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THE VARIABILITY OF MORPHOMETRICAL ELEMENTS
FEATURES COMMON DEER TROPHIES IN THE
CATCHMENT GURGHIU
The stag (Cervus elaphus) is one of the most important species in our
hunting ground areas. In the socio-economic context of our country, the
common deer populations have a great significance taking into consideration
both the financial benefits obtained by practicing hunting and its important
niche role in the mountain and pre-mountain ecosystems. In present paper we
have studied the variability of the morphometric characters of stag trophy at
different ages. In order to achieve the proposed objectives, the carried out
study analysed a number of 29 trophies.
The assessment of trophies was made by applying the CIC
methodology and by respecting all rigors related to characters measuring and
use of tools.
The data were statistically processed by calculating the variance,
coefficient of variation and establishing the correlations between the
morphometric characters and exposing the regression equations of these
correlations.
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1. Introducere
Cerbul comun (Cervus elaphus), este una dintre principalele
specii de vânat din ţara noastră şi este cel mai impunător reprezentant
al faunei carpatine. În contextul economico-social din ţara noastră,
populaţiile de cerb prezintă o deosebită importanţă atât prin avantajele
financiare aduse din practicarea vânătorii, cât şi prin ocuparea unei
nişe importante în ecosistemele montane şi premontane. Zona studiată
este situată în partea nord - est a Judeţului Mureş, în Munţii Gurghiului,
în bazinul hidrografic al Mureşului fiind propice existenţei şi dezvoltării
în condiţii foarte bune a populaţiilor de cerb comun.
Dintre scopul şi obiectivele propuse menţionăm:
● evaluarea variabilităţii elementelor morfometrice ale trofeului
la cerbii de diferite vârste;
● stabilirea unor caracteristici ale trofeului particularizate pentru
Valea Fâncel;
● stabilirea unor corelaţii între lungimea prăjinilor, circumferinţa
rozetelor, circumferinţa prăjinilor în partea inferioară şi superioară şi
masa trofeului, expunând ecuaţiile de regresie ale acestor corelaţii.
2. Material şi metodă
Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost luate în studiu un
număr de 29 de trofee, structura pe clase de vârstă fiind următoarea: 8
trofee de cerb comun aparţinând clasei de vârstă 3-5 ani, 9 trofee
pentru clasa de vârstă 5-7 ani, 8 trofee pentru clasa de vârstă 7-9 ani şi
4 trofee la cerbi mai bătrâni de 9 ani, toţi aceşti cerbi fiind recoltaţi în
ultimii 5 ani din bazinul superior al Văii Fâncelului.
Evaluarea trofeelor s-a făcut după metodologia C.I.C.
respectând rigorile legate de măsurarea elementelor şi instrumentele
folosite. S-au cuantificat următoarele elemente morfometrice ale
trofeelor:
- lungimea prăjinilor,
- lungimea ramurii ochiului,
- lungimea ramurii mijlocii,
- circumferinţa rozetelor,
- deschiderea coarnelor,
- numărul ramurilor,
- greutatea trofeului.
Vârsta a fost determinată prin examinarea maxilarului inferior.

Datele au fost prelucrate statistic, calculându-se varianţa,
coeficientul de variaţie precum şi stabilirea de corelaţii între elementele
morfometrice şi expunând ecuaţiile de regresie ale acestor corelaţii.

Fig.1 Măsurarea ramurii ochiului

Fig.2 Măsurarea circumferinţei rozetei

3. Rezultate şi discuţii
Analizând datele prezentate, conform scării de apreciere pentru
coeficientul de variaţie descrisă de [2], se evidenţiază:
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În privinţa lungimii prăjinilor, la clasa de vârstă 3-5 ani
coeficientul de variaţie are valori foarte mari, la clasele de vârstă 5-7
ani şi 7-9 ani, variabilitatea acestui caracter este mare, (30 % < cv % <
50 ), iar la vârsta >9ani, variabilitatea lungimii prăjinilor este mijlocie (cv
% = 10,27 %).
Lungimea ramurii ochiului, în cazul cerbilor de 7-9 ani, prezintă
variabilitatea cea mai mică (cv % = 29,88 %), urmând ca variabilitatea
acestui caracter să crească la cerbii de 5-7 ani și >9 ani, aceştia
prezentând o variabilitate mare (40<cv % >50 %), iar la cerbii de 3-5
ani variabilitatea este foarte mare.
Valoarea cea mai mare a coeficientului de variaţie a lungimii
ramurii mijlocii a fost determinată pentru cerbii cu vârsta >9 ani, urmată
de cerbii cu vârsta de 3-5 ani, aceştia prezentând o variabilitate mare.
Cerbii de 5-7 ani şi >9 ani prezintă o variabilitate mijlocie a
lungimii ramurii mijlocii.
O variabilitate foarte mare a circumferinţei rozetelor a fost
determinată la cerbii de 3-5 ani (cv % = 31,90 %), cerbii mai mari de 5
ani prezentând o variabilitate mică a acestui caracter (cv % < 15 %).
Variabilitate mijlocie a circumferinţei prăjinilor în partea
inferioară, a fost determinată la cerbii de 3-5 ani (10 % < cv % < 20 %),
la celelalte categorii de vârstă acest caracter prezentând o variabilitate
mică şi foarte mică (cv % = 5,05 % respectiv cv % = 11,21 %).

În privinţa circumferinţei prăjinilor în partea superioară, o
variabilitate mijlocie au prezentat cerbii din clasele de vârstă 3-5 ani şi
7-9 ani (10 % < cv % < 30 %), cerbii de vârsta 5-7 ani si >9 ani având o
variabilitate mică (cv % < 10 %).
Variabilitatea cea mai mare a numărului ramurilor a fost
determinată la cerbii din clasa de vârstă 7-9 ani, aceştia prezentând o
variabilitate mare CV %= 50,91 % pe locul secund se situează cerbii
de 3-5 ani cu o variabilitate mijlocie (cv % = 29,55 %), la cerbii de 5-7
ani variabilitatea acestui caracter este mică , iar la cerbii cu vârsta mai
mare de 9 ani variabilitatea este foarte mică.
În privinţa masei trofeului, cerbii din clasa de vârstă 3-5 ani au
o variabilitate mijlocie CV % = 35,09 %, iar celelalte trei categorii au
prezentat o variabilitate mică şi foarte mică (cv % < 10 %).
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Din datele prezentate în figura 3 se poate observa că între
cele două caractere (masa trofeului şi media lungimii prăjinilor), după
compararea valorii coeficientului de corelaţie r (√𝑟𝑟 2 =0,823) obţinută
prin calcul, cu valorile tabelare ale lui r pentru probabilităţile de
transgresiune de 5 % şi 1 %, pentru GL = 8 (r 1 % = 0,92, r 5 % = 0,81
– [2]), există o legătură directă şi semnificativă.
Analizând ecuaţia de regresie dintre cele două caractere (y =
8,0802x + 47,868), se constată că la cerbii de 5-7 ani analizaţi, la
fiecare centimetru din lungimea prăjinilor îi corespunde o masă de
55,948 g.

Clasa de
vârstă

Tabelul 2
Creşterea valorii medii a masei
trofeului pentru creşterea
lungimii prăjinilor cu 1 cm
(g)
48,767

Ecuaţia de regresie

3-5 ani

y = 7,3275x + 41,44

5-7 ani

y = 8,0802x + 47,868

55,948

7-9 ani

y = 3,6701x + 81,603

85,273

>9 ani

y= 5,863x+ 92,534

98,397

Dintre cele patru clase de vârstă, vârsta la care creşterea
masei trofeului pentru creşterea lungimii prăjinii cu 1 cm a fost cea mai
mare este >9 ani (98,397 g), iar cea mai mică creştere a fost
înregistrată la clasa de vârstă 3-5 ani (48,767 g). Astfel se poate
concluziona că influenţa lungimii prăjinii asupra masei trofeului variază
între clasele de vârstă.
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Analizând valoarea coeficientului de corelaţie „r”, rezultă că
între media circumferinţei prăjinilor în partea inferioară şi masa
trofeului, există o legătură directă şi distinct semnificativă.
De asemenea, între cele două caractere s-a stabilit o regresie
lineară simplă, aceasta fiind expusă prin ecuaţia de regresie y =
2,5664x - 3,6693.
Conform ecuaţiei de regresie, la fiecare centimetru al
circumferinţei, masa trofeului creşte cu 623 g.
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Valoarea coeficientului de corelaţie „r”, rezultă că între media
circumferinţei rozetelor şi masa trofeului, există o legătură
semnificativă. De asemenea, între cele două caractere s-a stabilit o
regresie lineară simplă, aceasta fiind expusă prin ecuaţia de regresie
y=3,111x + 1,5496. Conform ecuaţiei de regresie, la fiecare centimetru
al circumferinţei, masa trofeului creşte cu 466 grame.
4. Concluzii şi recomandări
■ La cerbii cu vârsta de 3-5 ani, variabilitatea elementelor
morfometrice ale trofeului este foarte mare, de aici concluzia că
selecţia pentru a promova „+” valorile este posibilă şi relativ facilă.
La această categorie de vârstă nu au putut fi stabilite corelaţii
între masa trofeului şi elementele morfometrice ale acestuia,
imaturitatea exemplarelor reflectându-se direct asupra formei şi
dezvoltării trofeului.
■ La cerbii din clasa de vârstă 5-7 ani, variabilitatea
caracterelor studiate a fost mijlocie şi mică, excepţie făcând lungimea
prăjinilor şi lungimea ramurii mijlocii, aceste caractere prezentând o
variabilitate mare, una dintre cauze fiind selecţia artificială neaplicată
corect. Între masa trofeului şi celelalte caractere studiate s-au putut
stabili corelaţii lineare, directe şi semnificative.
La această categorie de vârstă se pot promova „+” variantele
însă într-o măsură mult mai redusă comparativ cu clasa de vârstă 3-5
ani, omogenitatea caracterelor fiind mare.

■ Clasa de vârstă 7-9 ani prezintă o omogenitate pronunţată
a caracterelor studiate, variabilitatea acestora în cadrul clasei de vârstă
fiind mijlocie, mică şi foarte mică, acest fapt făcând imposibilă aplicarea
selecţiei după vârsta de 9 ani la cerbii din zona studiată. Variabilitate
mare prezintă numărul de ramuri, acest caracter având un determinism
genetic. Au putut fi stabilite corelaţii directe şi semnificative între masa
trofeului şi lungimea prăjinilor, circumferinţa rozetelor şi circumferinţa
prăjinilor în partea superioară şi inferioară. În concluzie toate aceste
elemente influenţează masa totală a trofeului.
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