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I 

INTRODUCERE 

Lostriţa Hucho hucho (Linnaeus, 1758) este o specie endemică bazinului 

Dunării din Europa Centrală şi Europa de Sud-Est. Aceasta este una dintre cele mai 

mari specii din familia Salmonidelor și un răpitor prin excelență, fiind supranumită și 

„tigrul apelor de munte”. Exemplarele mari pot ajunge la dimensiuni impresionante de 

1-1.5 m, în trecut atingând o lungime de 1.9 m (Kászoni, 1981) și o greutate de 60 kg 

(Kottelat and Freyhof 2007). Această specie are o importanţă genetică, economică și 

ecologică, însă din păcate în momentul de faţă în multe ţării este pe cale de dispariție, 

în unele fiind chiar dispărută. Datorită impactului antropic excesiv (Cristea, 2007; 

Geist et al., 2009), aceasta se găseşte în zone mici şi izolate, cu consecinţe negative 

pentru stabilitatea demografică şi genetică (Alvarez şi Nicieza 2003; Araki et al., 2007; 

Fleming şi Petersson, 2001; Fraser, 2008; Weiss et al., 2011; Witkowski et al., 2013). 

Potrivit  IUCN (IUCN, 2015) şi a Convenţiei de la Berna din 1979 este trecută în 

Apendix III. Din 1992 lostrița apare şi în anexa II și V a Directivei de Habitate Natura 

din UE ca fiind o specie de interes public. Astfel că țările statelor membre UE, sunt 

obligate să desemneze (situri Natura 2000) și să stabiliască zone protejate prin acțiuni 

de întreținere și reabilitare.  

În Romȃnia, lostriţa este declarată monument al naturii, iar pescuitul acestei 

specii, chiar şi recreativ, este interzis prin lege (Anexa 1 a ordinului 642 din 15 iulie 

2005 pentru stabilirea măsurilor de protecţie pentru anumite specii de peşti cu 

valoare economică şi de mediu) (Andrada Ihuț et al., 2014). Această specie deosebită 

trebuie salvată de la dispariţie prin încercarea de a elimina factorii cauzatori, iar prin 

creșterea acesteia în captivitate să formăm loturi de reproducție, pentru a repopula 

văile în care se găsea altădată. Însă fără o cunoaştere aprofundată este practic 

imposibil de a conseva orice plantă, insectă sau specie de animale.  

Prin această teză de doctorat am dorit să aducem unele contribuţii care să ajute 

la conservarea speciei Hucho hucho, prin încercarea de a o adapta la o creştere în 

sistem clasic cu furaj granulat, urmărind influenţa factorilor mediali asupra dinamicii 

de creştere, a profilului hematologic și metabolic, în vederea repopulării râurilor 

submontane și montane cu puiet de lostriță. 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

1. Organizarea dispozitivului experimental într-un sistem clasic de creştere. 

2. Cercetări privind influenţa parametrilor mediali asupra performanţelor 

productive la lostriţă. 

3. Cercetări pivind caracterizarea fenotipică dinamica şi indicii de creştere la 

lostriţă în sistem clasic. 

4. Cercetări privind structura morfologică şi histologică a aparatului digestiv şi a 

musculaturii la lostriţă. 
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5. Cercetări privind indicii bioproductivi şi compoziţia chimică a cărnii la lostriţă. 

6. Cercetări privind influenţa sezonieră asupra profilului metabolic şi a 

parametrilor hematologici la lostriţă. 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

Teza de doctorat intitulată “Cercetări privind indicii morfofiziologici la o 

populație de lostriță (Hucho hucho) crescută în sistem clasic” cuprinde un număr total 

de 158 de pagini și este structurată pe două părți, respectiv partea I ”Stadiul actual al 

cunoașterii” și partea a-II-a „Contribuția personală”. 

1. Stadiul actual al cunoașterii este structurat în patru capitole. 

2. Contribuția personală este structurată în șase capitole 

PARTEA I -  Stadiul actual al cunoașterii 

Capitolul I intitulat ” Filogenia şi taxonomia salmonidelor” include 3 subcapitole 

respectiv: Filogenia salmonidelor; Încadrarea taxonomică a salmonidelor și descrierea 

genului hucho și speciile care fac parte din acesta.  

În Capitolul II este prezentată specia studiată, lostrița (Hucho hucho). Acest 

capitol cuprinde 6 subcapitole: Originea speciei; Aria de răspȃndire și aclimatizare; 

Habitatul natural; Caracterizarea morfologică a lostriței; Creșterea și dezvoltarea 

lostriței; Reproducerea speciei. 

Capitolul III intitulat “Particulartăţile metabolice și factorii care influenţează 

procesul de creştere la salmonide” cuprinde 3 subcapitole în care sunt descrise după 

cum urmează: Metabolismul substanţelor nutritive; Metabolismul energetic; Factorii 

care influenţează metabolismul. 

În Capitolul IV  sunt prezentate metode de conservare a speciei. Acesta cuprinde 

2 subcapitole respectiv: Conservarea speciei (Hucho hucho) în mediul natural și 

Conservarea speciei (Hucho hucho) în afara habitatului natural. 

PARTEA II - Contribuția personală 

În Capitolul V este prezentat scopul cercetării, cu 6 obiective enunțate. 

În Capitolul VI sunt prezentate particularitățile mediului natural/artificial în care 

s-a realizat cercetarea. 

Capitolul VII intitulat „Material și metodă”, este prezentat materialul biologic, 

metodele de utilizate pentru fiecare obiectiv în parte, precum și toate programele și 

metodele statistice utilizate. 

Capitolul VIII intitulat „Rezultate și discuții” cuprinde 5 subcapitole în care sunt 

prezentate toate rezultatele cercetării. 

Capitolul IX cuprinde concluzii și recomandările care s-au desprins din rezultatele 

cercetării. 

Capitolul X cuprinde elementele de originalitate și contribuțiile inovative ale tezei. 
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REZULTATELE CERCETĂRII 

Dinamica şi indicii de creştere a lostriţei (Hucho hucho) în sistem clasic 

În vederea determinării dinamicii și a indicilor de creștere au fost realizate 

măsurători somatice și gravimetrice la 50 exemplare de lostrițe în perioada 

Septembrie 2013 - Iunie 2015, pe o perioadă de 22 de luni respectiv 668 de zile. 

Caracterele fenotipice luate în studiu au fost Mc (masă corporală), Lt (lungime totală), 

Ls (lungime standard), Lc (lungime comercială), Ac (adâncimea corpului), H 

(înălțimea mare), h (înălțimea mică), P (perimetrul mare), p (perimetrul mic), lc 

(lungime cap) și Lp (lungime peduncul caudal). 

Masa corporală inițială a lostrițelor în anul 2013 Mc a fost de 22.45±0.79 g în 

luna Septembrie, ajungând în luna Decembrie la 39.85±1.21 g. Creșterea lostrițelor a 

fost una lentă datorită temperaturii apei care a fost mai scăzută de 2.6°C în luna 

Decembrie. Conform Junghwirth (1978) sub 6°C-7°C rata de creștere se oprește. În 

anul 2014, Mc a avut o creștere graduală, înregistrând o greutate corporală mai mare 

în lunile de vară Iulie 135.0±4.15 g și August 160.8±4.47 g când temperatura apei a 

cuprins valori între 16.7°C-19.2°C. Temperatura la care se înregistrează cea mai mare 

rată de creștere este de 16°C (Junghwirth 1978) însă după cum se observă în cazul 

nostru aceasta poate să fie mai mare. În anul 2015, în sezonul de iarnă, rata de 

creștere a fost mai mică, astfel că lostrițele au avut o Mc de 225.8±5.67 g în luna 

Ianuarie urmând ca într-o perioadă de 6 luni acestea să acumuleze 87.98 g, atingând o 

Mc de 313.7±8.44 g în luna Iunie 2015, fapt ceea ce ne confirmă cercetările lui Andreji 

and Stráňai (2013) care a constatat o creștere mai lentă în primii ani, urmând ca din 

anul 2-6 de viață, lostrițele să recupereze printr-o creștere spectaculoasă, iar din anul 

7 să redevină lentă. Intensitatea dinamicii de creştere a prezentat curbe oscilatorii în 

funcţie de sezon, valorile parametrilor mediali influenţând în mod direct activitatea 

metabolică. În general, rata de creştere a fost mai scăzută în sezoanele reci (iarna şi 

primăvara timpurie). Astfel că indicii de creștere au fost următorii: spor total 

ST=291.22±8.671 g iar sporul mediu zilnic SMZ= 0.43 g/zi.  

Lt a crescut proporțional cu Mc, lostrițele având o Lt inițială de 14.25±0.16 cm 

în luna Septembrie 2013, urmând ca în anul 2014 în luna Octombrie aceasta să își 

dublează valoarea inițială, atingând 28.93±0.18 cm. Aceste valori se încadrează în 

limitele citate de Păsărin, (2007) la o populație de lostrițe din mediul natural de 25 cm 

Lt raportată la 150 g Mc. La finalul cercetărilor, în luna Iulie 2015 lostrițele au avut o 

Lt de 32.08±0.25 cm. Ls inițială a fost 12.63±0.15 cm, iar pe parcursul celor 4 luni din 

anul 2013 aceasta a crescut gradual cu câte un centrimetu/lună, raport care se 

continuă și în anul 2014, ajungând la finalul perioadei de cercetare la o Ls de 

29.51±0.24 cm. Adâncimea corpului (Ac) este direct proporțional cu vârsta. În luna 

Septembrie 2013 a fost de 1.51±0.02 cm iar la finalul cercetării, media Ac s fost de 

4.25±0.06 cm, fapt ce ne arată că această specie, s-a adaptat la o creștere artificială 
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precum și la o furajare cu furaj granulat. H inițială a fost de 2.20±0.02 cm iar la finalul 

cercetării aceasta a fost de 5.63±0.06 cm; h a lostrițelor la începutul cercetărilor a fost 

0.89±0.00 cm și 2.02±0.02 cm în luna Iunie 2015. Lostrița în stadiul larvar și juvenil 

crește mai mult în lungime decât în lățime astfel că P în primele stadii de creștere 

prezintă valori mai mici urmând ca odată cu înaintarea în vârstă când lostrița depune 

masă musculară să crească. P în luna Septembrie 2013 a fost de 5.01±0.06 cm iar în 

anul 2015 la sfârșitul perioadei de cercetare a fost de 15.53±0.17 cm.  

Valoarea medie a perimetrului mic (p) la începutul cercetării a fost de 2.39±0.02 

cm în luna Septembrie 2013, iar în Iunie 2015 a ajuns la 5.64±0.05 cm. Lungimea 

capului (lc) raportat la lungimea totală a lostriței este mai mare decât a celorlalte 

specii din familia sa (Holčik 1988). În cadrul cercetărilor noastre lc inițială a fost 

3.21±0.04 cm, urmând ca în anul 2015 la finalul cercetării să ajungă la 6.80±0.05 cm. 

Lp la începutul cercetărilor a fost 1.33±0.02 cm iar la final a atins o valoare de 

3.14±0.04 cm. 

Cercetări privind indicii de format corporal la lostriță (Hucho hucho) 

Au fost analizații următorii indicii: factorul de condiție K Fulton, Ig indicele de 

grosime, Ip indicele de profil, Ica indicele de calitate, Ic1 și Ic2 (indicii de carnozitate). 

Factorul de condiție K Fulton a prezentat valori cuprinse între 0.75±0.00 și 

0.98±0.01. Valorile obținute de noi se încadrează în limitele citate de Treer et al., 

(2014) de 0.75 și 1.60 la lostrițe cu greutatea de 4.5 și 18 kg din mediul natural, având 

în vedere faptul că greutatea lostrițelor în cazul nostru a fost cuprinsă între 

22.45±0.79 g și 313.7±8.44 g. Ig a crescut odată cu creșterea Mc și a cuprins valori 

între 10.34±0.09 și 13.24±0.11. Aceste valori sunt mai mici decât cele obținute de 

Vioara Mireșan et al., (2012). În cazul păstrăvului curcubeu Ip a cuprins valori între 

5.24±0.04 în luna Iunie 2015 și 6.09±0.07 în luna Februarie 2014. Ica a cuprins valori 

între 1.90±0.01 și 2.52±0.01. Ic1 a cuprins valori între 25.47±0.14 și 23.06±0.11, Ic2 a 

prezentat valori mai mici decât primul indice cuprinzând valori între 10.54±0.12 și 

12.50±0.18.  

Cercetări privind măsurătorile biometrice la lostriță (Hucho hucho) 

comparativ cu păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 

Măsurătorile au fost efectuate la trei categorii, ținând cont de masa corporală. 

Prima categorie a cuprins exemplare cu Mc între 33.65±1.19 g în cazul lostriței și 

30.07±1.09 g în cazul păstrăvului curcubeu; categoria a II-a a cuprins exemplare ce 

cântăreau 135.0±4.15 g în cazul lostriței și 124.0±1.68 g în cazul păstrăvul curcubeu; 

categoria a III-a a cuprins exemplare ce cântăreau 256.1±7.38 g în cazul lostriței și 

266.2±4.79 g în cazul păstrăvului curcubeu. La categoria I cu excepția Ac și Lp, 

diferențele înregistrate între cele două specii au fost extrem de semnificative statistic.  
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La categoria a II-a au rezultat diferențe extrem de semnificative statistic pentru 

aproape toate caracterele morfologice, mai puțin în cazul Ls care a fost 

nesemnificativă statistic. La categoria a III-a cu excepția Mc care a prezentat o 

diferență nesemnificativă, pentru restul măsurătorilor biometrice au existat diferențe 

extrem de semnificative statistic între cele două specii. Astfel că din punct de vedere al 

conformației corporale, în timp, lostrița are tendința de a se dezvolta mai mult în 

lungime comparativ cu păstrăvul curcubeu care se dezvoltă mai mult în înălțime și 

grosime.  

Cercetări privind corelațiile dintre măsurătorile biometrice din fiecare 

sezon calendaristic la lostriță (Hucho hucho) 

Corelaţiile calculate între diferitele caractere fenotipice luate în studiu, au 

prezentat în general, valori mari (corelaţii puternice), acestea fiind însă influenţate de 

sezoane şi implicit de factorii mediali, rezultând în acest caz o inter-relaţionare de 

tipul: sezon – parametrii mediali – intensitate a metabolismului – dinamică de creştere 

– formate corporale – corelaţii fenotipice. 

Cercetări privind ecuația alometrică dintre relația lungime greutate la 

lostriță (Hucho hucho) 

Ecuaţia alometrică reprezentând relaţia lungime-greutate (y=0.0061x3.1024) 

indică în cazul lostriţelor exploatate în condiţii de captivitate, o creştere alometrică 

pozitivă, în sensul că intensitatea creşterii la exemplarele studiate este mai mare în 

greutate comparativ cu lungimea. 

Cercetări privind structura morfologică şi histologică a aparatului 

digestiv şi a musculaturii la lostriţă (Hucho hucho) 

În urma analizării aparatului digestiv atât din punct de vedere morfologic, 

histologic precum și a musculaturii la lostriță s-au desprins următoarele concluzii: 

 Din punct de vedere topografic, organele interne prezintă o dispoziţie 

asemănătoare cu a altor salmonide exploatate în ferme de profil, cu menţiunea că 

datorită formatului corporal alungit, lungimea acestora şi distanţele aferente 

dintre organe şi faţă de planul de segmentare transversal, sunt mai mari. 

 Morfologic, la nivelul plafonului cavităţii bucale (vomer) se constată lipsa şirului 

de dinţi cu orientare alternativă medio – laterală. 

 La nivelul joncţiunii gastro-duodenale se regăsesc un număr mai mare de 

apendici pilorici (250-300) comparativ cu alte specii de salmonide, demonstrând 

rusticitatea şi adaptarea filogenetică a acestei specii la un regim alimentar strict 

ihtiofag în stadiul adult. 

 Ca şi adaptare la mediul de viaţă reofil, formatul corporal alungit a condus la o 

dezvoltare în lungime a vezicii înotătoare, aceasta acoperind în întregime 



Cioalai Bustan Andrada Maria  
 

 VI 

regiunea dorsală a cavităţii generale.  

 Histologic, a fost constatat faptul că celulele musculare scheletice în special cele 

abdominale și intercostale depozitează lipide în cantității foarte mari ce duc 

uneori chiar la degenerescența și dezorganizarea celulei. Se pare că aspectul se 

datorează alimentației abundente și modului de viață stagnofil din păstrăvărie 

care solicită peștele mult mai puțin decât cel reofil (ape curgătoare).  

 Celulele secretorii din glandele gastrice prezintă afinitate tinctorială identică, 

ceea ce sugerează existența unui singur tip de celule secretorii care se pare că 

sintetizează toate substanțele sucului gastric. 

 La nivelul intestinului nu există glande tipice nici în mucoasă, nici în submucoasă 

ceea ce sugerează că enterocitele pe lângă funcția de absorbție ar avea și funcție 

secretorie. 

Determinarea randamentului la sacrificare şi a ponderii segmentelor 

corporale la lostriţă (Hucho hucho) comparativ cu păstrăvul curcubeu 

(Oncorhynchus mykiss) 

Analizând comparativ cu păstrăvul curcubeu randamentul la sacrificare, se 

constată rusticitatea lostriţei şi lipsa activităţilor de selecţie la această specie. Astfel, la 

păstrăvul curcubeu randamentul la sacrificare a fost de 89.75 ± 0.06% iar la lostriţă 

acesta a prezentat valoarea de 87.09 ± 0.16%. Ponderea segmentelor corporale este 

prezentată în fig. 1 la lostriță și în fig. 2 la păstrăvul curcubeu. 

L o s t r ita ( H u c h o  h u c h o )

6 0 .6 3 %   C a rn e

1 3 .4 1 %   C a p

1 2 .9 0 %   V is c e r e

4 .4 4 %   O a se

5 .5 4 %   T e g u m e n t

 s i s o lz i

3 .0 8 %   În o ta to a r e

 
Fig. 1 Ponderea segmentelor corporale la lostriţă 
(Hucho hucho) 

P ã s t r ã v u l  c u r c u b e u

( O n c o r h y n c h u s  m y k is s )

6 8 .3 3 %   C a r n e

1 0 .1 3 %   C a p

1 0 .2 4 %   V is c e r e

3 .5 4 %   O a s e

4 .6 8 %   T e g u m e n t

s i  s o lz i

3 .0 8 %   Î n o t a t o a r e

 
Fig. 2 Ponderea segmentelor corporale la 
păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 

Determinarea ponderii organelor interne şi a viscerelor la lostriţă 
(Hucho hucho) comparativ cu păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 

În urma analizării fiecărui organ în parte la fiecare exemplar au rezultat 

diferenţe între specia H. hucho și O. mykiss pentru aproape toate organele. Ponderea 

organelor interne și a viscerelor este prezentată în figura 3 la lostriță și în figura 4 la 

păstrăvul curcubeu. 
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P ã s t r ã v u l  c u r c u b e u

( O n c o r h y n c h u s  m y k is s )
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L o s t r i t a
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1 4 .2 6 %   F ic a t
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1 6 .8 7 %   P a n c r e a s

2 .0 4 %   S p l in ã

3 .0 8 %   V e z ic ã  d e  a e r

 

Fig. 3 Reprezentarea grafică a ponderii organelor 
interne şi a viscerelor la lostriţă (Hucho hucho) 

Fig. 4 Reprezentarea grafică a ponderii organelor 
interne şi a viscerelor la păstrăvul curcubeu 
(Oncorhynchus mykiss) 

Compoziţia chimică a cărnii de lostriţă (Hucho hucho) comparativ cu 

păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 

Compoziţia chimică a cărnii a prezentat în cazul lostriţei un conţinut în 

substanţă uscată mai redus (SU = 24.83 ± 0.23%), comparativ cu păstrăvul curcubeu 

(SU = 26.40 ± 0.14%). Această diferenţă a fost pusă pe seama acumulării de grăsime 

brută la păstrăvul curcubeu într-o pondere aproape dublă comparativ cu lostriţa 

(lostriţă Gb% = 3.58 ± 0.06% vs. păstrăv curcubeu Gb% = 6.87 ± 0.13%). Conținutul în 

Pb% a fost mai mare la lostriță 19.89±0.26% comparativ cu păstrăvul curcubeu 

18.21±0.14%. Valorile obţinute la păstrăvul curcubeu se încadrează limitele citate de 

Cocan (2011) 17.10±0.07 Pb% la specia O. mykiss, González et al., (2004) pentru 

aceeași specie 16.04 Pb% și Banu (2010) 18.8–19.1 Pb% la specia Salmo trutta. 

Substanțele minerale în cazul lostriței au fost 1.36±0.01% iar în cazul păstrăvului 

curcubeu 1.32±0.01% rezultând astfel o diferenţă distinct semnificativă d=0.04 între 

cele două specii.  

Cercetări privind influenţa sezoanelor asupra profilului hematologic la 

lostriţă (Hucho hucho) şi la păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 

Profilul hematologic la populaţia de lostriţă luată în studiu şi comparativ, cu al 

populaţiei de păstrăv curcubeu a fost determinat sezonier şi a inclus următorii 

parametrii: număr de eritrocite (RBC), hematocrit (Ht), hemoglobina (Hg) şi indicii 

eritrocitari: VEM – volum eritrocitar mediu, HEM – hemoglobina eritrocitară medie şi 

CHEM – concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie. Valorile hematologice au 

prezentat variaţii inter-sezoniere, prezentând valori ridicate în special în sezonul de 

vară. Creşterea numărului de eritrocite la lostriţă în sezonul de vară se datorează 

intensificării funcţiei hematopoietice de la nivelul polului apical al rinichiului, în 

condiţiile creşterii temperaturii. Aceasta, fiind în relaţie invers proporţională cu 

nivelul oxigenului dizolvat, a condus la o stare de uşoară hipoxie, iar ca răspuns 

fiziologic a fost intensificată funcţia hematopoietică.  



Cioalai Bustan Andrada Maria  
 

 VIII 

În cazul păstrăvului curcubeu, valorile medii privind numărul de eritrocite, au 

fost mai scăzute comparativ cu lostriţa, dovedind în acest fel plasticitatea speciei şi 

pretabilitatea acesteia la creşterea intensivă în diferite condiţii mediale.  

Hematocritul este strâns legat de numărul elementelor figurate din sânge, astfel 

că variaţiile sezoniere ale acestuia, dar şi a indicilor eritrocitari, au fost corelate direct 

cu numărul eritrocitelor. Din punct de vedere al concentraţiei de hemoglobină, în 

cazul lostriţei, valorile sezoniere au fost relativ apropiate, cu un minim înregistrat în 

sezonul de toamnă (Hg = 12.51 ± 1.21 g/dL), respectiv un maxim înregistrat în 

sezonul de iarnă (Hg = 13.93 ± 0.35 g/dL). 

Concentraţia în hemoglobină a prezentat valori mai crescute în cazul 

păstrăvului curcubeu indiferent de sezon, cu un minim înregistrat în sezonul de vară 

(Hg = 13.16 ±0.08 g/dL) şi un maxim în sezonul de primăvară (Hg = 15.12 ± 0.17 

g/dL). Valorile crescute ale hemoglobinei în cazul păstrăvului curcubeu demonstrează 

adaptabilitatea speciei la condiţii mediale diferite. 

Cercetări privind influenţa sezoanelor asupra profilului metabolic la 

lostriţă (Hucho hucho) 

Profilul metabolic a fost determinat de asemenea sezonier în cazul lostriţei. 

Acesta a fost împărţit în funcţie de constituenţii determinaţi în: profil proteic, profil 

lipidic, profil glucidic, profil mineral şi profil enzimatic. 

Profilul enzimatic 

 Transaminazele (ASAT, ALAT) au prezentat în cazul lostriţei variaţii sezoniere, 

însă valorile crescute în anumite situaţii (ALAT – 10.44 ± 0.35 U/L – iarna, ASAT 

76.01 ± 2.89 U/L – vara) nu indică neapărat afecţiuni hepatice ci mai degrabă 

reacţii metabolice sub influenţa temperaturilor scăzute iarna sau crescute vara. 

 Valorile gama-glutamiltransferazei s-au încadrat în funcţie de sezon între 4.02 ± 

0.35 U/L în sezonul de primăvară şi 5.54 ± 0.39 U/L în sezonul de vară. Variaţiile 

sezoniere sunt normale, valorile mai crescute demonstrând activitatea 

metabolică intensă, GGT fiind implicată în procesele de degradare a 

lipoproteinelor (HDL, LDL) de care se leagă. Fiind o enzimă specifică ficatului şi 

ductelor biliare, activitatea ei este mai intensă în bilă decât în plasmă.  

 Fosfataza alcalină (PAL) a prezentat valori crescute în sezonul de primăvară 

(345.28 ± 13.91 U/L), comparativ cu celelalte sezoane. Valoarea crescută este 

datorată imunităţii reduse în urma unui interval de timp cu temperaturi scăzute 

(sezonul de iarnă), peştii fiind în general dispuşi la diverse afecţiuni în sezonul de 

primăvară. Odată cu creşterea temperaturii valorile acesteia revin la normal. 

 Alfa amilazele au prezentat valori uşor crescute în sezoanele de vară şi primăvară 

(α-amilaza vara = 31.01 ± 1.84 U/L; α-amilaza primăvara = 31.36 ± 3.00 U/L). 

Valorile sunt normale, indicând o bună funcţie pancreatică, în cazul peştilor 

forma salivară a α-amilazei lipsind. 
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 Valori uşor crescute în sezonul de vară au fost obţinute în cazul lipazei (9.18 ± 

0.99 U/L), demonstrând activitatea metabolică intensă, lipaza fiind implicată în 

degradarea lipidelor până la stadiul de acizi graşi şi glicerol. 

 Valorile lactat dehidrogenazei s-au încadrat în intervalul 617.87 ± 7.19 (U/L) în 

sezonul de vară, respectiv 1662.9 ± 274.57 U/L în sezonul de primăvară. O 

valoare de asemenea crescută a fost obţinută în sezonul de iarnă (LDH = 1034.9 ± 

39.58 U/L). Valorile crescute sunt întâlnite în general în situaţii de hipotensiune, 

iar în cazul peştilor în sezoanele reci când activitatea metabolică este mult 

redusă. 

 Regăsită în general în miocard şi muşchii scheletici, creatinkinaza a prezentat 

valori reduse în sezonul de primăvară (CK = 61.62 ± 2.57 U/L). Valorile scăzute 

reflectă o atrofie musculară, specifică la sfârşitul sezonului rece. 

 Bilirubina a prezentat valori reduse în sezonul de vară comparativ cu celelalte 

sezoane (Bilirubina = 0.22 ± 0.03 µmol/L). Această valoare redusă se explică prin 

intensitatea metabolică specifică sezonului, când ficatul extrage cu uşurinţă 

bilirubina circulantă, o transportă spre canaliculele biliare şi ulterior spre 

intestin unde suferă diverse procese de reducere. 

Profilul mineral obţinut în cazul lostriţei nu reflectă aspecte de ordin 

patologic, ci doar variaţii normale induse de parametrii mediali şi de procesele 

metabolice influenţate la rândul lor de temperatură. 

 Calciu pe parcursul celor patru sezoane a prezentat următoarele valori:  vara 

2.93±0.01 mmol/L, toamnă 3.03±0.05 mmol/L, iarnă 3.27±0.11 mmol/L și 

primăvara 2.67±0.06 mmol/L. Valoarea pH-ului din apă este invers proporțională 

cu concentrația calciului din sânge motiv pentru care între sezoane s-au obținut 

următorele diferențe vară-iarnă diferență semnificativă d=-0.33, toamnă-

primăvară diferență distinct semnificativă d=0.35 și foarte semnificativă între 

sezoanele iarnă-primăvară d=0.59. 

 Valorile cele mai crescute ale fosforului s-au înregistrat în sezonul de vară 

3.78±0.02 mmol/L și primăvară 2.90±0.08 mmol/L iar cele mai scăzute în 

sezonul de toamnă 2.11±0.04 mmol/L și iarnă 2.28±0.02 mmol/L, aceste valori 

sunt invers proporționale cu cele obțiute mai sus pentru calciu. 

 Fierul pe parcursul celor patru sezoane a prezentat următoarele valori: vara 

17.70±0.09 µmol/L, toamna 26.33±1.06 µmol/L, iarna 25.12±0.97 µmol/L 

primăvara 22.08±0.28 µmol/L. În sezonul rece când temperatura apei a fost mai 

mică iar nivelul oxigenului dizolvat din apă mai mare valorile acestuia au fost mai 

crescute rezultând astfel următoarele diferențe între sezoane: iarnă-primăvară 

diferență semnificativă d=3.04, iar vară-primăvară d=-4.38 și toamnă-primăvară 

d=4.25 diferență distinct semnificativă și foarte semnificativă între sezonul de 

vară-toamnă d=-8.63 și vară-iarnă d=-7.42. 
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 Sodiu a cuprins următoarele valori: vara 127.57±0.59 mmol/L, toamna 

145.52±3.19 mmol/L, iarna 139.35±1.46 mmol/L și primăvara 158.00±2.38 

mmol/L, între sezoane s-au înregistrat diferențe distinct semnificative vară-iarnă 

d=-11.78, iarnă-primăvară d=-18.65, toamnă-primăvară d=-12.48 și foarte 

semnificative vară-toamnă d=-17.95 și vară-primăvară d=-30.43. 

 Valorile cele mai mari ale potasiului s-au înregistrat în sezonul de vara 4.03±0.04 

mmol/L și toamnă 3.86±0.13 mmol/L, iar cele mai mici în sezonul de iarnă 

3.44±0.09 mmol/L și primăvară 3.13±0.03 mmol/L. 

Profilul glucidic, ca şi constituent al acestuia, glucoza a prezentat valori crescute 

în sezonul de primăvară (GLU = 6.73 ± 0.30 mmol/L). Corelată în mod direct cu 

valorile stresului oxidativ, glucoza a prezentat valori crescute primăvara atât din 

cauza condiţiilor mediale (precipitaţii abundente, turbiditate), cât şi din cauza 

sezonului rece pe care l-a traversat anterior. 

Profilul lipidic a fost determinat prin prisma constituenţilor analizaţi, 

colesterolul şi trigliceridele. Valorile cele mai scăzute au fost obţinute în sezonul de 

primăvară (CHOL = 2.46 ± 0.15 mmol/L; TRY = 2.20 ± 0.03 mmol/L), când la final de 

iarnă organismul este slăbit. 

În cazul profilului proteic, au fost obţinute diferenţe mari între sezoane în ceea 

ce priveşte constituenţii proteici (proteine totale, albumină, acid uric, ɣ-globulină şi 

creatinină), mai ales în cazul creatininei (Creat vara – 19.26 ± 1.31 µmol/L vs. Creat 

iarna – 48.26 ± 2.61 µmol/L). Dată fiind valoarea scăzută a temperaturii în sezonul de 

iarnă, creatinina nu a mai fost convertită din creatină, funcţia musculară fiind redusă 

în această perioadă, la fel cum necesităţile energetice au fost şi ele minime. 

Stresul oxidativ a fost evaluat prin intermediul enzimelor antioxidante glutation 

peroxidaza (GPx) şi superoxid dismutaza (SOD). Valorile cele mai mari au fost 

obţinute în sezonul de vară pentru GPx (95.56 ± 1.56 U/gHb), respectiv în sezonul de 

primăvară pentru SOD (974.23 ± 12.18 U/gHb). Aceste valori sunt datorate stării 

uşoare de hipoxie din sezonul de vară, respectiv condiţiilor mediale dificile din 

primăvară (precipitaţii abundente, turbiditate). Valori apropiate ale indicatorilor 

stresului oxidativ au fost obţinute şi în cazul păstrăvului curcubeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cercetări privind indicii morfofiziologici la o populaţie de lostriţă (Hucho hucho) crescută în sistem clasic 
 

XI 

BIBLIOGRAFIE 

1. ÁLVAREZ D., A.G. NICIEZA, 2003, Predator avoidance behavior in wild and hatchery reared 
brown trout: the role of experience and domestication. J. Fish Biol 63:1565-1577. 

2. ARAKI H.B., M. COOPER, S. BLOUIN, 2007, Genetic effects of captive breeding cause a rapid, 
cumulative fitness decline in the Wild, Science Vol. 318, p.100-103. 

3. ANDREJI J., I. STRÁŇAI, 2013, Growth parameters of huchen, Hucho hucho (L.), in the wild and 
under culture conditions. Arch. Pol. Fish. 21:179-188. 

4. BANU, C., E. BĂRĂSCU, A. STOICA, S. Dorin, 2010, Peştele aliment funcţional. Ed. Agir Bucureşti.   
5. COCAN D., 2011, MIREŞAN VIOARA, RĂDUCU CAMELIA, 2011, Results on the patterns of 

growth and morpho-productive indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in 
two different systems, USAMV Iaşi Lucrări Stiinţifice Seria Zootehnie, 55(16):611-616. 

6. CRISTEA I., 2007, Managementul fondurilor piscicole din apele de munte, Ed. Silvică pg. 113-
122 Bucureşti.  

7. FLEMING I.A., E. PETERSSON, 2001, The ability of released, hatchery salmonids to breed and 
contribute to the natural productivity of wild population, Nordic. Journal of Freshwater 
Research, 75:71-98. 

8. FRASER D.J., 2008, How well can captive breeding programs conserve biodiversity? A review 
of salmonids. Evol. Appl. 1: 535-586. 

9. GEIST J., M. KOLAHSA, B. GUM, R. KUEHN, 2009, The importance of genetic cluster recognition 
for the conservation of migratory fish species: the example of the endangered European 
huchen Hucho hucho (L.). Journal Fish Biol. 75:1063- 1078. 

10. GONZÁLEZ F.E., G. LINARES, M.C. VILLARINORODRIGUEZ, A.G.M.T. ARIAS, M.C. 
GARCIAFERNANDEZ, 2004. Evaluation of the microbiological safety and sensory quality of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) processed by the sous vide method. Food Microbiol. 
21:193–201. 

11. HOLČÍK J., K. HENSEL, J. NIESLANIK, L. SKÁCEL, 1988, The Eurasian huchen Hucho hucho 
largest salmon of the world. Dr W. Junk Publisher, Dordrecht-Boston-Lancaster 239 p. 

12. IHUŢ ANDRADA, A. ZITEK, S. WEISS, C. RATSCHAN, G. HOLZER, T. KAUFMANN, D. COCAN, R. 
CONSTANTINESCU, VIOARA MIREŞAN, 2014, Danube salmon (Hucho hucho) in Central and 
South Eastern Europe: A review for the development of an international program for the 
rehabilitation and conservation of Danube salmon populations. Bulletin UASVM Animal 
Science and Biotechnologie, 71: 86-101. 

13. IUCN, 2015, IUCN. Red List Categories. 

14. JUNGWIRTH M., 1978, Some notes to the farming and conservation of tile Danube salmon 
(Hucho hucho), Limnologisches Institut der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Berggasse, Vienna. Env. Biol. Fish. Vol. 13, No. 2, 231-234. 

15. KÁSZONI Z., 1981, Pescuitul sportiv, Editura Sport Turism. 

16. KOTTELAT M., J. FREYHOF, 2007, Handbook of European freshwater fishes, Kottelat Cornol, 
Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany. 646 p. 

17. MIREȘAN VIOARA, D. COCAN, CAMELIA RĂDUCU, IULIA FEȘTILĂ, AURELIA COROIAN, R. 
CONSTANTINESCU, O. NEGREA, R. RANGA, 2012a, Ontogenesis Evolution of Body Size Indices 
in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Reared in Different Growth Systems. Bulletin 
UASVM Animal Science and Biotechnologie, 45 (2):61-66 

18. PĂSĂRIN B., 2007, Salmonicultură practică, Ed. Alfa 69–71 Iaşi. 

19. TREER T., N. ŠPREM, M. PIRIA, 2014, Condition of huchen (Hucho hucho Linnaeus, 1758) from 
the Croatian-Slovenian. J. Appl. Ichthyol. 30, 168–171. 

 




