numai parŃial
specia zooplanctonofagă Aristichthys nobilis, dar nu şi pe cea fitoplanctonofagă Hypophthalmichthys
molitrix.
Introducerea în piscicultura din România a speciei Polyodon spathula nu are impact negativ
asupra ihtiofaunei autohtone, nu poate determina dispariŃia, sau scăderea semnificativă a efectivului
vreunei specii autohtone. In conditiile acvaculturii din România pentru specia Polyodon spathula nu
există pericolul hibridizării deoarece înrudirea sa cu reprezentanŃii autohtoni ai familiei Acipenseride, este
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prea îndepărtată. Singura rudă mai apropiată, este reprezentată de genul Psephurus, specia Psephurus
gladius, cu care hibridizarea este practic imposibilă, aceasta trăind în China.
La StaŃiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, la sfârşitul fiecarui sezon de creştere,
când temperatura apei scade sub 15 0C, se organizează acŃiuni de pescuit a bazinelor de creştere pentru
inventarierea materialului piscicol şi pregătirea peştelui pentru iernat. Cu aceasta ocazie materialul
piscicol este sortat pe vârste si sexe şi repartizat în densităŃi mai mari în bazinele de iernat. Tot acum se
realizează selecŃia loturilor de reproducători care urmează a fi folosiŃi la reproducere în sezonul următor.
SelecŃia reproducătorilor de Polyodon spathula se realizează

atât după caracterele morfologice –

fenotipice de dimorfism sexual, cât şi după caracterele fiziologice (stadiul de maturare al ovarului la
femele). Pentru formarea lotului de reproducători, la pescuitul din toamnă, se aleg femelele la care stadiul
de maturare al gonadelor este IV incomplet ( ovocitele sunt pigmentate, au dimensiuni cuprinse între 1,8
– 2,3 mm, iar nucleul este situat în zona vitelusului cu granule mari). Polaritatea nucleului este slab
reprezentată, indicele de polarizare fiind între 0,22 – 0,33.
Iernarea se realizează în bazine de pământ cu adâncimea medie a apei de cca. 2,5 m, care prezintă
posibilitate de control permanent a instalaŃiilor de alimentare şi evacuare a apei. Ca o măsură tehnologică
importantă, pentru a evita apariŃia în primăvară a algelor filamentoase, care îngreunează pescuitul, se
recomandă ca, iernarea reproducătorilor de Polyodon spathula să se facă împreună cu exemplare de crap
de talie mare (peste 3 kg/ex),
Respectarea măsurilor ce se impun în sezonul rece au în vedere menŃinerea unor condiŃii optime
de viaŃă pentru reproducătorii de Polyodon spathula. Acest aspect se va regăsi în obŃinerea unor rezultate
foarte bune în campania de reproducere artificială.

Introducere
Sturionii constituie cel mai valoros produs al pescuitului şi mai recent al acvaculturii mondiale,
icrele acestora (caviarul) fiind supranumite şi aurul negru, caracteristicile organoleptice ale acestor peşti
primitivi fiind bine cunoscute încă din vechime.
În prezent, există 27 de specii de sturioni (ordinul Acipenseriformes) care trăiesc în fluvii, estuare,
în apropierea coastelor oceanice şi a insulelor din emisfera nordică (Birstein 1993; Grande şi Bemis 1996;
Bemis şi colab. 1997; Bemis şi Kynard 1997). Aceştia reprezintă o relicvă unică în evoluŃia peştilor, cei
mai mulŃi dintre ei fiind în pericol sau pe cale de dispariŃie din cauza supraexploatării prin pescuit, a
poluării şi a degradării sau distrugerii habitatelor de reproducere şi hrănire (Birstein, 1993). Exploatarea
intensivă în vederea aprovizionării pieŃei cu caviar a făcut ca populaŃiile de sturioni să fie în declin.
Numai câteva specii mai prezintă populaŃii numeroase şi nu sunt periclitate.
Cererea pieŃei pentru carne şi în special pentru caviar a crescut foarte mult în ultimii ani. Această
cerere crescândă a putut fi satisfăcută iniŃial pe seama creşterii efortului de pescuit şi a capturilor de sturioni
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din bazinele Mării Negre şi Mării Caspice, fapt care a dus la diminuarea, până aproape de dispariŃie, a
populaŃiilor naturale. În prezent, majoritatea speciilor de Acipenseridae sunt ameninŃate cu dispariŃia. De la
1 aprilie 1998, au intrat în vigoare noile reglementări CITES, care limitează drastic comerŃul cu sturioni şi
caviar, mergând până la interzicerea totală a pescuitului.
Aceste evoluŃii au stimulat dezvoltarea acvaculturii sturionilor, în Ńări ca FranŃa, Italia,
Germania, Iran, SUA. Cu toate acestea, producŃia de sturioni din acvacultură nu poate acoperi decât
în mică măsură cererea de carne şi caviar de pe piaŃă. În plus, creşterea Acipenseridelor este dificilă
şi costisitoare, fiind necesare investiŃii mari în instalaŃii de creştere, furaje cu conŃinut ridicat de
proteină etc. În acelaşi timp, ritmurile de creştere ale acestor specii în captivitate sunt destul de mici,
fiind necesare perioade de 4 – 5 ani pentru producerea de carne şi minim 8 – 10 ani pentru producŃia
de caviar.
Polyodon spathula este un peşte de talie mare, în mediul natural atinge greutăŃi de circa 50 – 70
kg şi lungimi de 1,5 – 2,0 m. Specia are două caracteristici importante: este planctonofagă, hrănindu-se în
special cu zooplancton filtrat din apă şi în condiŃii de abundenŃă a hranei, are un ritm de creştere foarte
rapid, la vârsta de 1 an atinge greutatea de 1 kg, la vârsta de 2 ani 2 – 3 kg, iar la vârsta de 3 ani peste 5
kg. Carnea şi icrele acestei specii sunt foarte asemănătoare cu ale celorlalŃi sturioni. ParticularităŃile
biologice şi ecologice ale speciei permit creşterea acesteia în heleşteie, în diferite formule de policultură,
fără consum de furaje concentrate. Aceste argumente, cât şi interzicerea totală a pescuitului sturionilor,
creează premise deosebit de favorabile pentru dezvoltarea acvaculturii speciei Polyodon spathula.

Activitatea 1.1. Studii privind stadiul actual al cunoaşterii privind reproducerea şi creşterea
speciei, în vederea alegerii variantelor tehnologice adaptate condiŃiilor ecologice şi tehnologice
ale acvaculturii din România.
1.

Prezentarea speciei Polyodon spathula

Încadrarea sistematică:
Domeniul : Eukariota (Wittaker et Margulis, 1978);
Regnul : Animalia (Linnaeus, 1758);
Subregnul: Bilateria (Hatschek, 1888; Cavalier-Smith, 1983);
Încrengătura : Protostomia (Grobben, 1908);
Supratipul : Eutrochozoa;
Tipul : Chordata (Lamarck, 1809);
Clasa : Osteichthyes;
Subclasa : Actinopterygii (Grube, 1850);
Supraordinul : Chondrostei;
Ordinul : Acipenseriformes;
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Suprafamilia : Aphroditoidea;
Familia : Polyodontidae ;
Genul : Polyodon ;
Specia : spathula.
Denumire ştiinŃifică: Polyodon spathula (Walbaum, 1792)
Sinonim: Squalus spathula (ultima conferinŃă a cercetătorilor taxonomi: noiembrie, 1997).
Alte denumiri: engleză: paddlefish; daneză: amerikansk spadest; finlandeză: lapasampi ; olandeză :
lepelsteur.

Fig. 1. Exemplar de P. spathula în vârstă de 10 ani

Specia Polyodon spathula (Fig. 1) este unicul reprezentant al familiei Polyodontidae în America de
Nord. În Asia, în bazinul fluviului Yang-Tze, există un alt reprezentant al familiei Polyodontidae, specia
Psephurus gladius cu talie de cca. 3 m, greutate de peste 700 kg şi regim de hrănire ihtiofag. Aceste două
specii au origine comună, însă au evoluat diferit după separarea plăcilor tectonice asiatică şi americană în
Cretacic, în urmă cu cca. 30 milioane de ani (Mims & Clark, 1994).
Arealul natural al speciei Polyodon spathula îl constituie bazinul hidrografic al fluviului Mississippi,
din zona Marilor Lacuri şi până în Florida pe teritoriul a 26 de state, inclusiv marile lacuri şi Canada,
astfel: bazinul fluviului Mississippi de la sud-vest de New-York, centrul Montana, până la sud de
Louisiana ; Golful Slope, bazinul Mobile, Alabama, până la Galveston Bay, Texas. (Parker 1988, Graham
1997, Mims, 2001). Deşi este un peşte de apă dulce, poate supravieŃui şi în ape salmastre (Billard, 2001).
Datorită caracteristicilor foarte bune de creştere ale acestei specii, în anul 1974, Polyodon spathula a
fost introdusă, în Ńările fostei URSS, (Rusia, Ukraina, Moldova) iar în anul 1985, s-a realizat prima
reproducere artificială a speciei, utilizând în premieră reproducători crescuŃi în captivitate.

1.1. Ritmul de creştere şi comportamentul de hrănire
Polyodon spathula, este un peşte de talie mare, la maturitate atingând lungimea de cca. 1,5 – 2,0 m
şi greutatea de aproximativ 50 – 70 kg. În marile lacuri de acumulare s-au pescuit exemplare cu lungime
de 2,5 m şi greutate de 80 kg. Masculii au, în general, lungimea mai mare decât femelele (Wilkens, 2002).
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Creşterea este rapidă în primul an de viaŃă şi are loc chiar şi iarna (Pasch şi colab., 1980).
ObservaŃiile făcute pe exemplare provenite din mediul natural, au dus la concluzia că la finele primului
an, lungimea corpului poate fi de 65 – 80 cm, variabilitatea fiind în funcŃie de abundenŃa hranei (Houser
& Bross, 1959).
După primul an, ritmul de creştere este mai lent. Până la vârsta de 5 ani, rata creşterii în lungime
este de aproximativ 5 cm/an, creşterea variind în limite foarte mari, în funcŃie de condiŃiile de hrană.
Astfel, cea mai rapidă creştere s-a înregistrat la populaŃia din lacul Table Rock, Missouri (Graham şi
colab., 1986). De asemenea în Oklahoma, (Combs, 1986) polyodonul creşte mai rapid decât în lacul Old
Hickory, Tennessee (Pasch şi colab., 1980), în fluviul Mississippi, Iowa (Gengerke, 1986) sau decât în
râul Missouri, Montana (Robinson, 1966; Berg, 1985) şi Dakota de Sud (Ruelle & Hudson, 1977).
Sporuri mai mari în greutate se realizează atunci când creşterea în lungime este mai lentă. După vârsta de
5 ani, sporul de creştere în greutate este rapid, în următorii 5 ani, frecvent îşi dublează sau îşi triplează
greutatea (Russel, 1986). În general, populaŃiile din lacuri au o creştere mai rapidă decât a celor din râuri
şi fluvii, reflectând abundenŃa hranei şi disponibilitatea acesteia. (Southall & Hubert, 1984; Crance,
1987).
În ceea ce priveşte rolul fiziologic al rostrului, există mai multe ipoteze: una potrivit căreia rostrul ar
fi folosit la detectarea hranei specifice, alta potrivit căreia rostrul ar avea un rol în dislocarea substratului,
deoarece s-a constatat că peştele consumă şi detritus şi încă o ipoteză potrivit căreia receptorii senzitivi şi
electrici au rol de percepŃie şi comunicare între indivizi şi grupuri în timpul migraŃiilor de reproducere.
Rostrul joacă rolul unei antene extrem de sensibile, utilizată pentru a capta informaŃii din mediul
înconjurător, cu ajutorul câmpurilor electrice schimbătoare. Nu este foarte bine elucidat modul în care
indivizii de P. spathula, comunică între ei în perioada de reproducere, dar ei pot folosi combinaŃii între
simŃul tactil, şi electric. (Russell şi Neiman, 2002; Wilkens şi colab., 2002).
Având în vedere spectrul trofic al speciei, reprezentat în primul rând de insecte acvatice, apoi
zooplancton şi detritus organic, cât şi unele cercetări mai recente asupra comportamentului de hrănire
(Rosen & Hales,1981; Michaletz şi colab., 1982), prima ipoteză pare a fi cea mai plauzibilă. Trebuie
menŃionat faptul că atât în arealul natural, cât şi în condiŃiile de heleşteu s-au găsit exemplare adulte
lipsite de rostru accidental, a căror dezvoltare nu era diferită de cea a exemplarelor normale de aceeaşi
vârstă şi crescute în aceleaşi condiŃii (Russel, 1986). Acest fapt a dus la presupunerea că rostrul este
important în stadiile juvenile, după depăşirea unui anumit stadiu de dezvoltare, nemaifiind esenŃial pentru
supravieŃuire.
Aparatul branhial este foarte bine dezvoltat la adulŃi, prezintă adaptările peştilor filtratori, având o
suprafaŃă mare de filtrare (Carroll şi colab., 2003), comparativ cu cel al speciei Aristichthys nobilis, are o
suprafaŃă efectivă de filtrare de cca. 2 ori mai mare (Vinogradov şi colab., 1975). Gura este mare şi în
poziŃie ventrală. Tubul digestiv prezintă valvulă spirală, specifică Acipenseriformelor (Weisel, 1973).
Polyodon spathula este specializat pentru filtrarea şi utilizarea zooplanctonului din apă. Filtrarea
unui mare volum de apă este asigurată de gura mare, de posibilitatea expansiunii cavităŃii buco-faringiene
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şi de spinii branhiali numeroşi şi lungi de pe suprafaŃa arcurilor branhiale. Un rol important în selectarea
organismelor, îl au numeroşii muguri gustativi din cavitatea buco-faringiană şi de pe arcurile branhiale.
(Russell, 2002). Vezica înotătoare este unicamerală, comunicând la capătul anterior cu tubul digestiv.
Polyodon spathula consumă cu predilecŃie organisme planctonice prin filtrare. Hrana principală o
constituie zooplanctonul şi insectele acvatice, apoi fitoplanctonul şi larvele de insecte (Hoxmeier, 1997).
Consumul de detritus este pasiv şi se datorează, probabil, exclusiv mediului de viaŃă, respectiv cantităŃilor
de materie în suspensie, în apa râurilor, în urma unor viituri.
În funcŃie de densitatea obiectelor trofice, filtrarea poate fi pasivă sau activă. Filtrarea pasivă
predomină la densităŃi mici ale zooplanctonului, peştele înotând permanent cu gura larg deschisă şi
filtrând apa care trece prin sistemul branhial (Fig. 2).

Fig. 2. Modul de hrănire la Polyodon spathula

În zonele cu aglomerări de zooplancton, peştele execută mişcări specifice (torsiuni, schimbări de
direcŃie). Acestea duc la formarea de mici turbioane care antrenează zooplanctonul spre gura larg
deschisă. Filtrarea este în acest caz selectivă, dimensiunea particulelor reŃinute depinzând de gradul de
deschidere al operculelor (Rosen & Hales, 1981).

1.2. ParticularităŃile eco-biologice ale reproducerii şi dezvoltării
speciei Polyodon spathula
Polyodon spathula atinge maturitatea sexuală la 7 – 8 ani pentru masculi şi 10 – 13 ani pentru
femele. Femelele se reproduc o dată la trei ani, timpul necesar pentru maturarea ovocitelor fiind mai mare
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de un an (Graham, 1986; Wills, 1993). Diametrul icrelor este de 2,5 – 3,0 mm, femelele depunând cca.
100.000 icre (Purkett, 1961; Reed şi colab., 1992; Mims, 2001; Dewey şi Knights 2003).
Reproducerea are loc primăvara, la temperaturi ale apei de 11 – 14 0C, peştii migrând pe cursul
superior al fluviului Mississippi şi al afluenŃilor lui, la distanŃe ce ajung uneori la ordinul sutelor de
kilometri (Thompson, 1933; Barbour, 1951; Lein & Devries, 1998). Depunerea pontei se face pe substrat
de pietriş, la adâncimi de 2 – 10 m, în zone cu curent puternic de apă (Purkett, 1963b, Pasch şi colab.,
1980; Russel 1986; Wills, 1993; Mims 2001; Zigler şi colab., 2003).
Factorii de mediu declanşatori, a căror corelare determină depunerea pontei, sunt: lumina,
temperatura apei (> 11 0C), existenŃa unui curent suficient de puternic, creşterea bruscă a nivelului apei şi
a turbidităŃii (Russel, 1986; Zigler şi colab., 2003). Dacă una din aceste condiŃii nu este satisfăcută,
depunerea pontei nu are loc, icrele fiind resorbite.
Depunerea pontei are loc în grupuri constituite dintr-o femelă şi 2 – 3 masculi (Russel, 1986), icrele
aderând puternic la substrat.
Adezivitatea icrelor este esenŃială pentru incubaŃia şi eclozarea larvelor. După 7 – 10 zile de la
fecundare, larvele eclozează şi datorită sacului vitelin voluminos, sunt antrenate de curent şi purtate în
aval, în zone cu apă mai adâncă şi curent mai slab, unde sunt condiŃiile favorabile dezvoltării
zooplanctonului (Russel, 1986, Pitman & Parks, 1994). După resorbŃia sacului vitelin, care durează 5 – 6
zile, la temperaturi de 18 – 20 0C, larvele trec la hrănirea exogenă, consumând cladocere, copepode şi
larve de insecte. Rostrul începe să se dezvolte după 10 – 14 zile. Ritmul de creştere este rapid, după circa
30 de zile, puii depăşind 10 cm lungime şi semănând foarte bine cu adulŃii. De la această dimensiune, ca
urmare a începerii dezvoltării aparatului filtrator, puii încep să se hrănească şi prin filtrare. Cele doua
moduri de hrănire (prin capturarea de exemplare izolate şi prin filtrare), sunt folosite alternativ, în funcŃie
de densitatea şi dimensiunile zooplanctonului. Când ajung la circa 40 cm lungime, aparatul filtrator este
complet dezvoltat şi funcŃional, din acest moment, se hrănesc preponderent prin filtrare. Trecerea la
hrănirea prin filtrare se reflectă în accelerarea ritmului de creştere, datorită creşterii eficienŃei în
capturarea hranei (Vinogradov, 1987). Peştii adulŃi consumă accidental şi peşti mici (Graham, 1986).
Polyodon spathula este o specie longeviva, vârsta determinându-se după secŃiuni realizate pe otolite
şi oasele dentare de pe maxilarul inferior (Adams, 1942) Au fost pescuiŃi peşti în vârstă de peste 55 de
ani, iar polyodoni în vârsta de peste 20 ani sunt des întâlniŃi în majoritatea populaŃiilor. (Purkett,1963 a;
Wills, 1993).
Comportamentul speciei este relativ puŃin cunoscut. Mai cunoscut este comportamentul de hrănire şi
respiraŃie. Polyodon spathula poate fi văzut adesea înotând cu gurile lor mari deschise la maxim. Acest
comportament permite peştelui să filtreze apa şi să respire în acelaşi timp. (Burggren, 2003). Este de
asemenea, cunoscut că Polyodon spathula înoată în forme primitive folosindu-se de ondulaŃia, unduirea
aproape a întregului corp. (Wills,1993).
Comportamentul de reproducere a fost studiat cu ajutorul unor emiŃătoare radio. Acestea au arătat că
Polyodon spathula, în general, realizează deplasări pe distanŃe scurte până la atingerea maturităŃii sexuale.
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În timpul sezonului de reproducere, însă migrează în amonte parcurgând distanŃe de sute de kilometrii,
dar în general, niciodată nu părăseşte apa dulce a bazinului fluviului Mississippi (Jennings şi Wilson,
1993; Zigler, Dewey şi Knigts, 2003).

2.

Stadiul actual al cunoaşterii privind acvacultura
speciei Polyodon spathula

PuŃine specii s-au bucurat de atenŃia specialiştilor şi au constituit subiectul a numeroase articole si
lucrări ştiinŃifice publicate, ca Polyodon spathula. Se poate spune că este, probabil, singura specie căreia
i-au fost dedicate manifestări ştiinŃifice ample ca de exemplu Simpozionul InternaŃional Paddlefish –
organizat în St. Louis, SUA în 1983 şi care, în prezent, constituie obiectivul unor programe de protecŃie si
conservare speciale, în care sunt angajate cca. 20 de state de pe teritoriul Americii de Nord.
În anul 1997, statul Missouri a desemnat specia Polyodon spathula drept imagine oficială (Mims,
2001).
Această poziŃie privilegiată este datorată în mare măsură, caracteristicilor biologice de excepŃie:
ritmul rapid de creştere, regimul de hrănire zooplanctonic, adaptabilitatea la cele mai diverse condiŃii de
mediu, ca urmare a arealului foarte extins şi nu în ultimul rând calităŃii cărnii şi a icrelor.
Din punct de vedere istoric, prezenŃa sa a fost prima dată menŃionată în Nordul Americii de către
Hernando De Soto, în secolul 16, în fluviul Mississippi.
Specia Polyodon spathula a fost studiată de cca. 500 ani (Hoover şi colab., 2000) şi exploatată
pentru carne şi icre de mai mult de 100 de ani.
Distrugerea locurilor de depunere a pontei, poluarea şi pescuitul industrial şi sportiv, au dus la
reducerea drastică a stocurilor din apele naturale. În Ńara de origine, specia este reprodusă artificial, pentru
populări în lacurile de acumulare, râuri şi fluvii şi pentru creşterea în diferite sisteme pentru producerea
de carne şi caviar (policultură cu Ictalurus sp. Semmens & Shelton, 1986, monocultură, producerea şi
creşterea loturilor de femele monosex, în heleştee şi lacuri de acumulare Mims , 2001).
Se folosesc reproducători capturaŃi cu setca din apele naturale, în perioada migraŃiei, cu câteva
săptămâni înainte de depunerea pontei. Reproducerea artificială a fost descrisă de Needham (1965).
Stimularea maturării şi ovulaŃiei se realizează cu hipofiză provenită de la Polyodon spathula şi cu LH-Rha, mai rar cu hipofiză de crap. Fecundarea şi incubarea icrelor are loc la temperatura de 16 0C (Kevin &
Doroshov, 1992). Temperatura optimă pentru dezvoltarea embrionară este mai mică decât în cazul
dezvoltarii larvare. Incubatoarele sunt expuse unei alternanŃe de lumină 16 ore şi întuneric 8 ore.
Oxigenul trebuie menŃinut aproape de limita de saturaŃie, pH-ul între 7,8 – 8,5, iar conŃinutul în azot
amoniacal trebuie să se menŃină sub limita de 0,8 mg/l.
Pentru primele 30 de zile ale vieŃii larvare, temperatura optimă trebuie să fie cuprinsă între 18 – 20
0

C (Kevin & Doroshov, 1992). La 20 0C supravieŃuirea este de cca. 65 – 80 %. Temperaturile peste 24 0C
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sunt nefavorabile, iar la temperaturi de peste 28 0C, mortalităŃile sunt masive. De asemenea, temperaturile
sub 16 0C diminuează supravieŃuirea şi creşterea.
După perfectarea tehnologiilor de reproducere artificială în anii 70 – 80, acvacultura speciei în SUA,
a fost dominată de producerea puilor şi creşterea lor până la vârsta de un an, în sisteme extensive şi
intensive, scopul principal fiind repopularea unor zone ale arealului în care reproducerea naturală a
devenit imposibilă, sau pentru refacerea unor populaŃii afectate de pescuitul excesiv.
Creşterea speciei pentru producŃia de carne şi caviar este în faza de cercetare şi dezvoltare
experimentală. Preocupările în acest sens, s-au intensificat o dată cu înăsprirea măsurilor de protecŃie si
conservare a speciei şi după intrarea în vigoarea a reglementarilor CITES şi includerea speciei în Anexa
II, în anul 1992.
Creşterea larvelor în prima etapă se realizează extensiv, în bazine de pământ, fertilizate organic şi
bogate în zooplancton sau intensiv în căzi utilizându-se şi furaje extrudate (Semmens şi Shelton, 1986;
Mims şi Shelton, 1999; Onders şi colab., 2001).
Un alt sistem foarte eficient este creşterea în policultură cu Ictalurus punctatus. Polyodon spathula
în vârstă de un an, este populat în densităŃi de 100 ex./ha, cu cca. 10.000 -12.000 larve/ha de Ictalurus
punctatus. În funcŃie de productivitatea naturală a bazinului se obŃin producŃii de 200 – 400 kg/ha cu
greutate medie de 3,0 – 3,5 kg/ex. Acest sistem de creştere este practicat în Kentucki, Indiana, Missouri şi
Alabama (Onders şi colab., 2001).
Creşterea pentru producŃia de caviar se realizează în sistem extensiv, în lacurile de acumulare, în
care polyodonul în vârstă de un an, este populat în densităŃi de 10 – 20 ex/ha şi înregistrează sporuri
anuale de 1,5 la 4,0 kg/ex.
O direcŃie importantă în dezvoltarea acvaculturii speciei Polyodon spathula o constituie creşterea
populaŃiilor monosex – femele pentru obŃinerea de caviar, prin ginogeneza indusă, (Mims şi colab., 1997)
urmată de reversarea sexului, (Mims şi colab., 1995c) şi utilizarea la reproducere a masculilor genetic
femele (Shelton, 1986b).
De asemenea, ca urmare a faptului că în prezent, sunt puŃine crescătorii care deŃin loturi de
reproducători crescuŃi în captivitate, reproducerea artificială se realizează în mare măsură, utilizând
reproducători capturaŃi din mediul natural. Având în vedere că nu întotdeauna sunt capturate exemplare
de ambele sexe, s-au dezvoltat cercetările legate de posibilităŃile de crioconservare a spermei (Brown,
C.G., S.D. Mims, 1995; Linhart şi colab., 1996).
În SUA, specia a constituit, până la începutul anilor ‘80, obiectul pescuitului industrial şi sportiv.
Cele mai mari „pescării sportive“ de Polyodon spathula se aflau pe râul Osage, Missouri şi pe râul
Yellowstone, Montana. Conform statisticilor, în anul 1985, cantitatea pescuită era de cca. 336 tone,
pentru pescuitul sportiv şi 474 tone, pentru pescuitul industrial (Pasch & Alexander, 1986).
Începând din 2003, pescuit speciei este permis în 13 state, captura fiind între 0,2 tone la pescuitul
sportiv şi 20 tone anual la pescuitul comercial, în şapte state este considerat specie ameninŃată şi în
pericol în două state (Mosher, 2003; CITES 2000).
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2.1. Stadiul actual al cunoştinŃelor privind reproducerea şi dezvoltarea
postembrionară a speciei Polyodon spathula
Primele cercetări referitoare la reproducerea speciei Polyodon spathula datează încă de la începutul
secolului trecut. Acestea se referă în principal la identificarea, habitatelor de reproducere, factorii care
determină depunerea pontei, la determinarea vârstei şi a stadiului de maturare a gonadelor, determinarea
indicelui de prolificitate şi a raportului gonosomatic, corelat cu greutatea şi vârsta acestora, caracterizarea
populaŃiilor adulte din diferite zone ale arealului.
Începând din anii 1940 – 1950, ca urmare a restrângerii arealului speciei din cauza lucrărilor de
regularizare a cursurilor principalilor afluenŃi ai fluviului Mississipi şi ai râului Missouri, cât şi din cauza
construirii unor baraje şi lacuri de acumulare, multe locuri de reproducere au devenit inaccesibile sau
inadecvate (ca urmare a schimbărilor radicale intervenite în regimul hidrologic). Astfel, în multe zone s-a
impus necesitatea repopulării cu pui produşi prin reproducere artificială, în crescătorii, ca singură metodă
de refacere şi menŃinere în echilibru a populaŃiilor de Polyodon spathula. În consecinŃă, în această
perioadă apar preocupări legate de cunoaşterea caracteristicilor de dezvoltare, a biologiei reproducerii şi
transpunerea acestor cunoştinŃe în tehnologii de reproducere artificială şi creştere dirijată a puilor necesari
repopulărilor.
STOCKARD, C.R., 1907 – face primele observaŃii privind reproducerea naturală a speciei, în
diferite râuri din bazinul hidrografic al fluviului Mississippi.
ALLEN, W.F., 1911 - prezintă primele date referitoare la migraŃia de reproducere , perioadele de
reproducere ale speciei, în funcŃie de habitat şi recoltează primii pui din mediul natural.
BARBOUR, T. 1911 - realizează primele experienŃe de creştere a unor larve şi pui de Polyodon
spathula recoltaŃi din mediul natural, în condiŃii de laborator, prezintă primele studii referitoare la
dezvoltarea larvelor şi puilor în diferite condiŃii de mediu.
ALEXANDER, C.M. 1915 - realizează primele încercări de reproducere a speciei utilizând
reproducători capturaŃi din mediul natural, însă fără rezultate pozitive.
ADAMS, L. A. 1942 - determină vârsta reproducătorilor din fluviul Mississippi, menŃionând că
femelele s-au maturat la vârsta de 9 – 10 ani, când aveau greutăŃi de cca. 14 kg. Studiind vârsta
reproducătorilor din râul Missouri, acelaşi autor arată că cea mai mică femelă matură capturată, a avut
vârsta de 13 ani şi greutatea de 13 kg. Referitor la masculi, arată că 6 % din masculii capturaŃi din
Mississippi erau maturi sexual la vârsta de 5 ani, iar la vârsta de 9 ani toŃi masculii capturaŃi erau maturi
sexual. În Missouri, masculii ating prima maturare la vârsta de 8 – 10 ani, când au greutăŃi de 7 – 9 kg.
LARIMORE, R. W., 1950 - menŃionează că determinarea sexului după caracteristicile morfologice
externe nu este foarte precisă şi descrie gametogeneza speciei Polyodon spathula pe baza secŃiunilor
histologice din gonadele peştilor capturaŃi din mediul natural. Etapele dezvoltării gonadelor sunt
prezentate în corelaŃie cu caracteristicile somatice. MenŃionează că masculii ating maturitatea sexuală la o
lungime de peste 101 cm, iar femelele cu lungimi cuprinse între 90 şi 129 cm, nu conŃin icre mature.
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PURKETT, C. A., 1961a - publică cele mai precise date referitoare la locurile de depunere a pontei.
El a observat reproducerea speciei Polyodon spathula pe bancurile de nisip inundate de pe râurile Ossage
şi Missouri, în timpul inundaŃiilor de primăvară, ocazie cu care a recoltat icre embrionate şi larve din
această specie.
MEYER, F.P., J.H. STEVENSON., 1962 - realizează primele încercări de stimulare hormonală, însă
fără rezultate semnificative. După încercările nereuşite de a obŃine icre şi spermă, s-au sacrificat peştii
pentru verificarea caracterelor de dimorfism sexual. Compararea observaŃiilor vizuale asupra orificiului
uro-genital cu sexul determinat prin sacrificare au arătat că se pot determina uşoare diferenŃe între sexe.
La masculi, orificiul genital reprezintă o papilă circulară, uşor înălŃată, în contrast cu orificiul mai
inflamat şi mai moale al femelelor.
În perioada cât peştii au fost parcaŃi în bazinele de maturare, li s-a administrat hrană artificială.
Examinarea conŃinutului stomacal a dus la concluzia că peştii au consumat furajele.
PURCHETT, C. A., 1963 - realizează şi prezintă primele date referitoare la încercările de
reproducere artificială a speciei.
BALLARD W.W. şi R.G. NEEDHAM, 1964 - descriu stadiile dezvoltării embrionare şi
postembrionare.
NEEDHAM, R. G. 1965 - realizează reproducerea artificială a speciei, utilizând pentru stimularea
hormonală a femelelor, hipofiza de polyodon congelată, în doze de două hipofize într-o singură injecŃie.
RUSSELL, T.R.,1982 - prezintă lucrările de reproducere artificială a speciei desfăşurate în cadrul
Departamentului de Conservare – Missouri, în perioada 1965 – 1982.
GRAHAM, L. K., E.J. HAMILTON, T.R. RUSSELL şi C. E. HICHS, 1986 - prezintă sinteza
cunoştinŃelor despre reproducerea artificială a speciei, acumulate în perioada 1970 - 1986. Principalele
faze tehnologice la care se referă sunt: colectarea reproducătorilor din mediul natural, stimularea
hormonală şi colectarea produselor sexuale, fecundarea şi incubarea icrelor. Prezentăm aceste lucrări mai
detaliat, considerându-le, de referinŃă pentru realizarea lucrărilor de reproducere artificială desfăşurate la
S.C.D.P. Nucet.
SHELTON, W.L., S.D. MIMS., 1995 - descriu ovogeneza la Polyodon spathula prezentând
transformările ce au loc în ovare de la formarea celulelor sexuale şi evoluŃia lor pe stadii, până la ovocite
mature. Ovogoniile primare au diametrul de 0,15 mm şi se înmulŃesc de-a lungul pliurilor ovariene,
constând din epiteliul germinal şi Ńesut adipos. La începutul meiozei, ovogoniile devin ovocite primare
care trec prin două perioade de creştere: o primă perioadă asociată cu o creştere a volumului citoplasmei
(previtelogeneza) şi o a doua perioadă asociată cu formarea corpilor vitelini (vitelogeneza). În cadrul
procesului de previtelogeneză, masa ovocitelor creşte. Citoplasma este bazofilă şi încep să apară mici
picături osmiofile. Creşte şi numărul nucleolilor, care se repartizează în apropierea membranei nucleare şi
trec în citoplasmă. Durata acestei etape este influenŃată de condiŃiile de mediu. Autorul constată la
exemplarele capturate din medii nefavorabile, încetinirea şi chiar blocarea acestor procese. La
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exemplarele provenite din marile lacuri de acumulare, unde cantitatea de hrană este mai mare şi mai uşor
disponibilă, procesul se intensifică şi are loc scurtarea etapei de previtelogeneză.
În etapa de vitelogeneză ovocitul se măreşte, până la aproape de dimensiunea finală. Acumularea
intensă de material energetic face ca creşterea greutăŃii ovarului să fie rapidă şi să depăşească ritmul de
creştere al corpului.
În timpul migraŃiei pentru depunerea pontei, femelele de Polyodon spathula pătrund în sistemele
fluviale cu ovocite vitelogenetice aflate în diferite stadii. În cazul cursurilor de apă neregularizate,
populaŃiile vernale migrează având gonadele în stadiul IV, când în ovar se găsesc ovocite bine dezvoltate.
Aceste femele se reproduc în cursul aceluiaşi an. PopulaŃiile care migrează având gonadele în stadiile III
– IV sau IV incomplet, iernează în râuri şi se reproduc în anul următor. Femele care urmează să depună
icrele, migrează spre locurile de reproducere, iar ovocitele continuă să se maturizeze. Ovarele conŃin
ovocite vitelogenetice intens pigmentate şi ovocite mici, nepigmentate care se găsesc în faza
previtelogenetică. Ovocitele mici, nepigmentate vor rămâne în stadiul previtelogenetic până când
ovocitele vitelogenetice mature sunt depuse şi vor deveni generaŃia viitoare de ovocite ce vor fi depuse
intr-o migraŃie viitoare.
La încheierea procesului de vitelogeneză, ovocitele sunt considerate mature, însă este necesară
dezvoltarea lor suplimentară înainte de fertilizare.
Ovocitul matur trece prin etapa de polarizare în care se diferenŃiază o emisferă vegetală plină cu
granule de grăsime şi o emisferă animală care conŃine o masă mare de citoplasmă cu granule mici de
vitelus şi sfere mici de grăsime. Nucleul ovocitei polarizate este mai mare decât al unei celule somatice,
conŃine patru seturi de cromozomi şi este denumit vezicul germinativ. Pe măsură ce polarizarea
evoluează, veziculul germinal migrează, din poziŃia centrală în emisfera animală.
Dezvoltarea ovocitului este considerată completă, iar ovocitul este în condiŃie preovulatorie atunci
când veziculul germinal a migrat spre polul animal şi este situat în citoplasma corticală a emisferei
animale.
ZIGLER S., M. DEWEY, B. KNIGHTS, 2003 - prezintă noi date despre migraŃiile şi habitatele de
reproducere în condiŃiile actuale de mediu, obŃinute pe parcursul a 5 ani de studii, cu mijloace de radio şi
teledetecŃie, în fluviul Mississippi şi râurile tributare.
Reproducătorii de Polyodon spathula sunt capturaŃi din mediul natural, de obicei din populaŃiile
stabile şi întreŃinute prin repopulări periodice. Capturarea lor se realizează în perioada migraŃiilor cu
aproximativ o lună, o lună şi jumătate înainte de perioada optimă de depunere a pontei. Pescuitul se
realizează cu unelte din plasă cu ochiuri mari de 12 – 18 cm, fixate la apă adâncă în locurile unde se
concentrează specia, cum ar fi de exemplu în lungul albiilor râurilor. Transportul până la staŃiile de
reproducere artificială se face în vase de transport speciale de capacitate mare cu posibilităŃi de aerare a
apei. În apă se adaugă 1% clorură de sodiu şi 10 ppm. Teramycină pentru reducerea stresului. Parcarea
reproducătorilor se realizează în bazine de suprafaŃă mică cca. 0,25 ha. Înainte de aplicarea tratamentului
hormonal, reproducătorii sunt transferaŃi în staŃiile de reproducere artificială, în căzi din fibră de sticlă sau
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în bazine circulare, care oferă posibilitatea ca peştii să înoate permanent şi în acelaşi timp pot fi ŃinuŃi sub
observaŃie şi manipulaŃi uşor. Bazinele au diametrul de 2,5 m şi adâncimi de cca. 1 m, în ele
introducându-se 3 – 4 reproducători.

2.1.1. SelecŃia reproducătorilor

Caracterele de dimorfism sexual nu sunt suficient de precise pentru determinarea sexului
reproducătorilor. În general, femelele, sunt mai mari decât masculii şi au abdomenul mai proeminent,
totuşi masculii de talie mare pot fi uşor confundaŃi cu femelele.
De obicei, masculii au rostrul, capul şi uneori corpul întreg acoperit de butoni nupŃiali. Un criteriu
mai sigur este examinarea orificiului urogenital. Când această zona este inflamată şi vizibil moale, este un
indiciu că exemplarul este femelă. De asemenea, se practică sondarea orificiului urogenital : uşoara
inserare şi prezenŃa icrelor, indică faptul că femela este matură. Se recomandă utilizarea femelelor cu
vârste cuprinse între 10 – 13 ani, având greutatea de 14 – 20 kg şi masculi cu vârste de 8 – 10 ani şi masa
de 9 – 15 kg, pentru a fi mai uşor manipulaŃi. De la o femelă cu masa de 18 kg se obŃin în mod obişnuit
cca. 300.000 – 400.000 icre. Se lucrează cu aproximativ 20 – 30 de femele şi 10 – 15 masculi pe sezon.
Se selecŃionează mai multe femele deoarece unele nu cedează icrele, sau cedează numai o mică cantitate
de icre viabile.

2.1.2. Stimularea hormonală şi ovulaŃia

Pentru stimularea hormonală s-au testat următorii hormoni: hipofiza de Polyodon spathula
congelată, extract omogenizat de hipofiză de Polyodon spathula, hipofiză de crap, gonadotropină
chorionică umană (HCG), hormoni luteinizanŃi (LH), hormoni foliculari stimulatori (FSH), LH-RHetilamida.
Hipofiza provenită de la Polyodon spathula congelată este cel mai des utilizată. Glandele provin de
la exemplare mature sexual, capturate prin pescuit sportiv sau comercial.
Greutatea exemplarului donator este înregistrată, astfel că, hipofiza va fi folosită la stimularea unui
reproducător de aceeaşi mărime cu peştele de la care s-a recoltat. Nu este necesară selectarea hipofizelor
în funcŃie de sexul peştelui donator. Hipofizele sunt decongelate şi injectate intraperitoneal cu 1,5 cm³ apă
distilată. InjecŃia se face la aproximativ 7,5 cm înaintea înotătoarelor ventrale şi la cca. 2,5 cm de linia
ventrală mediană pe oricare din flancuri. IniŃial s-a utilizat concentraŃia de o hipofiză pe injecŃie, situaŃie
în care majoritatea femelelor au cedat cantităŃi mici de icre. Russell, 1982, măreşte doza la două hipofize
pe injecŃie obŃinând, icre de la 85 % din totalul femelelor.
Masculii de Polyodon spathula sunt injectaŃi pentru a ceda spermatozoizi viabili. Russell, 1982, a
utilizat cu succes hipofiza de crap la stimularea masculilor, dar consideră că stimularea cu hipofiză de
Polyodon spathula este cea mai sigură. In Missouri, s-au utilizat ambele metode – cu una, sau cu doua
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hipofize de Polyodon spathula. S-a constatat că masculii stimulaŃi cu două hipofize manifestă o creştere a
fluidităŃii spermei şi a fertilităŃii acesteia în timp. In general, masculii pot ceda spermă timp de 5 – 7 zile,
iar după încetarea spermiaŃiei, masculii pot fi restimulaŃi printr-o nouă injecŃie.
Deoarece hipofiza de Polyodon spathula a devenit tot mai greu de procurat, începând din anul 1983
a fost testat, iar din anul 1984, se utilizează cu rezultate foarte bune LH-RHa, la stimularea femelelor de
Polyodon spathula. Este administrat în două doze: prima doza pregătitoare este de 0,01 mg/kg corp, iar a
doua doză se administrează la interval de 12 – 15 ore, şi este de 0,09 mg/kg corp. Administrat femelelor
„pregătite fiziologic pentru ovulaŃie”, LH-RH-a, produce, ovulaŃia completă. Din anul 1985, se foloseşte
aproape în exclusivitate. Literatura rusă indică realizarea stimulării hormonale cu hipofiză de sturioni.
Cantitatea de hipofiză administrată femelelor a fost de 8 mg pe kg corp, în două doze, iar pentru masculi 3
– 4 mg, într-o singură doză.
La temperaturi de 14 – 16 0C, femelele se maturează după 21 – 24 de ore, iar la temperaturi de 17 –
19 0C, după 18 – 21 ore.

2.1.3. Recoltarea produselor sexuale

Femelele stimulate cu două hipofize de Polyodon spathula, de regulă cedează icrele după 18 – 24
ore, însă femelele injectate primăvara devreme, când icrele nu sunt în totalitate mature nu cedează icre
nici după 30 – 36 ore. Femelele injectate cu LH-RHa, de obicei, cedează icre după 10 – 12 ore.
Femelele nu cedează icrele într-o singură porŃie. Ele depun icrele în porŃii mici, periodice până când
le elimină pe toate. De aceea, ovulaŃia, atunci când se produce, poate dura 8 – 10 ore sau mai mult. Icrele
obŃinute la fiecare porŃie trebuiesc fecundate imediat.
Procesul de colectare a icrelor implică mai multe persoane. Două persoane Ńin femela, iar cea de a
treia Ńine vasul în care se colectează icrele. Muncitorii care Ńin femela, prind peştele delicat de rostru şi de
coadă. O mână pusă pe orificiul urogenital împiedică pierderea icrelor. Când femela se relaxează, este
scoasă din apă Ńinând capul puŃin mai sus decât coada şi abdomenul este masat uşor către orificiul genital,
iar icrele sunt colectate într-un vas de plastic. Apoi femela este eliberată. De regulă, după 20 – 30 minute
se maturează alte icre şi operaŃiunea se repetă.
STECH L., O. LINHART, W.L. SHELTON, S.D. MIMS, 1999 - descriu tehnica MIST (tehnica
chirurgicală cu minimă invazie) de recoltare a icrelor de Polyodon spathula, astfel: după o palpare internă
a orificiului genital, se efectuează o incizie de 1 – 3 cm în peretele oviductului, folosind un bisturiu nr. 10.
Incizia se efectuează în partea dorsală sau laterală a oviductului, conform particularităŃilor anatomice
determinate anterior prin palpare (Fig. 3).
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Fig. 3. IlustraŃie schematică a tehnicii MIST pentru recoltarea
icrelor mature de la sturioni

Se verifică ca fanta creată în oviduct să nu fie obturată şi se începe prelevarea icrelor, prin masarea
uşoară a abdomenului, începând din jurul orificiului genital, apoi avansând uşor spre porŃiunea anterioară.
Întreaga operaŃiune de prelevare a icrelor, inclusiv procedura chirurgicală, durează în medie 10
minute.
Masculii, cedează sperma în interval de 24 ore, după injectare, iar spematozoizii sunt viabili pentru
cel puŃin 48 de ore. Sperma de Polyodon spathula este apoasă, mai diluată, comparativ cu lichidul
seminal de la majoritatea celorlalte specii de peşti. Recoltarea spermei se face prin mulgere manuală, sau
prin sondare. Cea de a doua metoda este utilizată cel mai frecvent deoarece permite colectarea numai a
cantităŃii de lichid seminal necesar fecundării şi măreşte productivitatea masculilor.
BROWN, C.G., S.D. MIMS, 1995 - studiază mobilitatea spermatozoizilor proveniŃi de la specia
Polyodon spathula. La contactul cu apa spermatozoizii se activează şi încep să se deplaseze energic şi
orientat. Mişcările sunt în general ondulatorii sau în spirală şi numai rareori liniare. Viteza de deplasare
este de 80 µ./s. Ca şi la alte specii, durata deplasării este dependentă de temperatură, cu cât creşte
temperatura intensitatea mişcărilor este mai mare, ceea ce duce la consumul rezervelor energetice şi
implicit a duratei de activitate. Autorii evidenŃiază faptul că durata deplasării este diferită între
spermatozoizii aceleiaşi porŃii de spermă. Deosebirea este determinată de vârsta diferită a
spermatozoizilor şi de gradul lor de maturare, ca rezultat al modului în care a decurs procesul de
spermiogeneză.

2.1.3.1. Crioconservarea spermei de Polyodon Spathula
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LINHART, O., S.D. MIMS., W.L. SHELTON, 1996 - realizează experienŃe privind motilitatea
spermei, în diferite medii de diluŃie, păstrarea şi transportul spermei de Polyodon spathula. ConŃinutul
spermei recoltate de la mai mulŃi masculi a avut o medie de 1,8 x 109 ± 0,8 x 109 spermatozoizi/ml.
Această concentraŃie este asemănătoare cu cea a multor specii din familia Acipenseridae. pH-ul fluidului
intracelular a avut o valoare medie de 8,22 şi a variat între 7,8 – 8,4. Studiul motilităŃii spermei a fost
realizat prin activarea acesteia în trei soluŃii : cu apa potabilă declorinată , cu soluŃie salină şi cu amestec
de soluŃie salină şi antibiotice.
La depozitarea timp de 1 – 5 zile de la recoltare, sperma nediluată a avut un procent mediu de
fertilitate (93 %) aproximativ la fel de bun cu cel al spermei proaspete şi mai ridicat decât procentul în
cazul utilizării spermei diluate.
La păstrarea pe termen mai lung, la 4 0C cu adaos de oxigen pur, o diluŃie conŃinând numai clorură
de sodiu şi antibiotice a avut un procent de fertilizare de 94 % la 14 zile şi 61 % la 25 zile de la recoltare.
LINHART, O., MIMS, S.D., GOMELSKI, B., GELA, D., 2000 - descrie spermiaŃia la masculii de
Polyodon spathula stimulaŃi cu LHRH-a şi hipofiză de crap.
Autorii testează la stimularea masculilor de polyodon două substanŃe hormonale: LHRH-a în doză
de 0,05 mg/kg corp şi hipofiză de crap în doză de 2 mg/kg corp, administrată într-o sigură injecŃie.
Stimularea hormonală a masculilor se realizează în acelaşi timp cu cea de a II - a injecŃie administrată
femelelor. La o temperatură medie de 15 0C masculii, cedează spermă în intervalul de 12 – 24 ore, după
injectare, iar spermatozoizii sunt viabili pentru cel puŃin 48 de ore. Sperma de Polyodon spathula este
apoasă, mai diluată, comparativ cu lichidul seminal de la majoritatea celorlalte specii de peşti. Recoltarea
spermei se face prin mulgere manuală, sau prin sondare. Cea de a doua metoda este utilizată cel mai
frecvent deoarece permite colectarea numai a cantităŃii de lichid seminal necesar fecundării şi măreşte
productivitatea masculilor. Masculii pot ceda spermă de mai multe ori într-un interval de cca. 6 – 7 zile.
Utilizarea LHRH-a la stimularea spermiaŃiei produce o creştere a fluidităŃii spermei şi a fertilităŃii
acesteia, comparativ cu hipofiza de crap.
În ambele cazuri sperma îşi păstrează calităŃile fecundante o perioadă de la 8 – 10 ore de la recoltare
până la 12 ore, prin refrigerarea seringilor la o temperatură de 4 0C. Sperma de Polyodon spathula poate fi
păstrată o perioadă de 12 zile şi folosită cu rezultate pozitive dacă este depozitată în atmosferă de oxigen
pus în seringi din material plastic de 20 – 60 cm3, cu refrigerare la 4 0C. În seringă se adaugă oxigen prin
anexarea tubului colector la o sursă de oxigen pur şi retragerea înceată a pistonului. ConŃinutul seringi
este agitat pentru a asigura o oxigenare maximă, iar tubul tygon a fost asigurat cu o clemă. Oxigenul
trebuie reînnoit la fiecare 12 ore.
MIMS, S, D., TSVETKOVA L.I., BROWN G,G., GOMELSKY B. I. 2000 - realizează sinteza
cercetărilor de crioconservare a spermei la Polyodon spathula.
Sperma este amestecată cu un mediu crioprotector conŃinând 2,4 M DMSO (oxid de sulf dimetil) în
proporŃie de 3 : 1 (sperma : mediu, concentraŃia finală de DMSO a fost de 0,6 M). Sperma şi amestecul
crioprotector a fost stocat în paiete de 5 ml, îngheŃate cu gheaŃă uscată (15 min.) şi apoi introduse în azot

19

lichid. Pentru dezgheŃare, paietele se scufundă în apă la temperatura de 20 0C pentru 15 sec.
Spermatozoizii dezgheŃaŃi au fost observaŃi ca fiind mobili în proporŃie de numai 25 – 50 %, comparativ
cu 100 % la spermatozoizii proaspeŃi. Mostre de spermă dezgheŃată au fost utilizate pentru a însenina
icrele, prin procedura standard de fertilizare şi de incubare. Procentul de eclozare a fost redus (16 ± 2 %)
la icrele fertilizate cu spermă dezgheŃată, comparativ cu cel al icrelor fecundate cu spermă proaspătă (90 ±
3 %). Descreşterea capacităŃii de fertilizare la spermatozoizii dezgheŃaŃi poate fi rezultatul unei mobilităŃi
reduse sau afectării acrosomului.
După ce icrele au fost colectate, se adaugă sperma şi se amestecă cca. 2 minute pentru a asigura o
fecundare corespunzătoare. Apoi se adaugă o suspensie de nămol (suspensie Fuller) pentru a preveni
aglomerarea icrelor. Icrele sunt agitate uşor timp de încă 15 minute şi spălate cu apă pentru a îndepărta
excesul de mâl. Icrele sunt transferate apoi în vase mai mari cca. o oră pentru a permite acomodarea lor cu
apa din staŃie, după care sunt introduse în incubatoare.

2.1.4. Incubarea icrelor fecundate

Incubarea icrelor se realizează în incubatoare Robertson, dar ulterior s-au folosit incubatoare din
fibră de sticlă. Cantitatea de icre introdusă într-un incubator este de cca. 100.000 icre (2 litri). Incubatorul
are un debit de alimentare de 7 – 9 litri/minut şi menŃine permanent icrele în masa apei. În timpul
incubaŃiei, icrele sunt atacate de Saprolegnia sp. Pentru a preveni pierderile, sunt tratate cu formalină şi
fungicide la intervale de 24 ore. Perioada de incubaŃie este influenŃată direct de temperatura apei. La
temperaturi de 11 – 15 0C icrele eclozează după 10 – 12 zile şi 6 – 9 zile la temperaturi de peste 15 0C. La
18 0C incubaŃia durează 5 – 7 zile. Timpul mai scurt de incubaŃie reduce pierderile cauzate de atacul
fungilor. Incubatoarele sunt aranjate astfel încât larvele eclozate să poată fi deversate prin sită într-un vas
colector. In vasul colector se introduce aer pentru asigurarea unui conŃinut adecvat de oxigen dizolvat în
apă şi pentru a evita lovirea larvelor şi restului de icre de sită. Larvele sunt Ńinute în vasul colector, până
în momentul trecerii la hrănirea activă.
După anul 1985, apar preocupări privind optimizarea tehnologiilor, a condiŃiilor de incubaŃie şi
dezvoltare postembrionară, conservarea spermei şi realizarea unor experienŃe de manipulări genetice,
ginogeneza meiotică şi mitotică, urmate de reversarea sexului, având ca finalitate obŃinerea unor populaŃii
monosex - femele de Polyodon spathula pentru creşterea în diferite sisteme, în vederea producerii de
carne şi caviar. Cea mai mare parte a acestor lucrări s-au realizat în cadrul Centrului de Cercetare pentru
Acvacultură al UniversităŃii din Kentucky, coordonate de Steven Mims, în cadrul Departamentului de
Zoologie al UniversitaŃii din Oklahoma de către William Shelton si Otomar Linhart
KEVIN, J. C., J.P. DOROSHOV, 1992 - studiază efectul principalilor parametri fizico-chimici ai
apei asupra incubaŃiei şi a dezvoltării larvare. Astfel, fecundarea şi incubaŃia se realizează în condiŃii
optime la 16 0C, oxigenul trebuie menŃinut aproape de limita de saturaŃie, pH-ul între 7,8 – 8,5, iar
conŃinutul în azot amoniacal trebuie să rămână inferior limitei de 0,8 mg/l. Pentru primele 30 de zile ale
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dezvoltării larvare temperatura optimă este cuprinsă între 18 – 20 0C. La 20 0C supravieŃuirea este de 65 –
80 %. Temperaturile mai ridicate sunt nefavorabile dezvoltării larvelor; la 28 0C se produc mortalităŃi
masive. De asemenea, temperaturile mai scăzute de 16 0C diminuează supravieŃuirea şi creşterea.
MIMS, S.D., W.L. SHELTON., 1995 - prezintă metodele de iradiere a spermei provenită de la
Scaphiryncus platorynchus, pentru inducerea ginogenezei la Polyodon spathula. În vederea inactivării,
sperma a fost diluată cu soluŃie fiziologică salină şi supusă iradierii cu ultraviolete în cantităŃi mici. Pentru
iradiere s-a folosit o lampă cu vapori de mercur. Lampa emite într-un interval spectral cuprins între 200 şi
1200 nm, interval ce cuprinde şi domeniul UV. Dozele au fost controlate pe baza efectului bilogic.
MIMS, S.D., W.L. SHELTON., J.A. CLARK, 1995 - realizează experimente de reversarea sexului
la descendenŃele ginogenetice de Polyodon spathula, prin administrarea de 17 α- metyltestosteron la puii
în perioada diferenŃierii sexului, sub formă de capsule cu eliberare treptată, implantate intraperitoneal. La
peştii implantaŃi cu două capsule a câte 5 mg, rezultatele testului au fost 90 % masculi şi 10 %
hermafrodiŃi.
LINHART O., S KUDO, 1997 - prezintă ultrastructura suprafeŃei icrelor de Polyodon spathula
înainte şi după fecundare. Ultrastructura membranei icrelor de Polyodon spathula a fost studiată prin
scanare la microscop electronic. Fiecare ovocit vitelogenetic împreună cu învelişul său folicular formează
folicula. Învelişul folicular constă din două straturi, stratul folicular granulos median adiacent suprafeŃei
icrei şi stratul fibros numit teacă, ce conŃine vasele sanguine. Foliculele de pe partea ovarului orientat spre
celom sunt acoperite cu un strat epitelial subŃire, iar cele de pe partea opusă sunt învecinate cu peretele
ovarian. Ovocitul se diferenŃiază într-o emisferă vegetală plină cu granule mari de vitelus şi picături mari
de grăsime şi o emisferă animală ce conŃine o masă mare de citoplasmă cu granule mai mici de vitelus şi
mici sfere de grăsime. Imediat sub suprafaŃa ovocitului se află un strat de mici vezicule, numite granule
de pigment.
Nucleul ovocitului polarizat este mai mare decât cel al unei celule somatice pitice. El conŃine 4 seturi
de cromozomi (4n) şi este denumit vezicul germinal (G.V.). Reducerea conŃinutului genomic al icrei se
produce numai în timpul ovulaŃiei (până la 2n) şi postfertilizării (până la n). Veziculul germinal este
înconjurat de vitelusul fin granulat din emisfera animală, iar granulele viteline şi picăturile de grăsime din
emisfera vegetală au atins dimensiunea lor maximă.
Pe lângă cele două straturi foliculare, ovocitul are învelişul său propriu care conŃine un strat exterior
gelatinos şi o zonă radiată externă şi internă. Prin cele trei straturi se formează precursorii canalelor
viitoare – micropilii – până la suprafaŃa icrei. Micropilii formaŃi de către celulele foliculare specializate
pătrund în învelişul ovocitului la polul animal. Când aceste procese sunt încheiate, ovocitul este
considerat apt de a răspunde stimulilor hormonali necesari pentru ovulaŃie şi fecundare.
Icrele mature posedă un număr de 4 – 12 micropili, în regiunea polului animal. În icrele mature
studiate, au pătruns 5 – 9 spermatozoizi. La un minut de la fecundare partea superioară a zigotului se
lărgeşte, printr-un proces citoplasmatic ce are loc la nivelul orificiului extern al canalului mai multor
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micropili. Icrele de Polyodon spathula pot accepta spermatozoizi corespunzător numărului de micropili şi
reacŃionează la stimulările fecundante, dând naştere prin procese citoplasmatice, la conuri fecundante.
SHELTON, 1997; MIMS, 1997; MIMS, 1998 - prezintă experienŃele de inducere a ginogenezei
meiotice la specia Polyodon spathula, în vederea obŃinerii loturilor monosex – femele prin diploidizarea
ovulelor şi retenŃia celui de al doilea globul polar şi fecundarea cu spermă inactivată genetic provenind de
la specia Scaphinrynchus platorynchus. Referitor la diploidizarea ovulului, deşi iniŃial s-au folosit şi
tratamente chimice alături de cele fizice, s-au impus ca eficiente acestea din urmă. Astfel, pentru
inducerea ginogenezei s-au aplicat şocuri termice asupra icrelor (35 0C timp de 2 minute) la 16,5 minute,
18,5 minute şi 20,5 minute, după fecundare. În vederea inactivării genetice a spermei, aceasta a fost
diluată cu soluŃie fiziologică salină şi supusă iradierii cu ultraviolete conform metodelor stabilite de
Mims, 1995.
Procentele de supravieŃuire a descendenŃelor ginognetice au fost de 12 – 19 % şi s-au obŃinut în
condiŃiile în care icrele au fost incubate la temperatura de 18 0C.
Pentru reversarea sexului, descendenŃelor ginogenetice le-au fost implantate înainte de începerea
diferenŃierii gonadelor, la vârsta de aproximativ 20 de săptămâni, capsule cu eliberare lentă conŃinând
metiltesteron. DescendenŃele ginogenetice netratate au fost femele. Cca. 90 % dintre femelele tratate
genetic şi-au schimbat sexul în masculi. (Mims et al., 1995c). O parte dintre aceste femele, presupuse
masculi, sunt crescute până la atingerea maturiăŃii sexuale pentru a fi testată fertilitatea şi rezultatul final
al programului.
JEROME, J., W. FINK 2004 - elaborează o lucrare de sinteză referitoare la specia Polyodon
spathula privind statutul actual, măsurile de management şi de dezvoltare acvaculturii, în perioada 1986 –
2004.
2.1.5. Dezvoltarea în perioada larvară

Creşterea larvelor în prima etapă se realizează extensiv, în bazine de pământ, fertilizate organic şi
bogate în zooplancton sau intensiv în căzi utilizându-se şi furaje extrudate (Semmens şi Shelton, 1986;
Mims şi Shelton, 1999; Onders şi colab., 2001).
După eclozare larvele sunt predezvoltate în bazine sau troci. Densitatea iniŃială este de 5 – 10 ex/l,
prin evaluări şi răriri succesive ajungându-se la 2 ex/l. Temperatura optimă este de 20 – 22 0C. Larvele se
hrănesc cu zooplancton, Artemia salina, Daphnia, Moina şi altele. Hrana în bazine trebuie să se menŃină
la un nivel constant de 3 – 5 mg/l. Pentru primele 30 de zile ale vieŃii larvare, temperatura optimă trebuie
să fie cuprinsă între 18 – 20 0C (Kevin & Doroshov, 1992). La 20 0C supravieŃuirea este de cca. 65 – 80
%. Temperaturile peste 24 0C sunt nefavorabile, iar la temperaturi de peste 28 0C, mortalităŃile sunt
masive. De asemenea, temperaturile sub 16 0C diminuează supravieŃuirea şi creşterea.
Perioada larvară durează în medie 40 de zile de la eclozare, perioadă în care larvele parcurg mai
multe stadii de dezvoltare, iar la final capătă aspectul şi forma caracteristice speciei.
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La Popyodon spathula celulele sexuale preliminare apar la larve, în stadiul 32 – 33 de dezvoltare.
Perioada indiferentă de dezvoltare a gonadelor la femele se definitivează la vârsta de aproximativ 4 luni,
iar la masculi, în al doilea an de viaŃă.
DiferenŃierea anatomică începe la femele în primul an de viaŃă, la vârsta de 150 de zile, iar la
masculi în al doilea an de viaŃă. DiferenŃierea citomorfologică a gonadelor la femele apare în al doilea an
de viaŃă, iar la masculi în al patrulea an.
MIMS, S, D., 2001 - prezintă datele privind acvacultura speciei Polyodon spathula în SUA. Autorul
menŃionează că acvacultura speciei are caracter experimental şi este într-o continuă dezvoltare, ca urmare
a cererilor de carne şi mai ales de icre. Reproducerea artificială a speciei se realizează în cele mai multe
cazuri, utilizând reproducători capturaŃi din mediul natural, dar în ultimii ani au fost utilizate şi loturi de
reproducători crescuŃi în captivitate. Creşterea în primul an se realizează în sistem intensiv şi
superintensiv în monocultură, iar începând din vara a II - a în policultură în sistem extensiv, în heleşteie şi
lacuri de acumulare.
ALEXANDROVNA I. V., 1989 - descrie gametogeneza şi ciclurile sexuale la Polyodon spathula,
crescut în condiŃii de captivitate. Aceasta constată că procesul de gametogeneză al speciei coincide ca
stadii cu descrierea din literatura de specialitate din arealul de origine. Procesul de dezvoltare al
gonadelor are stadii caracteristice acipenseridelor în ceea ce priveşte formarea gonadei, creşterea şi
diferenŃierea celulelor sexuale.
VEDRAŞCO A., V. LOBCHENKO, R. BILLARD 2001 - prezintă rezultatele privind sistemele de
creştere şi tehnologiile de reproducere a speciei Polyodon spathula în Rusia, Ukraina şi Moldova. Acordă
mari şanse acvaculturii speciei datorită eficienŃei la creşterea în policultură fără consum de furaje şi fără
investiŃii suplimentare şi a calităŃii caviarului obŃinut asemănătoare cu cel al păstrugii.

2.1.6. Creşterea speciei Poliodon spathula până la vârsta de un an
Pentru creşterea puilor de polyodon au fost utilizate 3 metode. Toate metodele implică producerea
larvelor şi creşterea până la vârsta de un an.
Prima metodă constă în creşterea larvelor în bazine de pământ şi fertilizarea acestora, pentru a
menŃine o densitate adecvată a zooplanctonului - cultura extensivă, metoda bazinelor de pământ.
A doua metodă constă în popularea larvelor sau a puilor în vârstă de 30 – 40 de zile, în bazine şi
creşterea lor, în policultură cu alte specii, de obicei cu somnul de canal (Ictalurus punctatus).
A treia metodă constă în creşterea puilor în căzi, amplasate în spaŃii acoperite, utilizând hrana
artificială.
Polyodonul poate fi crescut prin oricare din aceste metode, fiecare din ele prezintă unele avantaje,
dar şi dezavantaje.

2.1.6.1. Cresterea extensiva
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a) Pregatirea bazinelor de creştere.
Polyodon spathula poate fi crescut în bazine de pământ de dimensiuni diferite. Sunt preferate însă
bazinele cu suprafeŃe mai mici, de cca. 0,5 ha datorită posibilităŃilor de supraveghere permanentă şi de
intervenŃie. Pentru creşterea speciei Polyodon spathula, cel mai frecvent se utilizează bazine cu suprafeŃe
de 0,8 – 2,0 ha, care oferă posibilitatea controlului permanent al parametrilor fizico-chimici ai apei, în
special a oxigenului dizolvat şi al dezvoltării vegetaŃiei în exces, care în bazinele cu suprafeŃe mari
constituie o problemă. Se recomandă ca bazinele să aibă fundul uscat cel puŃin 10 zile înainte de inundare.
b) Inundarea bazinului
Bazinul trebuie inundat prin site cu ochiuri mici, pentru a preveni pătrunderea altor specii de peşti
sau a dăunătorilor, odată cu apa de alimentare. Bazinele se inundă şi se fertilizează cu cca. 10 – 15 zile
înainte de populare pentru a asigura dezvoltarea unei populaŃii zooplactonice corespunzătoare. Dacă
bazinul este inundat prea devreme, se poate dezvolta o populaŃie de insecte acvatice mari. Umplerea
bazinelor este o etapă importantă. Se utilizează o tehnică prin care bazinele sunt inundate treptat (1/3 –
1/4 din volumul total la fiecare 29 – 30 de zile). Această tehnică prezintă un avantaj, în sensul că larvele
iniŃial, nu au nevoie de un bazin plin, sărac în zooplancton, iar suprafeŃele proaspăt inundate susŃin
dezvoltarea zooplanctonului, dar şi dezavantajul că, în cazul ploilor torenŃiale digurile sunt expuse la
spălări.
c) Fertilizarea bazinelor
ProducŃiile de polyodon sunt determinate în mare măsură de calitatea apei şi de modul de fertilizare
al bazinului. Bazinele de creştere trebuie să fie fertilizate pentru a furniza necesarul de nutrienŃi care
asigură dezvoltarea şi întreŃinerea unor populaŃii dense de zooplancton. Hrana alevinilor şi puilor de
polyodon este în exclusivitate alcătuită din zooplancton şi insecte acvatice. Grupurile zooplanctonice
majoritare din bazinele de creştere sunt cladocerele, copepodele şi rotiferele. Cladocerele în special
Daphnia sp. sunt hrana preferată de polyodoni (Michaletz şi colab., 1982) probabil pentru că sunt
suficient de mari şi înoată încet, putând fi mai uşor detectate şi capturate. Când polyodonul are
aproximativ 7 – 8 cm lungime totală, ei încep să se hrănească şi prin filtrare şi pot utiliza şi copepodele
care înoată mai repede. Atât copepodele cât şi cladocerele au o rată reproductivă ridicată şi răspund la
acŃiunile de fertilizare a apei. Sunt utilizaŃi numeroşi fertilizanŃi, în doze diferite, în funcŃie de zona
geografică şi de sezon.
Pentru dezvoltarea şi susŃinerea populaŃiilor de cladocere, cu cele mai bune rezultate sunt utilizate
îngrăşămintele organice. Acestea pot fi : gunoiul de grajd, gunoiul de pasăre, făina şi granulele de
lucernă, făina de soia sau din seminŃe de bumbac, borhotul de bere, drojdia de bere, dozele de aplicare
fiind stabilite în funcŃie de fiecare caz în parte. În general, majoritatea fertilizanŃilor se aplică în doze de
50 – 500 kg/ha. Fertilizarea poate fi făcuta într-o singură doză, sau în doze săptămânale pe parcursul
sezonului de creştere. Sunt preferate dozele săptămânale, astfel încât să permită monitorizarea calităŃii
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apei şi a dezvoltării zooplanctonului, în funcŃie de rezultate, stabilindu-se mărimea dozei şi momentul
aplicării.
FertilizanŃii anorganici (N-P-K), care se găsesc sub formă de granule, pulberi sau sub formă lichidă,
sunt folosiŃi în combinaŃie cu îngrăşămintele organice. Administrarea lor trebuie făcută sub supraveghere
deoarece, susŃin înflorirea fitoplanctonului.
În Missouri, fertilizarea bazinului se realizează la inundare, cu cca. 10 – 14 zile înainte de popularea
larvelor şi apoi săptămânal se administrează 150 kg/ha făină de lucernă deshidratată şi 150 kg/ha gunoi de
taurine sau 50 kg/ha drojdie de bere şi 25 kg/ha gunoi proaspăt de păsări, pe tot parcursul sezonului de
creştere. Semmens & Shelton, 1986, au sporit numărul iniŃial al organismelor zooplanctonice, în bazinele
experimentale din Alabama, prin culturi separate de zooplancton şi popularea bazinelor de creştere cu 6 –
14 cladocere/l. Acest procedeu se aplică în bazinele în care culturile de zooplancton sunt greu de înfiinŃat.
Semmens & Shelton, 1986, au obŃinut cele mai bune rezultate la iniŃierea culturilor de zooplancton
fertilizând săptămânal cu 200 kg/ha tărâŃe de orez şi 100 kg/ha gunoi proaspăt de pasăre. Doza
săptămânală se

stabileşte în funcŃie de

concentraŃia oxigenului dizolvat, gradul de dezvoltare al

zooplanctonului şi de culoarea apei. Fertilizarea bazinelor se întrerupe când concentraŃia oxigenului solvit
scade sub 3 mg/l dimineaŃa devreme.
d) Popularea bazinelor şi creşterea
Popularea bazinelor se realizează în momentul când larvele trec la hrănirea activă de regulă la vârsta
de 7 – 9 zile de la eclozare. S-au experimentat densităŃi de populare de 20.000, 40.000 şi 60.000 larve/ha.
SupravieŃuirea de la stadiul de larvă la cel de pui cu lungimea totală de 25 – 30 cm, a avut valoarea cea
mai mare pentru densitatea de 40.000 larve/ha. Indicele de supravieŃuire anual variază foarte mult, media
fiind de 20 – 50 % Începând din anul 1982, larvele se populează în densităŃi de 40.000 larve/ha şi se obŃin
indici de supravieŃuire în medie de 35 %. Cei mai importanŃi factori care determină supravieŃuirea, sunt
calitatea apei şi densitatea zooplanctonului. Când densitatea zooplanctonului este mare, creşterea este
rapidă, rata zilnică a creşterii este de 2,4 mm/zi (Michaletz şi colab., 1982), iar după aproximativ 140 de
zile de creştere, puii au dimensiuni de 25 – 30 cm lungime totală.

e) Recoltarea puilor de polyodon
Puii de polyodon se pescuiesc uşor cu năvodul, pe canalul drenor al bazinului. Deoarece sunt foarte
sensibili, puii se pescuiesc când temperatura apei este de cca 21 0C, dimineaŃa devreme sau seara mai
târziu. Bazinele se golesc lent, pentru a preveni aglomerarea puilor în grătarele instalaŃiei de evacuare.
După pescuire, popularea puilor trebuie să se facă în maxim 48 de ore, deoarece ei nu pot fi ŃinuŃi fără
hrană prea mult timp. Transportul puilor se realizează în hidrobioane, cu aerare permanentă a apei în care
se adaugă 0,5 % clorură de sodiu şi 10 mg/l Terramycina.

f) Potentialele probleme ale creşterii în bazinele de pământ
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Bazinele destinate creşterii polyodonului trebuie supravegheate permanent pentru a monitoriza
creşterea şi supravieŃuirea şi pentru a depista la timp eventualele probleme. Dacă prezenŃa vertebratelor
prădătoare şi dezvoltarea în exces a vegetaŃiei acvatice pot fi sesizate uşor, în ceea ce priveşte calitatea
apei şi problemele determinate de apariŃia bolilor, necesită o atenŃie mai mare şi analize complete. Aceşti
factori cumulaŃi pot produce mari pierderi, dacă nu sunt sesizaŃi la timp.

Insectele acvatice cum sunt luntraşul, gândacul negru, cărăbuşul de apă, pot consuma larvele de
polyodon. Multe din aceste insecte pot fi eliminate prin golirea şi uscarea completă a bazinelor. Pentru
combaterea acestora se foloseşte un amestec de hidrocarburi (50 % motorină şi 50 % ulei ars de motor) în
doze de 50 l/ha. Pentru a elimina rapid resturile de hidrocarburi se barbotează aer în bazin, cu cel puŃin
24 de ore înaintea populării. Se mai folosesc insecticidele comerciale, însă cu mare atenŃie deoarece sunt
toxice pentru puii de polyodon şi pentru zooplancton. Dacă se utilizează după popularea cu larve, ele nu
vor fi administrate mai devreme de 20 – 30 de zile de la populare.

Scoicile densităŃile mari ale scoicilor pot provoca tulburarea apei, prin scormonirea fundului
bazinului şi de asemenea, se hrănesc cu zooplancton. Combaterea lor se realizează cu diverse insecticide,
însă trebuie bine dozate, deoarece sunt extrem de toxici pentru dezvoltarea zooplanctonului.

Vertebratele răpitoare Păsările răpitoare produc pagube mari în bazinele populate cu polyodon.
Îndepărtarea lor se realizează cu plasa întinsă peste bazin şi cu petarde. Broaştele, şerpii, guzganii şi
vidrele produc de asemenea pagube mari, consumând puii de polyodon.

VegetaŃia acvatică Macrofitele acvatice şi algele filamentoase pot fi o problemă serioasă pentru
bazinele de creştere a polyodonului. Puii de polyodon sunt „slabi înotători”, se încurcă în vegetaŃie şi mor.
Pentru combaterea lor se utilizează mai multe erbicide, dar numai după analiza atentă, privind efectele
asupra zooplanctonului. Majoritatea se utilizează înainte de populare, sau după ce larvele au vârsta de 20
– 30 de zile.

Calitatea apei Calitatea apei trebuie monitorizată permanent, mai ales dacă bazinele sunt fertilizate.
Valoarea oxigenului solvit trebuie să nu scadă sub 4 mg/l, sub această limită, fertilizarea bazinului trebuie
sistată. Nivelul oxigenului poate fi crescut prin curent de apă proaspătă, sau prin aerarea apei, prin metode
mecanice. Dacă este utilizat un dispozitiv de aerare mecanică, acesta trebuie ecranat cu o sită, pentru a
evita rănirea puilor de polyodon. Unele pepiniere sunt dotate cu injectoare de aer pe fundul bazinului,
pentru a se putea interveni în cazul în care scade conŃinutul în oxigen solvit în apă, fără a dăuna puilor de
polyodon. Puii de polyodon nu sunt foarte afectaŃi de variaŃiile largi ale alcalinităŃii şi durităŃii totale. Ele
pot fi modificate prin administrarea amendamentelor, pentru creşterea capacităŃii de tamponare şi pentru
neutralizarea influenŃei acidităŃii solului. Temperatura apei în bazinele de creştere variază considerabil, în
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funcŃie de localizarea geografică. Totuşi, temperaturile optime pentru creşterea polyodonului sunt
cuprinse între limitele de 18 – 26 0C. Temperaturile peste 26 0C, provoacă inapetenŃă şi scăderea
cantităŃilor de zooplancton, care afectează negativ creşterea puilor (Rosen & Hales, 1981). Temperaturile
ridicate, pot fi uneori scăzute, prin alimentarea cu apă rece.

Bolile nu constituie o problemă majoră la creşterea puilor de polyodon. Mici probleme pot fi
provocate de paraziŃii externi, în special Trichodina, Scyphidia şi Costia. Aceste parazitoze pot fi tratate
eficient cu permanganat de potasiu, în doze de 2 mg/l, adăugând suficient reactiv până ce se menŃine
culoarea cafenie. Nu se recomandă utilizarea sulfatului de cupru, deoarece el este foarte toxic.
Formaldehida nu va fi utilizată în doze mai mari de 75 mg/l, deoarece devine stresantă pentru peşti.

2.1.6.2. Creşterea în policultură

În S. U. A. acvacultura este orientată către monocultură, totuşi în statele din sud mai mulŃi
producători de peşte, cresc cu rezultate foarte bune somn de canal, împreună cu ciprinide asiatice. Somnul
de canal, este adaptat la hrănirea cu furaje combinate şi este o specie foarte potrivită pentru creşterea în
policultură. Bazinele populate cu polyodon şi somn de canal, nu necesită fertilizare deoarece excesul de
hrană neconsumat de către somn, stimulează dezvoltarea zooplanctonului. Deoarece polyodonul nu este
tentat să consume granulele administrate ca hrană pentru somn, cele două specii pot fi crescute foarte
bine împreună.
ExperienŃe de creştere a polyodonului cu somnul de canal s-au desfăşurat începând din anul 1973.
Bazinele au fost populate în diverse formule, atât cu larve cât şi cu pui în vârstă de 30 - 40 zile.
Larvele de polyodon au fost populate în densităŃi de 14.000 – 20.000 ex/ha, iar somnul în densităŃi
de 10.000 ex/ha.
Puii de polyodon (lungime totala de 8 – 15 cm) se populează în densităŃi de 4.000, 6.000 şi 8.000
ex/ha în policultură cu larve de somn de canal în densităŃi de 100.000, 140.000 şi 200.000 larve/ha sau cu
pui de somn în densităŃi de 2.000 pui/ha.
Indicii de supravieŃuire ai polyodonului au avut limite de variaŃie foarte mari de la 20 – 77%.
Polyodonul din bazinele cu cea mai scăzută supravieŃuire 20 % a avut lungimea medie de 48 cm, după
140 zile de creştere, iar în bazinele cu cea mai bună supravieŃuire (77 %) au avut lungimea medie de 31
cm. Puii de polyodon populaŃi în densitatea cea mai mică (4.000 ex/ha), nu au fost mai mari decât puii
rezultaŃi din popularea cu larve în densităŃi 14.000 şi 20.000 ex/ha. La sfârşitul sezonului de creştere
ambele grupe de pui au avut lungimea medie de 30 cm. Somnul de canal a crescut bine în toate
variantele, având o supravieŃuire foarte bună şi fără să afecteze polyodonul.
Metoda de creştere a polyodonului în policultură cu somnul este puŃin utilizată în prezent, în SUA,
deoarece necesităŃile de producere a puilor destinaŃi repopulărilor în apele naturale, impun creşterea unui
număr cât mai mare de pui pe suprafeŃe reduse.
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2.1.6.3. Creşterea intensivă

În SUA, metodele de creştere intensivă a speciei Polyodon spathula au fost abordate în anii ‘70,
când cercetările au demonstrat că specia poate fi crescută în captivitate, în căzi şi tancuri şi hrănită cu
furaje artificiale. Cultura intensivă prezintă avantajul că mediul de creştere poate fi în totalitate controlat,
iar furajele artificiale sunt disponibile tot timpul anului, administrarea lor este uşoară şi poate fi
automatizată, sunt stocate uşor, în furaje se pot introduce medicamente şi biostimulatori, nu introduc boli
şi paraziŃi şi în general, se reduc costurile programului de hrănire.
Purkett (1963), a fost primul care a hrănit polyodonul cu furaje artificiale, utilizând o reŃetă de furaje
starter pentru păstrăv, dar a constatat că reŃeta nu a fost potrivită, mortalităŃile fiind foarte ridicate.
Russell (1982), a hrănit puii cu furaje utilizate de obicei în hrana somonului, rezultatele fiind
similare. Larvele au fost atrase de hrana artificială, s-au hrănit activ, însă pierderile au fost foarte mari.
Considera că polyodonul poate fi hrănit cu furaje artificiale care să aibă un conŃinut adecvat de vitamine
şi aminoacizi suplimentari. În acelaşi timp considera că hrana polyodonului trebuie să fie de consistenŃă
moale, deoarece a observat că o parte din exemplarele de polyodon studiate în timpul hrănirii, ingera
granulele tari, rigide, dar apoi le „scuipa”.
Primele experienŃe de creştere intensivă s-au desfăşurat în anii 1975 – 1976. Larvele au fost populate
în căzi din fibră de sticlă cu lungimea de 3,5 m, lăŃimea de 80 cm, înălŃimea de 30 cm şi volumul de
aproximativ 500 de litri, în densităŃi de 1000, 2000 şi 4000 exemplare/cadă. Temperatura pe durata
desfăşurării experienŃelor a fost de 17,2 0C primăvara şi de 29 0C vara. Căzile au fost curăŃate zilnic şi
iluminate permanent.
Furajarea larvelor de polyodon începe imediat după popularea lor în căzi. Zooplanctonul administrat
(în special Daphnia sp.) a provenit din bazinele de creştere din pepinieră şi a asigurat hrana iniŃială.
Daphniile sunt menŃinute în densităŃi ridicate, în căzi, pe parcursul primei săptămâni, asigurând o rezervă
de hrană suficientă. Când larvele încep să consume activ zooplancton, se începe şi administrarea furajului
artificial, sub formă de granule cu dimensiuni de 2,5 mm. După 3 zile, se observă ca polyodonii încep să
consume furaje, iar după 13 – 18 zile majoritatea puilor acceptă furajul.
Hrana artificială se administrează cu ajutorul hrănitorilor automate, la intervale de 30 de minute sau
60 de minute. Dimensiunea granulelor se măreşte pe măsură ce se constată că polyodonul poate consuma
granule mai mari. Puii de polyodon consumă furajul atâta timp cât acesta se menŃine în masa apei, după
aceea, refuză să-l mai caute pe fundul apei. Pentru a evita aglomerarea puilor sub hrănitorile automate, sau folosit ecrane de compartimentare a recipientului. În timp ce hrana se află în cădere, larvele de
polyodon înoată agitate în apa din căzi. S-a observat că unele exemplare de polyodon, consumă furajele
de la suprafaŃa apei înainte ca ele să se scufunde, altele consumă furajele din masa apei, iar altele
consumă furajele din apropierea fundului, dar nu le consumă pe cele deja căzute pe fundul căzilor. Aceste
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observaŃii au dus la îmbunătăŃirea reŃetelor de furaje, astfel încât granulele să rămână cât mai mult în
masa apei.
Pe măsură ce larvele încep să consume furaje artificiale, zooplanctonul este administrat în cantităŃi
descrescătoare, de două ori pe zi, pentru încă 30 de zile, apoi odată pe zi pentru următoarele 10 zile, iar
apoi sporadic. Zooplanctonul se administrează un număr total de 35 – 40 de zile înainte de trecerea la
hrănirea exclusiv cu hrană artificială. SupravieŃuirea după 30 de zile este de cca. 50 %, în acest timp puii
ating lungimi de 12 – 15 cm.
Aglomerarea puilor mici de polyodon (lungimea de 5 – 7 cm)

în căzi poate provoca două

manifestări neobişnuite, ambele fiind efectul suprapopulărilor: „afişarea” rostrului şi scurtarea cozii.
„Afişarea” rostrului este caracterizată prin înotul polyodonului la suprafaŃă cu rostrul ieşit din apă.
Atunci când puii înoată cu rostrul la suprafaŃa apei, ei încetează să se mai hrănească şi mor curând, dacă
nu sunt răriŃi. De asemenea, scurtarea cozii este o manifestare a supraaglomerării. S-a constatat ca îndată
ce puii au fost transferaŃi în căzi mai mari, aceste manifestări au încetat. O altă problemă care a apărut la
creşterea puilor în căzi, este aglomerarea lor, în colŃurile căzilor, având ca rezultat reducerea hrănirii şi o
rată mică de creştere. Pentru a preveni problemele determinate de supraaglomerare, când puii au lungimi
de 12 – 14 cm sunt transferaŃi în tancuri circulare cu diametrul de cca. 1,7 m şi volumul de 1000 litri, în
care sunt ŃinuŃi până la sfârşitul sezonului de creştere. Deasupra se pun capace din plasă, pentru ca
polyodonii să nu sară din tancuri.
La sfârşitul sezonului de creştere, indicii de supravieŃuire au avut valori de 34 – 42 %, iar puii au
lungimea totală de peste 25 cm.
Creşterea intensivă a polyodonului, este o metodă care necesită o atenŃie sporită. Polyodonul poate
fi obişnuit să consume furaje artificiale, însă trebuie evitate supraaglomerările. Puii trebuie evaluaŃi şi
sortaŃi periodic şi răriŃi, ceea ce presupune spaŃii de creştere relativ mari.
După 1990, numeroase lucrări referitoare la creşterea speciei Polyodon spathula în bazine de
pământ, în monocultură prin aplicarea diverselor metode de fertilizare, sau în policultură cu Ictalurus
punctatus au fost realizate de Mims şi colab.,1991; Mims & Clark.,1994; Mims şi colab., 1995;
Scarnecchia & Stewart,1997.
În prezent, cea mai utilizată metodă pentru producerea polyodonului în SUA, este metoda creşterii
extensive în bazine de pământ.

Activitatea 1.2. Studiu privind posibilul potenŃialul invaziv
al speciei Polyodon spathula.
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Introducere
În procesul introducerii oricărei specii alohtone sunt evidenŃiate după Lever, 1994 (citat de
Bănărescu, 1996) trei etape distincte: prima corespunde introducerii propriu-zise şi se caracterizează în
primul rând printr-o scădere evidentă a speciei introduse; a doua etapă corespunde înmulŃirii speciei
respective, de multe ori cu înregistrarea unei explozii numerice; cea de-a treia etapă aduce stabilizarea şi
instalarea unui nivel optim, la care specia poate să supravieŃuiască.
Pentru că introducerea unei specii produce modificări extrem de importante şi de severe, chiar
ireversibile în ecosistemele în care ajung, se impune, în cazul speciilor introduse în mod constant, o
analiză responsabilă şi o atentă supraveghere a acestui proces, chiar din primele momente ale iniŃierii sale.
Astfel, acelaşi autor afirmă că trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte:

-

dezechilibrele produse în cadrul ecosistemelor acvatice;

-

apariŃia unor competiŃii interspecifice faŃa de speciile autohtone;

-

transmiterea de boli şi paraziŃi;

-

prejudicii în hrana umană şi în resursele economice;

-

schimbări de natură genetică, fiziologică, morfologică în populaŃiile autohtone,
prin hibridare cu cele introduse şi în populaŃiile introduse prin adaptarea la noul
mediu.

Efectele negative ale introducerii de noi specii de peşti pot fi:

1.

-

Eliminarea uneia sau mai multor specii prin consumarea ei (mai ales a puietului).

-

Eliminarea uneia sau a mai multor specii autohtone prin concurenŃa la hrană.

-

Hibridarea interspecifică.

-

Introducerea de paraziŃi alohtoni.

-

Modificări ale condiŃiilor ecologice ale biotopului.

Prognoza efectelor introducerii speciei Polyodon spathula (Walb. 1792)
în crescătoriile piscicole din România

1.1. Hrănirea cu unele specii autohtone de peşti
IniŃial, biologii au descris polyodonul adult ca pe un peşte bentonic, care se hrăneşte cu organisme
vegetale şi animale minuscule pe care le găseşte prin scormonirea nămolului şi vegetaŃiei cu ajutorul
rostrului (Alexander, 1914; Stockard, 1907). Această opinie a fost ulterior dezminŃită de către Eddy şi
Simer (1929) care au descoperit că polyodonii erau consumatori de plancton. Pe baza revizuirii literaturii,
Gerking (1994) a descris polyodonul ca peşte filtrator, care înoată cu gura larg deschisă şi operculele

30

umflate. Autoarea descrie modul în care arcurile branhiale ale peştelui acŃionează probabil ca o sită pentru
a captura planctonul. Majoritatea publicaŃiilor contemporane referitoare la polyodon menŃionează că dieta
acestuia constă din crustacee zooplanctonice (Rosen şi Hales, 1981; Hoxmeier şi DeVries, 1997;
Hageman şi colab., 1986), în timp ce câŃiva au menŃionat alte elemente din dieta acestui peşte.
Ruelle şi Hudson (1977) au găsit polyodoni sub un an (mai mici de 200 mm lungime), în lacul Lewis
and Clark, selectat pentru disponibilitatea mare de zooplancton (Daphnia pulex). Dieta lor a fost
reprezentată de crustacee zooplanctonice (76 %), şase specii de insecte acvatice (21 %) şi o specie de
insectă terestră (3 %). Ruelle şi Hudson au rezumat descoperirile lor prin clasificarea taxonomică şi de
mărime în termeni de densitate medie şi frecvenŃa incidenŃei. Michaletz şi colab. (1982) au observat că
polyodonii mai mici de un an trec de la consumul individual la hrănirea prin filtrare atunci când ajung la
lungimea de 120 mm şi consideră că această trecere la hrănirea prin filtrare stimulează ritmul mai mare de
creştere. Hrănirea prin filtrare nu a depins de dezvoltarea completă a arcurilor branhiale ceea ce a condus
la ingerarea unei prăzi mai mici faŃă de stadiul de hrănire individual.
Aşadar, se poate spune că Polyodon spathula este un peşte planctonofag. Am putea admite cel mult,
că odată cu zooplanctonul ar putea ingera şi un număr mic de larve de obleŃ sau alŃi peşti din straturile
superioare ale apei.
Deci, din acest punct de vedere introducerea lui Polyodon spathula nu prezintă pericol.

1.1.1. ConcurenŃa la hrană cu speciile de peşti autohtoni

Hrana de bază a speciei Polyodon spathula este reprezentată de zooplancton şi insecte acvatice,
aşa cum rezultă din cercetările întreprinse asupra hranei sale atât în arealul de origine, cât şi în Ńările
europene în care a fost introdus în cultură. Din studiile făcute pe exemplarele existente în România, se
confirmă caracterul dominant zooplanctonofag al speciei. În conŃinutul tubului digestiv al exemplarelor
analizate, s-au găsit şi unele nevertebrate bentonice (larve de chironomide, efemeroptere, ostracode,
izopode, heteroptere), plante (resturi de macrofite şi alge). Zooplanctonul (în primul rând cladocerele, în
al doilea rând copepodele, mai puŃin rotiferele) rămâne însă hrana de bază.
Putem spune că, dacă se pune problema competiŃiei între Polyodon spathula şi alte specii de peşti
din fauna Ńării, trebuie avute în vedere speciile zooplanctonofage. Numai trei specii din România sunt
esenŃialmente consumatoare de zooplancton: Aristichthys nobilis (novacul), Carassius auratus (carasul) şi
Abramis ballerus (cosacul cu bot ascuŃit). Introducerea speciilor alohtone este justificată mai ales pe
criterii economice. Dacă Polyodon spathula este preferabil, ca peşte de consum, lui Aristichthys nobilis,
diminuarea ponderii acestuia în producŃia piscicolă şi în fauna tarii, constituie o problemă cu incidenŃă
protecŃionistă. Carasul este şi el consumator de zooplancton, dar nu exclusiv, spectrul său trofic fiind
foarte variat, nu poate fi eliminat de Polyodon spathula prin competiŃie; cel mult efectivul sau ar putea fi
diminuat în anumite unităŃi piscicole.
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Rosen (1976) şi Rosen şi Hales (1981) au coordonat cel mai amplu studiu, care a concluzionat că
polyodonii adulŃi din Fluviul Missouri se hrănesc „aproape în totalitate cu crustacee zooplanctonice”. Ei
au prezentat polyodonul ca fiind un filtrator al particulelor mai mari de 0,20 – 0,25 mm lungime şi 0,10 –
0,12 mm lăŃime. Intensitatea mai mare de ingerare a fost observată primăvara şi s-a încheiat cu o încetare
a hrănirii de la sfârşitul lunii iunie până în septembrie.
Hoxmeier şi DeVries (1997) şi Hageman şi colab. (1986) au observat de asemenea că polyodonii
adulŃi din partea inferioară a râului Alabama şi din lacul Cumberland se hrănesc în special cu crustacee
zooplanctonice. Gradul de umplere al stomacului şi componenŃa crustaceelor din dietă variază în funcŃie
de sezon şi mediu.
Smith N. D. (2004) a realizat un studiu minuŃios al componenŃei hranei la Polyodon spathula. Din
95 exemplare găsite cu hrană în stomac, 12 exemplare erau în stadiul 1 de maturare a gonadelor, 47 de
exemplare în stadiul doi, 36 de exemplare erau în stadiul trei de maturare şi un exemplar în stadiul patru.
Capturarea peştilor s-a realizat în diferite perioade ale anului. Au fost identificate şapte grupe taxonomice
diferite, respectiv: Copepoda, cladocera, Insecta, Ostracoda, Amfipoda, Decapoda şi diatomee (Tabelul
1). Copepodele au prezentat cea mai mare abundenŃă (62 %) şi incidenŃă (90 %) a prăzii descoperită în
stomacuri, urmate de cladocere (abundenŃa 35 % şi incidenŃa 82 %).
Insectele şi ostracodele s-au clasat pe locurile trei şi patru din punct de vedere al abundenŃei (1,56 %
şi 0,80 %), dar mai sus din punct de vedere al incidenŃei (68 % şi 38 %). Amfipodele şi decapodele au
prezentat abundenŃă şi incidenŃă redusă. Diatomeele (alge filamentoase) au prezentat o incidenŃă anuală
de 9,8 %.
Figura 4 indică valoarea medie a abundenŃei lunare la copepode şi cladocere. Copepodele ating un
vârf al abundenŃei în luna iunie şi scad din iulie până în februarie. Cladocerele manifestă o relaŃie inversă
comparativ cu copepodele, cu un minim al abundenŃei în luna iunie, care creşte din iulie până în februarie.
Acest tipar a mai fost observat la crustaceele zooplanctonice în noiembrie, ianuarie şi februarie.

Tabelul 1
Procentul abundenŃei şi incidenŃei la toate categoriile de pradă descoperite
în dieta polyodonului capturat în râul Mermentau, Louisiana
Categoria de pradă
Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda
Alge filamentoase

AbundenŃa
(%)
62,13
35,44
1,56
0,80
0,06
0,01
redusă

IncidenŃa
(%)
90,20
82,35
68,63
28,24
3,92
1,96
9,80

32

ProporŃia (%)

Fig. 4. Valoarea medie a abundenŃei copepodelor şi cladocerelor în fiecare lună

Aşa cum reiese din figura 4, copepodele au predominat din martie până în septembrie, iar
cladocerele din noiembrie în februarie. În schimb, la alte categorii de pradă întâlnite, abundenŃa medie
lunară, nu s-a apropiat niciodată de cea a copepodelor şi cladocerelor.
În tabelul 2 este prezentată comparativ media lunară a abundenŃei şi incidenŃei la toate categoriile de
pradă, în fiecare lună.

Tabelul 2
Prezentarea dietei la polyodon
Luna

Categoria de pradă

Martie

Număr exemplare
(cu stomacul gol)
10 (7)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

AbundenŃa
(%)
66,3
29,8
2,5
1,3
0,0
0,0

IncidenŃa
(%)
100,0
66,7
66,7
66,7
0,0
0,0

Aprilie

12 (2)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

53,5
42,0
1,3
3,2
0,0
0,0

80,0
100,0
80,0
70,0
0,0
0,0

Mai

15 (1)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda
Alge filamentoase

80,0
15,4
3,6
0,6
0,4
0,0
redusă

60,0
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Iunie

17 (5)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

95,3
3,2
1,5
0,0
0,0
0,0

100,0
75,0
83,3
0,0
0,0
0,0

Iulie

15 (3)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

87,1
11,7
1,2
0,0
0,0
0,0

100,0
91,7
66,7
0,0
0,0
0,0

August

15 (7)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

81,3
18,1
0,2
0,3
0,0
0,1

100,0
87,5
50,0
37,5
0,0
12,5

Septembrie

16 (6)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

51,1
45,2
1,7
2,0
0,0
0,0

100,0
90,0
90,0
90,0
0,0
10,0

Noiembrie

13 (1)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

33,6
66,7
2,0
0,7
0,0
0,0

100,0
91,7
66,7
33,3
0,0
0,0

Decembrie

4 (0)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

33,2
66,8
0,1
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0

Ianuarie

6 (2)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

25,8
73,9
0,3
0,0
0,0
0,0

75,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0

Februarie

8 (1)

Copepoda
Cladocera
Insecta
Ostracoda
Amfipoda
Decapoda

20,0
79,2
0,5
0,3
0,0
0,0

100,0
100,0
87,5
100,0
28,6
0,0
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Din datele din literatura de specialitate şi din studiile realizate la S.C.D.P. Nucet, rezultă că specia
Polyodon spathula ar putea înlocui în cultură speciile planctonofage asiatice care, datorită calităŃii
inferioare a cărnii, sunt din ce în ce mai greu acceptate de consumatori. În legatură cu această observaŃie,
afirmăm că Polyodon spathula va înlocui numai parŃial specia zooplanctonofagă Aristichthys nobilis, dar
nu şi pe cea fitoplanctonofagă Hypophthalmichthys molitrix. Aşa ar fi şi de dorit, mai ales pentru
ecosistemele în care ultima, întreprinde o acŃiune benefică prin combaterea fenomenului de eutrofizare.

1.2. Hibridarea interspecifică
Ordinul Acipenseriformes face parte din clasa Actinopterygii şi cuprinde două familii:
Acipenseridae şi Polyodontidae.
ReprezentanŃii familiei Acipenseridae sunt holarctici în ceea ce priveşte distribuŃia şi bine adaptaŃi la
o gamă largă de medii acvatice, posedând o varietate de atribute fizice, chimice şi biologice (Choudhury
şi Dick, 1998). DistribuŃia speciilor existente în cadrul familiei este reprezentativă pentru relaŃiile
străvechi dintre fauna piscicolă existentă în America de Nord, Europa şi Asia (Berg, 1965; Grande şi
Bemis, 1991; Birstein şi DeSalle, 1997).
În urma cercetărilor recente asupra evoluŃiei Acipenseridelor se consideră că primii sturioni au fost
peşti strict bentonici. O astfel de presupunere ar sugera că reprezentanŃii genului Schaphirhynchus sunt
cei mai vechi sturioni, deoarece aceştia posedă cele mai bentonice caractere şi trăsături morfologice.
Totuşi, studiile osteologice şi filogenetice recente (Grande şi Bemis, 1996; Bemis şi colab., 1997b;
Findeis, 1997) sugerează că genul Huso este cel mai primitiv, genurile Pseudoschaphirhynchus şi
Schaphirhynchus posedă cele mai evoluate caractere morfologice bentonice dintre Acipenseridae
(Findeis, 1997). Astfel, în cadrul acestei distribuiri filogenetice, acipenserinele sunt din punct de vedere
filogenetic intermediare între Huso şi Schaphirhynchus din punct de vedere al specializării bentonice.
Familia Poliodontidae cuprinde două genuri (Polyodon şi Psephurus), fiecare dintre ele conŃinând
câte o singură specie (Josupeit 1994; Fishbase 2003; United Nations Environment Programme, UNEPWorld Conservation Monitoring Center WCMC data).
Parte a gnatostomatelor, sturionii reprezintă o componentă antică a clasei Actinopterygia. Datând din
Jurassicul inferior (200 mil. ani în urmă) (Bemis şi colab., 1997a), aceste „fosile vii” păstrează încă
caractere primitive, inclusiv caudala heterocercă şi scheletul ganoid. Caracteristici precum endoscheletul
cartilaginos au condus la o primă clasificare ca rechini. Se pare că geneza sturionilor este în Marea
Tethys. Ordinul Acipenseriformes a derivat în Europa şi Asia, iar ulterior a radiat în America de Nord.
ToŃi sturionii actuali sau fosilele provin din emisfera nordică temperată cu o distribuŃie strâns legată de
formarea continentelor (Pikitch şi colab., 2005).
Ordinul Acipenseriformes, în general, cuprinde specii de peşti longevivi care cresc şi se maturează
încet. Cele mai multe specii sunt diadrome (migrează între sistemele marine şi dulcicole), iar câteva sunt
potamodrome (migrează doar în ape dulci) dar toate se reproduc în apă dulce, depunându-şi ponta în
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medii cu substraturi tari (ex: nisip, prundiş, pietriş), la diferite adâncimi (ex: de la câŃiva metri până la 20
m) şi curent puternic de apă (ex: între 0,5 şi 2,2 m/s). ReprezentanŃii acestui ordin prezintă unul dintre
cele mai înalte nivele ale cariotipului la peşti, variind între 4n – 16n cu numărul cromozomilor cuprins
între 120 – 500.
După Leonid I., Sokolov şi Lev S., Berdichevskii, cariotipul la sturioni este aproape cel mai complex
din seria vertebratelor, prezentând un număr mare de cromozomi, dintre care aproape jumătate sunt
microsomi (Vasiliev şi colab., 1980).
După numărul cromozomilor, speciile din genurile Acipenser, Huso, Scaphirynchus şi Polyodon sunt
separabile în trei clase: (I) specii cu aproximativ 120 de cromozomi incluzând toŃi taxonii cu numărul
cromozomilor cuprins între 110 şi 130; (II) specii cu aproximativ 250 de cromozomi, incluzând toŃi
taxonii cu numărul cromozomilor cuprins între 220 şi 276 şi (III) specii cu aproximativ 500 de
cromozomi (Birstein şi colab., 1997b).
Birstein şi colab., (1997a) prezintă un arbore filogenetic care cuprinde atât fosilele bine conservate,
cât şi speciile actuale din ordinul Acipenserifirmes (Fig. 3). Include totodată şi Birgeria, care a fost
considerat de către Bemis şi colab., (1997b) a fi un grup strâns legat de Acipenseriformes, în dreptul
fiecărui taxon este prezentată provenienŃa biogeografică în care apare. Pentru taxonii dispăruŃi (indicaŃi în
figura 3 cu câte o cruciuliŃă), au fost identificate continentele de unde au fost recuperate fosilele. În cazul
fosilelor, însă, caracteristicile ecologice nu pot fi apreciate cu certitudine.
Arborele filogenetic trebuie privit ca o sinteză euristică a analizelor filogenetice realizate de
numeroşi autori (Artyukhin, 1995; Jin, 1995; Grande şi Bemis, 1996; Bemis şi colab. 1997a; Findeis,
1997; Birstein şi colab., 1997a). Anumite legături ale acestui arbore sunt coroborate cu toate analizele
filogenetice actuale. Astfel că, în prezent, Chondrosteidele sunt considerate taxoni legaŃi de toate celelalte
Acipenseriforme (Grande şi Bemis, 1996). Din punct de vedere filogenetic, Polyodontidele şi
Acipenseridele sunt considerate familii (Grande şi Bemis, 1991; Bemis şi colab, 1997b). Legăturile între
membrii familiei Polyodontidae sunt de asemenea înŃelese (Grande şi Bemis, 1991; Bemis şi colab,
1997b).
Alte aspecte ale arborelui filogenetic din figura 3 au fost propuse recent pe baza analizelor
moleculare (Birstein şi colab, 1997a), iar altele sunt determinate pe baza controverselor. O comparare
atentă a ipotezelor filogenetice formulate de diverşi autori vor releva diferenŃele majore din dispunerea
ramurilor în cadrul genului Acipenser, precum şi dispunerea genului Huso. Principalul model nesoluŃionat
al relaŃiilor din cadrul genului Acipenser, aşa cum este prezentat în arborele filogenetic, derivă din
analizele filogenetice moleculare în curs de derulare (Birstein şi DeSalle, 1997). O problemă importantă
este indicată în arborele filogenetic de către linia puctată care duce la Huso huso şi Huso dauricus. Pe
baza analizelor filogenetice ale caracterelor osteologice şi a altor caractere morfologice, Findeis (1997) a
propus ca genul Huso să fie taxon legat de toate celelalte Acipenseridae, iar aceasta este şi dispunerea pe
care am realizato în arborele filogenetic (Fig. 3). Totuşi, Birstein şi DeSalle (1997) au indicat
caracteristici moleculare care leagă Huso cu Acipenser ruthenus.
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A – anadrom; P – potamodrom; FWA – amfidrom.

Fig. 4. Arborele filogenetic al relaŃiilor evolutive între fosile şi acipenseriformele
actuale (după Birstein şi DeSalle, 1997)

În prezent, ordinul Acipenseriformes cuprinde un număr de 27 de specii, care trăiesc în fluvii,
estuare, în apropierea coastelor oceanice şi a insulelor din emisfera nordică (Birstein 1993; Grande şi
Bemis 1996; Bemis şi colab. 1997; Bemis şi Kynard 1997).
Conform arborelui filogenetic (Fig. 3), pericolul hibridizării nu există pentru specia Polyodon
spathula, în condiŃiile introducerii acesteia în acvacultura românească, deoarece, înrudirea sa cu
reprezentanŃii autohtoni ai familiei Acipenseride, este prea îndepărtată. Singura rudă mai apropiată, este
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reprezentată de genul Psephurus, specia Psephurus gladius, cu care hibridizarea este practic imposibilă,
aceasta trăind în China.

1.3. Introducerea de paraziŃi alohtoni
În această privinŃă este necesară o atenŃie maximă. Deşi autoritatea sanitar-veterinară din SUA a
certificat că lotul de icre embrionate importate în România nu are paraziŃi sau germeni patogeni, iar
autoritatea sanitar-veterinară din România a dat avizul de import, deşi loturile de icre embrionate au mai
fost verificate la trecerea frontierei, nu putem avea însă, certitudinea absolută că puietul rezultat din icrele
embrionate este într-adevar neparazitat. Aceasta deoarece pe de o parte, ouăle sau larvele paraziŃilor pot
să nu fie observate, iar pe de altă parte puii şi tineretul de Polyodon spathula se pot infesta cu paraziŃi
autohtoni în bazinele în care sunt crescuŃi. De aceea, se impune şi este absolut necesar, ca exemplarele de
Polyodon spathula de diferite vârste să fie periodic examinaŃi sub aspect parazitologic.
În ceea ce priveşte parazito-fauna speciei Polyodon spathula există relativ puŃine raportări. Stockard
(1907) menŃionează densităŃi mari de cestode la polyodonul din statul Mississippi, iar Wilson (1914) a
descoperit copepode parazite la poliodonul din fluviul Mississippi în Ilinois şi Iowa. Simer (1929 şi 1930)
şi Beaver şi Simer (1940) au examinat 171 de polyodoni din râul Tallahatchie, Mississippi şi au raportat
prezenŃa trematodelor şi a cestodelor. Bangham şi Vernard (1942) a descoperit un exemplar de polyodon
din lacul Reelfoot, Tennessee, infestat cu trematode, nematode şi cestode. Meyer (1946) a descoperit
lipitori parazitând polyodonul, în timp ce Causey (1957) a examinat un polyodon şi a descoperit
popepode parazite. Meyer (1960) a studiat cestodele de pe polyodonul recoltat din Fluviul Mississippi în
Iowa şi din fluviul Missouri în Dakota de sud. Hugghins (1972) a examinat un exemplar de polyodon din
barajul Fort Randall pe fluviul Missouri în Dackota de sud şi a observat că era parazitat cu viermi laŃi şi
nematode. Weisel (1973) a raportat nematode şi viermi laŃi neidentificaŃi la trei polyodoni din râul
Yellowstone, Montana.
În tabelul 3 este prezentată intensitatea infestării cu copepode, trematode, nematode şi cestode
prelevate de la reproducători de polyodon provenit din râul Yellowstone, separat pentru femele şi pentru
masculi.
Tabelul 3
IncidenŃa parazitară la Polyodon spathula recoltat din râul Yellowstone, Montana

Parazitul
Ergasilus elongatus
Diphylobotrium hamulatum
Camallanus oxycephalus
Contracaecum sp.
Nematode – chişti
Marsipometra hastata
Marsipometra parva

Procentul de infestare
Mascul
Femelă
30
14
100
100
80
86
80
86
100
100
100
100
90
100

Nr. mediu de paraziŃi (intervalul)
Mascul
Femelă

69,4 (12-302)

12,0 (4-25)

157,6 (34-356)

415,7 (37-1013)
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DiferenŃele de intensitate a infestărilor cu nematode din tabelul 1 dintre masculii şi femelele de
polyodon au fost observate, dar au fost dificil de interpretat datorită prezenŃei Contracaecum sp. imature
din intestin.

1.4. Modificările condiŃiilor ecologice ale biotopului
Acest pericol îl considerăm exclus.
Introducerea voluntară, conştientă (transferul) de specii vegetale şi animale dintr-un areal în altul a
constituit, din cele mai vechi timpuri, unul din factorii dinamizatori importanŃi ai dezvoltării agriculturii si
creşterii animalelor, în diferite zone la nivelul planetar. Porumbul, grâul, orezul, cartoful, tomatele, plante
de cultură extinse azi la nivel planetar, au „iradiat” fiecare dintr-un areal iniŃial restrâns sau chiar foarte
restrâns. La fel se prezintă situaŃia şi cu multe specii de animale care constituie azi baza producŃiilor
zootehnice, în cea mai mare parte a lumii: găina, curca, sunt specii ale căror areale iniŃiale naturale şi
implicit centre de domesticire, au fost foarte restrânse, iar bovinele, ovinele şi porcinele deşi au existat ca
specii sălbatice şi au fost domesticite pe areale extinse în Lumea Veche (Eurasia si Nordul Africii)
totuşi în Lumea Noua (America, Australia) sunt specii introduse de om, în vremuri relativ recente.
În ceea ce priveşte speciile de peşti, baza producŃiei mondiale în salmonicultura din Europa până în
America de Sud şi Africa de Sud o constituie păstrăvul curcubeu Oncorhynchus mykiss specie introdusă
în secolul al XIX-lea şi al XX-lea, originară din America de Nord. După unii oameni de ştiinŃă chiar şi
crapul Cyprinus carpio, specia de bază a pescăriilor naturale din bazinul Dunării şi specia principală a
pisciculturii tradiŃionale europene, nu ar fi autohton în Europa, fiind introdus, din Asia Centrală, în
antichitate. Extinderea speciilor de ciprinide chinezeşti Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis,
Ctenopharyngodon idella şi Mylopharyngodon piceus în piscicultură, la nivel planetar, în ultimele 4 – 5
decenii, este un fapt de notorietate.
Din păcate, introducerile voluntare sau accidentale de specii alohtone nu au întotdeauna rezultatele
aşteptate, determinând, în unele cazuri, grave perturbaŃii ecologice, cu consecinŃe economice uneori
dezastruoase. Prin fenomene de competiŃie între specii, de introgresiune genetică, prin introducerea de
agenŃi patogeni noi, aceste introduceri pot determina dispariŃia unor populaŃii, specii autohtone.(Tendron
G., 1997).
Pericolul producerii unor astfel de fenomene nedorite este foarte mare în cazul introducerii speciilor
de peşti, având în vedere caracteristicile biologice ale peştilor şi caracteristicile mediului acvatic. Astfel,
dimensiunile mici ale larvelor şi „continuitatea” mediului acvatic favorizează „evadarea” din cultură şi
răspândirea rapidă în mediul natural a speciilor introduse. Aceiaşi „continuitate” a mediului acvatic
favorizează răspândirea agenŃilor patogeni „noi”, introduşi. Nu în ultimul rând, fecundaŃia externa,
caracteristică majorităŃii speciilor de peşti şi lipsa unor bariere citologice eficiente fac foarte posibilă
hibridarea speciilor înrudite (până la nivelul de familie) deci, introgresiunea, având drept consecinŃă
dispariŃia unor specii autohtone. În contextul celor afirmate mai sus, considerăm de neînŃeles pasivitatea
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forurilor ecologice mondiale şi europene faŃă de „furia” dezvoltării sturioniculturii în Europa (în special
în vestul continentului) pe baza introducerii de specii de Acipenseridae din America de Nord şi din Asia.
Specia de sturion a cărei introducere în piscicultura din România constituie subiectul acestei lucrări,
Polyodon spathula, prezintă risc ecologic minim.
Având regim de hrană planctonofag (deci adresându-se unei resurse trofice relativ bogate şi uniform
repartizate) concurenŃa cu speciile autohtone este „difuză” iar „distanŃa filogenetică” faŃă de
acipenseridele autohtone face imposibilă hibridarea, respectiv, face imposibil fenomenul introgresiunii.
De altfel, riscul ecologic minim, a fost unul din argumentele principale ale alegerii şi acceptării
speciei Polyodon spathula, pentru a fi introdusă în piscicultura din România, ca specie valoroasă de
sturioni, menită să ridice calitatea şi implicit valoarea producŃiei piscicole.
De la începuturile ei până în urmă cu patru decenii specia principală dacă nu chiar unică, a
pisciculturii „de apă caldă” (adică a cipriniculturii) în acest areal, a fost crapul (Cyprinus carpio). În jurul
anului 1960, au început să se răspândească în lume informaŃii despre piscicultura chinezească, a cărei
tradiŃie se măsoară în milenii şi despre metoda ei de creştere în policultură a mai multor specii de
ciprinide, cu regim de hrană diferit. Piscicultura din România se numără printre pionierii adoptării acestei
metode, implicit ai introducerii în cultură şi aclimatizării speciilor de ciprinide asiatice:
Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Ctenopharyngodon idella şi Mylopharyngodon piceus.
AcŃiunea a început în anul 1960 şi a fost coordonată de Institutul de Cercetări Piscicole din
Bucureşti, având ca centru de experimentare şi extindere, StaŃiunea de Cercetări pentru Piscicultură
Nucet. Ea a fost încununată de succes deplin, în cca. 15 ani metoda creşterii în policultură a ciprinidelor
asiatice fiind generalizată în piscicultura din România.
În anul 1978, tot la StaŃiunea Nucet, a început o altă acŃiune de introducere şi aclimatizare vizând trei
specii de Catostomidae nord-americane, aparŃinând genului Ictiobus (Ictiobus cyprinellus, Ictiobus niger
şi Ictiobus bubalus) şi somnul american - Ictalurus punctatus. Această a doua acŃiune de aclimatizare nu a
mai realizat succesul precedentei, din mai multe motive : speciile genului Ictiobus, având un regim de
hrană şi caracteristici de creştere care se suprapun cu cele ale unor specii de cultura autohtone, nu au
prezentat mare interes tehnologic pentru crescători, iar somnul american, specie care se pretează
sistemului de creştere intensiv şi superintensiv, era cu totul nepotrivit condiŃiilor tehnologice şi
economice ale pisciculturii din România, în acea perioadă.
TradiŃia şi experienŃa acŃiunilor de aclimatizare, începute în anul 1960, au devenit, în timp, „marca”
StaŃiunii de Cercetări pentru Piscicultură Nucet. În acea perioadă, în cadrul SCDP Nucet se conturase
ideea introducerii în piscicultura din România a speciei de sturion nord - american, Polyodon spathula şi
se iniŃiaseră demersuri pentru importul de material biologic, mai întâi din fosta URSS unde specia
introdusă din anul 1974, fusese reprodusă pentru prima oară în anul 1985, apoi din SUA. Aceste
demersuri au rămas fără rezultate din cauza lipsei de receptivitate a structurilor de conducere din acea
vreme. Abia în anul 1992, pe baza relaŃiilor personale ale directorului staŃiunii domnul DănuŃ Vizitiu, cu
cercetători din străinătate, cu sprijinul direct al domnului Ion Sterpu, directorul din acea vreme al
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DirecŃiei de RelaŃii InternaŃionale din Ministerul Agriculturii şi AlimentaŃiei şi cu bunăvoinŃa conducerii
S.C. Romagrimex S.A., a fost identificat un furnizor din SUA şi s-a realizat primul import de larve de
Polyodon spathula, cu care s-a început acŃiunea de.
Drumul de 10 ani, parcurs de la numărarea celor 2000 de larve de Polyodon spathula, conŃinute întro pungă, care au constituit primul import, în anul 1992, până la „contabilizarea“ în mii de exemplare şi
tone a materialului crescut, în momentul de faŃă, la StaŃiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură
Nucet şi reproducerea artificială realizată în anul 2002 în vederea extinderii speciei în piscicultura din
întreaga Ńară, ne dă nouă şi celorlalŃi participanŃi la această acŃiune, o satisfacŃie profesională care nu
poate fi luată de nimeni şi nu poate fi suplinită cu nimic.
Introducerea în piscicultura din România a speciei Polyodon spathula nu are impact negativ asupra
ihtiofaunei autohtone, nu poate determina dispariŃia, sau scăderea semnificativă a efectivului vreunei
specii autohtone.
În anul 1997, S.C.D.P. Nucet a obŃinut Acordul de mediu pentru aclimatizarea şi introducerea în
cultură a speciei Polyodon spathula. Acordul a fost emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi ProtecŃiei
Mediului, permiŃând introducerea speciei în piscicultură pe intreg teritoriul României. Sunt prevazute
restricŃii privind introducerea în ape naturale, în care este prezentă specia Abramis ballerus (cosac cu bot
ascuŃit).

Activitatea 1.3. Realizarea lucrărilor de pescuit, selecŃie şi introducere în bazinele
de iernat a loturilor experimentale. Asigurarea echipamentelor şi
materialelor necesare iernării în condiŃii optime.
Introducere
Reproducerea artificială a peştilor constituie una dintre cele mai complexe activităŃi ale acvaculturii,
care nu se poate realiza decât de către personal având un înalt grad de calificare şi prin folosirea unui
material genetic valoros obŃinut prin selecŃii repetate începând de la stadiul de larvă şi până la materialul
matur din punct de vedere sexual. Creşterea loturilor de remonŃi necesită tehnici speciale de hrănire,
pescuit şi manipulare care să limiteze pe cât posibil stresul şi să favorizeze dezvoltarea optimă a
materialului biologic.
În general, reuşita activităŃii de reproducere artificială a peştilor este influenŃată, în primul rând de
selecŃia lotului de reproducători (masculi şi femele) pe baza criteriilor caracteristice fiecărei specii legat
de starea de sănătate, indicii de performanŃă a creşterii, caracterele genetice şi nu în ultimul rând stadiul
de dezvoltare a gonadelor.
Pentru obŃinerea unor rezultate bune, este esenŃial de asemenea ca iernarea loturilor de reproducători
să se realizeze în condiŃii optime, care să permită menŃinerea stării de sănătate a peştilor şi dezvoltarea
optimă a gonadelor până la atingerea, în primăvară, a stadiului optim de dezvoltare la care se pot iniŃia
procesele tehnologice specifice activităŃii de reproducere artificială, respectiv stimularea hormonală,
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maturarea în bazine speciale, separat pe sexe, recoltarea produselor seminale şi efectuarea fecundării
artificiale.
În cazul speciei Polyodon spathula, lucrările de pescuit, selecŃie şi introducere în bazinele de iernat a
loturilor de reproducători necesită o atenŃie maximă în ceea ce priveşte alegerea uneltelor de pescuit,
manipularea şi transportul materialului biologic, de asemenea presupune cunoaşterea în detaliu a
particularităŃilor biologice şi a caracterelor morfologice – fenotipice de dimorfism sexual.
La pregătirea bazinelor de iernat în vederea populării reproducătorilor, trebuie de asemenea să se
Ńină cont de cerinŃele biologice ale speciei în această etapă extrem de importantă, astfel încât la începutul
primăverii, reproducătorii selectaŃi de toamna să prezinte criteriile optime de selecŃie.

1. Organizarea activităŃii de pescuit în heleşteiele de creştere
a reproducătorilor de Polyodon spathula
Tehnologia aplicată la creşterea reproducătorilor de Polyodon spathula este reprezentată de
policultura cu ciprinidele. Din structura formulelor de populare se exclude specia Hypophthalmichthys
nobilis, care având aproximativ acelaşi spectru trofic, este concurent la hrană cu polyodonul. Creşterea
reproducătorilor se realizează cel mai bine în bazine cu suprafaŃa de 5 ha. Aceste bazine prezintă
avantajul că asigură controlul permanent al condiŃiilor de creştere a loturilor experimentale şi totodată
oferă posibilitatea efectuării intervenŃiilor tehnologice în timp util, pentru menŃinerea acestora în limitele
normale.
Bazinele sunt alimentate gravitaŃional, apa de alimentare fiind lipsită de surse de poluare, are
stabilitate chimică şi termică, provenind din lacurile de acumulare amenajate pe pârâul Ilfov, care au ca
folosinŃă principală alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti.
Popularea heleşteielor s-a făcut în baza normelor proprii, în sistem de creştere în policultură şi
separat, pe vârste, astfel:
Tabelul 4
Norme de populare pentru loturile de remonŃi şi reproducători,
din specia Polyodon spathula de la 7 la 10 ani
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Vârsta
(ani)
7
8
9
10

Greutatea medie
(g/ex)
9.000 – 10.000
10.000 – 12.000
12.000 – 14.000
14.000 – 15.000

Densitate
(ex/ha)
20 – 30
20 – 30
10 – 20
10 – 20

La sfârşitul perioadei de creştere, când temperatura apei scade sub valoarea de 15 0 C, se organizează
şi se iniŃiază lucrările de pescuit a bazinelor de creştere în vederea sortării materialului piscicol, când se
face şi selecŃia loturilor de reproducători care vor fi parcate separat pe specii, în densităŃi mici, în bazine
de iernat.
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Organizarea lucrărilor de pescuit constau în verificarea şi pregătirea uneltelor de pescuit, stabilirea
programului din timpul campaniei de pescuit, a ordinii în care vor fi pescuite bazinele de creştere, precum
şi normele de populare pentru bazinele în care se va realiza iernarea materialului piscicol pe vârste, specii
şi destinaŃia fiecărui lot de peşti în anul următor.
În cadrul StaŃiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, alegerea tipului de unelte de
pescuit a avut la bază în primul rând manipularea în condiŃii de maximă siguranŃă a materialului piscicol,
respectiv capturarea lui fără producerea de leziuni sau stres excesiv, de aceea, principalele unelte de
pescuit sunt constituite din năvoade fără matiŃă (tifan) de diferite mărimi, cu ochiuri mici, având latura de
10 mm, care previn aglomerarea şi rănirea materialului piscicol.
În bazinele mari, cu suprafaŃa de 5 ha, în care sunt crescuŃi reproducătorii de Polyodon spathula, se
folosesc năvoade cu lungimea de 200 m şi înălŃimea de 5 m, astfel încât să se poată acoperi o suprafaŃă
cât mai mare din bazin în momentul pescuitului, iar în perioada sortării, peştele capturat să poată fi Ńinut
într-un spaŃiu suficient de larg astfel încât să nu fie expus unui stres excesiv.
OperaŃiunea de pescuit a bazinelor piscicole mari se realizează cu un număr de 8 muncitori. Pentru
începerea pescuitului, năvodul este aşezat într-o barcă, de câtre două persoane, astfel încât, ulterior să
poată fi desfăşurat uşor, fără să se încurce, pe măsură ce barca este dirijată, de la un mal la celălalt, pe
latura scurtă a bazinului. După întinderea de la un mal la celălalt, năvodul este tras de ambele capete ale
camenei, pe lungimea bazinului. În timpul pescuitului, câte un muncitor trebuie să Ńină fiecare dintre cele
două clece ale năvodului în poziŃia verticală, în apropierea malului şi cu un capăt în apropierea fundului
bazinului, astfel încât năvodul să-şi menŃină permanent poziŃia de lucru şi ca urmare să se realizeze o
captură cât mai bună. (Fig. 5).

Fig. 5. Tragerea năvodului prin bazinul de creştere

Când ambele capete ale năvodului ajung pe latura bazinului unde urmează să fie strâns peştele
capturat, năvodul este tras de către muncitorii poziŃionaŃi în puncte fixe, respectiv patru care trag de
capetele camenei, doi care trag de capetele odgonului şi doi care stau în apă pentru a călca pe camănă
astfel încât aceasta să se menŃină în apropierea fundului bazinului în timp ce năvodul este tras la mal (Fig.
6).
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Fig. 6. Manipularea năvodului pentru strângerea peştelui capturat

Odată ajuns la mal, năvodul este strâns sub forma unei cuşti mari prin agăŃarea camenei şi a
odgonului năvodului în crăcane din lemn fixate în fundul bazinului, astfel încât peştele din interiorul
acestei cuşti sa nu fie aglomerat (Fig. 7).

Fig. 7. Dispunerea năvodului în formă de cuşcă pentru sortarea peştelui

După finalizarea operaŃiei de strângere a năvodului, se trece la sortarea reproducătorilor de Polyodon
spathula, întrucât, dintre speciile care formează policultura, aceasta este cea mai sensibilă la aglomerare.

2.

SelecŃia şi manipularea reproducătorilor de Polyodon spathula

2.1. Metode de determinare a dimorfismului sexual şi apreciere a
gradului de maturare a reproducătorilor la pescuitul din toamnă
Pentru ca procesul de selecŃie a reproducătorilor de Polyodon spathula să se desfăşoare în condiŃii
optime şi fără pierderi, este necesar ca materialul biologic să fie manipulat doar de către personal
experimentat (Fig. 8).
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Fig. 8. Manipularea reproducătorilor de polyodon

Pentru a avea certitudinea că reproducătorii selectaŃi în toamnă prezintă cele mai bune caracteristici
de selecŃie, respectiv o stare bună de sănătate, indici biometrici conform standardelor de specie pentru
vârsta respectivă, şi mai ales un stadiu de dezvoltare al gonadelor specific perioadei în care s-a făcut
selecŃia, procesul de selectare al reproducătorilor implică derularea unei serii complexe de activităŃi care
se derulează în două etape.
SelecŃia se realizat atât după caracterele morfologice – fenotipice de dimorfism sexual, cât şi după
caracterele fiziologice, referitoare la stadiul de maturare al ovarului la femele.

Caracterele de dimorfism sexual nu sunt foarte pronunŃate în această perioadă. Femelele sunt, în
general, de talie mai mare decât masculii de aceeaşi vârstă, au abdomenul mai proeminent, iar orificiul
genital este inflamat şi zona „moale” la palpare (Fig. 9).

Femelă

Mascul

Fig. 9. Dimorfismul sexual la reproducătorii de P. spathula

Având în vedere că se pot întâlni şi masculi de talie mare, care prezintă abdomen proeminent,
criteriile morfologice-fenotipice nu sunt suficient de precise şi sunt întotdeauna combinate cu cele
fiziologice, de apreciere a stadiului de maturare al ovarului.
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O metodă rapidă de determinare a stadiului de maturare al ovarului este cea a biopsiei, elaborată de
B.N. Kazanskii şi colab. 1956.
Este cunoscut faptul că atunci când gonada trece din stadiul IV incomplet spre stadiul IV complet,
polarizarea în ovocit este în progres. În acest moment, vezicula geminală (GV) începe migraŃia către polul
animal, trecând din regiunea granulară mare către regiunea cu incluziuni granulare foarte fine. S-a
demonstrat că numai atunci când ovocitele ating acest stadiu, prezintă capacitatea de a ovula, în urma
stimulării hormonale.
Conform metodei, gradul de polarizare al ovocitului se determină folosind ovocite extrase prin
puncŃie din partea caudală a ovarului (Fig. 10). În acest scop, cu ajutorul unui bisturiu se realizează o
biopsie cu lăŃimea de 4 – 5 mm în peretele abdominal, înaintea înotătoarelor ventrale şi la 2,5 – 5 cm mai
jos de linia laterală şi se extrag câteva ovule cu ajutorul unei sonde speciale (Fig. 11). Femela nu are de
suferit, rana cicatrizându-se uşor.

Fig. 10. Prelevarea probelor de icre prin puncŃia ovarului

Sonda pentru prelevarea icrelor se introduce (după o prealabilă dezinfecŃie cu soluŃie de
permanganat de potasiu), prin orificiul realizat cu bisturiul, în abdomenul femelei, sub un unghi de 30 0.

Fig. 11. Sondă de prelevare a icrelor

Icrele prelevat cu ajutorul sondei se introduc într-o eprubetă în care se află alcool cu rolul de a le
degresa.
Din aceste eprubete, icrele fiecărei femele sunt mutate într-un vas Berzelius în care se găsesc
aproximativ 5 cm3 de apă distilată clocotită şi se fierb timp de două minute.
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După fierbere, ovocitele se scot pe hârtie de filtru pentru a se usca şi apoi, cu ajutorul unei pensete se
fixează, fără a presa, câte o ovocită în poziŃia cu polul animal orientat în sus şi se secŃionează cu o lamă
bine ascuŃită de-a lungul axei trecând de la polul animal la cel vegetal (Dettlaff şi colab., 1968) (Fig. 12).

Fig. 12. SecŃionarea ovocitelor de polyodon cu ajutorul lamei

În cazul unei secŃionări corespunzătoare a ovocitei, se poate determina coeficientului de polarizare,
care rezultă în urma măsurării la stereoscop a distanŃelor A şi B, aşa cum este prezentat în figura 13.

Fig. 13. Fotografie şi desen în secŃiune al ovocitei la polyodon
reprezentând clar nucleul polarizat

Coeficientul de polarizare se determină cu formula:

PI =

B
;
A

unde:
PI – coeficient de polarizare;
A – distanŃa de la polul animal la polul vegetal;
B – distanŃa de la vezicula germinativă la polul animal.
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Pentru determinarea precisă a coeficientului de polarizare, se realizează mai multe măsurători
stabilindu-se o medie. Valorile mici ale coeficientului indică un grad mare de polarizare al ovocitului,
deci un stadiu IV de maturare avansat.
La pescuitul din toamnă se aleg femelele la care stadiul de maturare al gonadelor este IV incomplet.
Ovocitele sunt pigmentate, au dimensiuni cuprinse între 1,8 – 2,3 mm, iar nucleul este situat în zona
vitelusului cu granule mari. Polaritatea nucleului este slab reprezentată, indicele de polarizare fiind între
0,22 – 0,33.
La reproducătorii analizaŃi în vederea selecŃiei se efectuează şi măsurători biometrice, respectiv
lungimea totală L.T. – de la vârful rostrului până la vârful superior al caudalei, lungimea rostrului – r,
circumferinŃa – C şi greutatea totală – w. Pentru măsurători s-au folosit: un ihtiometru special (Fig. 14) şi
un centimetru de croitorie, iar pentru cântărire s-au folosit balanŃe tehnice având intervalul de cântărire 0
– 15 kg.

Fig. 14. Ihtiometru folosit la măsurarea reproducătorilor de polyodon

Sunt selecŃionate femelele cu vârsta cuprinsă între 9 – 15 ani, având greutatea medie de 10 – 14
kg/ex şi masculii în vârstă de 8 – 15 ani şi 8 – 12 kg/ex. S-a ales acest interval de greutăŃi deoarece
reproducătorii prezintă gradul de maturare necesar, sunt uşor de manipulat şi înregistrează un consum
relativ redus de hormon şi totodată prezintă un randament bun în practica reproducerii artificiale.
Pentru producerea a circa două milioane de larve se selecŃionează în medie 30 de femele şi 20 de
masculi. În general se selecŃionează mai multe femele deoarece, se poate întâmpla ca unele să cedeze o
cantitate mică de icre sau să nu cedeze deloc. Masculii pot ceda sperma de mai multe ori, după o singură
stimulare hormonală pe parcursul a 6 – 7 zile.

2.2. Iernarea reproducătorilor de Polyodon spathula selectaŃi
Iernarea se realizează în bazine de pământ cu adâncimea medie a apei de cca. 2,5 m, care au
alimentare cu apă permanentă. Se recomandă ca împreună cu reproducătorii de Polyodon spathula, în
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bazinele de iernat să fie introdus şi crap de talie mare (peste 3 kg/ex), pentru a evita apariŃia în primăvară
a algelor filamentoase, care îngreunează mult pescuitul.

2.2.1. Pregătirea bazinelor de iernat

Înainte de introducerea peştilor în bazinele de iernat, acestea trebuiesc supuse unui tratament
complex care să asigure menŃinerea parametrilor chimici ai apei la valorile optime pe toată perioada de
parcare a peştilor, respectiv din luna noiembrie a anului în curs şi până la începutul lunii aprilie a anului
următor şi totodată să garanteze securitatea materialului piscicol.
Cu două săptămâni înainte de populare, bazinele de iernat se videază şi se lasă pe uscat, perioadă în
care, se fac verificările tehnice necesare:

-

sunt verificate instalaŃiile tip călugăr de alimentare şi evacuare a apei din bazin;

-

se verifică grătarele care împiedică evadarea materialului piscicol populat şi/sau
pătrunderea peştilor sălbatici;

-

se verifică starea vaneŃilor la instalaŃia de evacuare a apei din bazin pentru evitarea
golirii accidentale a heleşteului în timpul nopŃii;

-

acolo unde este cazul se verifică puntea de acces la corpul vertical al călugărului;

-

dacă este cazul se reface panta bazinului pentru o drenare completă în primăvară.

Pentru asigurarea unei dezinfecŃii cu maximă eficienŃă, la o zi de la vidare, în bazinele de iernat se
fac tratamente cu clorură de var, care se administrează pe toată suprafaŃa fundului bazinului în cantităŃi de
80 – 100 kg/ha.
Întrucât, ca urmare a studiilor realizate de-a lungul timpului în cadrul S.C.D.P. Nucet, s-a observat
faptul că specia Polyodon spathula se hrăneşte şi pe timpul iernii, bazinele de iernat au fost pregătite şi
din punctul de vedere al dezvoltării zooplanctonului specific perioadelor reci prin administrarea pe
marginea bazinului a unor cantităŃi mici de gunoi de grajd fermentat.

2.2.1.1. Inundarea bazinelor de iernat

Inundarea bazinelor destinate iernării lotului de reproducători selectaŃi din specia Polyodon spathula
se face la încheierea tuturor operaŃiilor menŃionate mai sus, însă obligatoriu cu două – trei zile înainte de
popularea peştilor, pentru ca în acest interval să se poată desfăşura reacŃiile chimice specifice care conduc
la o stabilizare a chimismului apei din bazin.
În ziua în care urmează să se populeze materialul piscicol, din bazinul de iernat se prelevează probe
de apă, în scopul realizării unui set complet de analize chimice, care în cadrul S.C.D.P. Nucet se fac în
laboratorul propriu de hidrochimie.
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2.2.2. Transportul reproducătorilor de Polyodon spathula şi
popularea lor în bazinele de iernat

Transportul reproducătorilor selectaŃi de la bazinele de creştere la bazinele de iernat se face cu
atelaje tractate de cai, pregătite special în acest scop prin dispunerea în interior a unei prelate care să
permită reŃinerea unui volum de apă în care peştii să poată fi transportaŃi în condiŃii de maximă siguranŃă
şi cu evitarea pe cât posibil a inducerii unei stări de stres excesiv (Fig. 15).

Fig. 15. Pregătirea atelajului pentru transportul peştelui

Umplerea cu apă a spaŃiului în care se transportă peştele se realizează cu ajutorul unei motopompe.
Pe durata transportului, peştii sunt acoperiŃi cu prelata pentru a reduce stresul şi totodată pentru a
evita rănirea acestora în cazul în care ar sări din atelaj.
La bazinul de iernat, reproducătorii sunt populaŃi unul câte unul de către muncitori care iau câte un
peşte din atelaj şi îl pun uşor în apa bazinului de iernat, având grijă ca peştele să fie orientat cu rostrul în
partea opusă malului şi urmăresc ca toŃi peştii astfel populaŃi să plece din zona malului, deoarece în cazul
în care, imediat după populare rămân cu rostrul fixat în malul bazinului pot să apară mortalităŃi, dat fiind
faptul că sturionii în general trebuie să înoate pentru a realiza o ventilare completă a branhiilor.
În primele zile de la popularea reproducătorilor de Polyodon spathula în bazinele de iernat, se
urmăreşte cu atenŃie dacă apar manifestări anormale ale peştilor, cum ar fi înotul apatic în zona malurilor,
poziŃionarea în decubit lateral, înotul cu rostrul ieşit din apă etc.

2.2.3. Desfăşurarea activităŃilor tehnologice în sezonul rece
Pe parcursul perioadei de iernare a reproducătorilor de Polyodon spathula este necesară aplicarea
unor serii de măsuri preventive care să asigure condiŃiile optime de mediu, cum ar fi:
-

controlul debitului de primenire;

-

menŃinerea nivelului optim al apei din bazin;
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-

efectuarea de copci în perioada de îngheŃ;

-

controlul periodic al parametrilor fizico-chimici ai apei.

Controlul debitului de primenire – se realizează prin stabilirea debitului de alimentare cu apă a
bazinului de iernat la valoarea optimă care să permită preschimbarea totală a apei din bazin în decurs de 1
– 2 săptămâni în funcŃie de suprafaŃă, astfel încât parametrii de calitate ai apei să se menŃină la un nivel
acceptabil pentru această etapă.

MenŃinerea nivelului optim al apei din bazin – această caracteristică are o importanŃă foarte mare,
întrucât înălŃimea coloanei de apă permite menŃinerea unei temperaturi constante a apei în straturile medii
şi de adâncime.
MenŃinerea nivelului optim al apei se realizează cu ajutorul instalaŃiei de evacuare a apei din bazin,
prin stabilirea nivelului coloanei de vaneŃi din corpul vertical al călugărului şi verificarea periodică a
etanşeităŃii coloanei de vaneŃi.

Efectuarea de copci în perioada de îngheŃ – această operaŃie este foarte importantă şi obligatorie,
întrucât menŃinerea prelungită a unui strat gros de gheaŃă pe suprafaŃa apei, fără a permite schimbul gazos
şi pătrunderea luminii poate conduce la mortalităŃi provocate de asfixie şi la dispariŃia planctonului
specific perioadelor reci.
În cazul unui îngheŃ prelungit şi cu un strat de gheaŃă mai gros de 20 cm se impune ca pe lângă
realizarea copcilor mici de formă rotundă, în zona de mijloc a bazinului să se realizeze o copcă de formă
dreptunghiulară cu suprafaŃa de 2 – 3 m2 cu scopul de a permite pătrunderea liberă a luminii, mai ales
când gheaŃa este acoperită şi de zăpadă.

Controlul periodic al parametrilor fizico-chimici ai apei – pe parcursul sezonului rece, după
introducerea peştilor în bazinele de iernat, se impune monitorizarea parametrilor de calitate ai apei pentru
prevenirea eventualelor dereglări. În acest scop, temperatura apei este monitorizată zilnic, de trei ori pe zi,
concentraŃia oxigenului dizolvat din apă se determină la fiecare două zile, iar pentru ceilalŃi parametrii
chimici ai apei se fac analize de laborator efectuate pe probe prelevate o dată la 15 zile:
pH-ul – reprezintă concentraŃia ionilor de hidrogen din apă şi, în funcŃie de aceasta, se imprimă apei
un caracter acid sau alcalin. pH-ul ia valori în intervalul 0 – 14 upH, iar pentru protecŃia organismelor
acvatice se recomandă o apă cu valori cuprinse în intervalul 6,8 – 8,5 upH. Determinarea pH-ului se
realizează cu ajutorul unui pH-metru portabil model WTW.
SubstanŃa organică – exprimată prin consumul chimic de oxigen la permanganat de potasiu, se
determină prin metoda volumetrică (STAS 9887/74), iar principiul metodei constă în oxidarea
substanŃelor oxidabile din apă (în special substanŃe organice) cu ajutorul permanganatului de potasiu.
Rezultatul analizelor poate fi exprimat în două moduri: mg KMnO4/l şi mg O2/l.
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Amoniacul (NH3) – se determină din azotul amoniacal în funcŃie de pH.
Azotul amoniacal – se determină spectofotometric cu ajutorul kit-urilor de reactivi, citirile făcânduse la un spectofotometru cu absorbŃie moleculară.
NitriŃii (NO2-) – se determină spectofotometric, tot cu ajutorul kit-urilor de reactivi.
NitraŃii (NO3-) – se determină cu ajutorul kit-urilor şi citind valorile la spectofotometru.
ConcentraŃia ionilor ortofosfat (PO43-) – a fost determinată spectofotometric, cu ajutorul kit-urilor
de reactivi.
ConcentraŃia ionilor de calciu – se determină volumetric (STAS 3662/62), iar principiul metodei
constă în complexarea ionului de calciu cu sarea disodică a acidului etilen-diamino-tetraacetic
(Complexon III) în prezenŃa amestecului indicator murexid şi verde β-naftol.
ConcentraŃia ionilor magneziu – se determină volumetric (STAS 6674-77), iar principiul metodei
constă în complexarea ionilor de calciu şi magneziu cu sarea disodică a acidului etilen-diaminotetraacetic (Complexon III) în prezenŃa indicatorului negru ericrom T şi efectuând apoi diferenŃa între
suma cationilor de calciu şi magneziu şi cationii de calciu determinaŃi anterior.
Prin respectarea măsurilor ce se impun în sezonul rece şi menŃinerea unor condiŃii optime de viaŃă
pentru reproducătorii de Polyodon spathula, aceştia vor trece de perioada de iernare fără pierderi şi cu
gonadele aflate în stadiul IV terminal, ceea ce va conduce la obŃinerea unor rezultate foarte bune în
campania de reproducere artificială.

2.3. Concluzii
Pescuitul de toamnă, selecŃie şi iernarea loturilor de reproducători din specia Polyodon spathula
constituie o serie de activităŃi cu o importanŃă deosebită care se concretizează ca o tehnologie din care se
pot desprinde următoarele concluzii:

-

pescuitul de toamnă a bazinelor populate cu reproducători de Polyodon spathula se
realizează cu năvodul fără matiŃă (tifan), cu latura ochiului de 10 mm;

-

reŃinerea reproducătorilor de polyodon în năvod după finalizarea pescuitului până la
încheierea etapei tehnologice de sortare se face astfel încât aceştia să nu stea îngrămădiŃi,
în scopul prevenirii pierderilor provocate de stres;

-

manipularea reproducătorilor de polyodon în vederea selecŃiei se realizează doar de către
personal calificat care să nu rănească peştii;

-

selecŃia reproducătorilor se realizează atât după caracterele morfologice – fenotipice de
dimorfism sexual, cât şi după caracterele fiziologice, referitoare la stadiul de maturare al
ovarului la femele;

-

la pescuitul din toamnă, caracterele de dimorfism sexual nu sunt foarte pronunŃate;
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-

stadiul de maturare al ovarului se determină cel mai bine prin metoda biopsiei, elaborată
de B.N. Kazanskii şi colab. 1956;

-

la pescuitul din toamnă se aleg femelele la care stadiul de maturare al gonadelor este IV
incomplet, ovocitele sunt pigmentate, au dimensiuni cuprinse între 1,8 – 2,3 mm, iar
nucleul este situat în zona vitelusului cu granule mari. Polaritatea nucleului este slab
reprezentată, indicele de polarizare fiind între 0,22 – 0,33;

-

iernarea se realizează în bazine de pământ cu adâncimea medie a apei de cca. 2,5 m, care
au alimentare cu apă permanentă;

-

înainte de inundarea şi popularea bazinelor de iernat, sunt efectuate lucrări tehnologice de
asigurare şi dezinfectare menite să reducă potenŃialele riscuri ce pot apare în perioada de
iernare;

-

inundarea bazinelor de iernat se realizează cu cel puŃin trei zile înainte de popularea
reproducătorilor de polyodon;

-

după populare se recomandă supravegherea atentă a bazinului de iernat pe parcursul a
două trei zile;

-

pe toată durata perioadei de iernare, bazinele populate cu reproducători sunt monitorizate
atent şi se înregistrează evoluŃia parametrilor fizico-chimici ai apei.
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