
ÎNTREŢINEREA FAMILIILOR DE ALBINE ÎN STUPII ORIZONTALI LAYENS ŞI DADANT 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 65

CERCETĂRI PRIVIND MĂSURĂTORILE SOMATICE 
LA MASCULII DE RAC DE RÂU (Astacus fluviatilis) 

Prof.dr.ing. Marian BURA 
U.S.A.M.V.B.T., Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – Timişoara 

 
Absolvent al Facultăţii de Zootehnie Timişoara, 1975. Profesor universitar, titularul disciplinelor de: 

Cuniculicultură, animale de blană şi vânat; Acvacultură specială. Şef departament Producţiile animalelor 
mici. A publicat 196 lucrări ştiinţifice, 172 articole de specialitate, 29 cărţi, 5 cursuri, 9 îndrumătoare şi 4 broşuri 
de specialitate. În anul 2002 a fost distins cu premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru lucrarea 

„Creşterea şi valorificarea bizamului”. Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. 
 
REZUMAT. Măsurătorile somatice au fost efectuate pe 20 de masculi de rac de râu (Astacus fluviatilis) sau Astacus astacus). Racii luaţi în 
studiu au avut o lungime totală medie a corpului de 12,72±0,19 cm (constituită din 6,07±0,10 cm lungimea cefalotoracelui, 
4,73±0,10 cm, lungimea abdomenului şi 1,91±0,07 cm lungimea telsonului) şi o masă corporală medie de 55,70±3,07 g. Masculii au 
prezentat o lungime a anetnelor de 8,53±0,34 cm, a antenulelor de 2,20±0,05 cm şi a pedunculilor ochilor de 0,51±0,02 cm. Corpul 
masculilor a prezentat o lăţime medie de 3,35±0,07 cm la nivelul cefalotoracelui şi de 2,40±0,05 cm la nivelul abdomenului. Adâncimea 
medie a cefalotoracelui a fost de 2,85±0,07 cm, iar cea a abdomenului de 1,34±0,03 cm. Cele 5 perechi de pereiopode au avut o lungime 
medie de 10,91±0,42 cm, 6,06±0,22 cm, 7,21±0,21 cm, 6,57±0,16 cm şi 5,85±0,15 cm. Lungimea medie a pleopodelor a fost la prima 
pereche de 2,00±0,06 cm, la a II-a de 2,11±0,05 cm, la a III-a de 1,85±0,05 cm, la a IV-a de 1,73±0,04 cm şi a V-a de 1,55±0,04 cm. 
 
Cuvinte cheie: rac de râu (Astacus fluviatilis), măsurători somatice, masă corporală. 
 
ABSTRACT. The body measurements was made on 20 males of river lobsters (Astacus fluviatilis or Astacus astacus). The lobsters on 
witch the study was made had an average total length of body of 12,72 cm ±0.19 cm (formed from: 6.07±0.10 cm the length of 
cefalothorax, 4.73±0.10 cm the length of abdomen and 1.91 ±0.07 cm length of telson), and a body weight of 55.70±3.07 g. the 
males present a length of antenna of 8.53±0.34 cm, a antennules of 2.20±0.05 cm, and the stems of the eyes of 0.51±0.02 cm. The 
body of male present a average width of 3.35±0.07 cm at level of cefalothorax, and 2.40±0.05 cm at abdomen level. Average deepness of 
cefalothorax was 2.85±0.07cm, and abdomen deepness of 1.34±0.03cm. The 5 pairs of periopode had an average length of 
10.91±0.42 cm, 6.06±0.22 cm, 7.21±0.21 cm, 6.57±0.16 cm and 5.85±0.15cm. The average length of pleopods was at first pears of 
2.00±0.06 cm, at second pair of 2.11±0.05 cm, at third of 1.85±0.05 cm, at fourth of 1.73±0.04 cm and at fifth pair of 1.55±0.04 cm. 
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1. INTRODUCERE 

În vederea creşterii dirijate a racilor, reproducătorii se 
aleg din rândul celor mai bine dezvoltate exemplare culese 
din mediu natural. Pentru a fi aleşi pe criterii obiective, 
racii trebuie supuşi unor măsurători corporale şi cântăriri. 

Dată fiind diversitatea de specii şi de habitate (râuri, 
lacuri, heleşteie), se impune efectuarea de cercetări 
privind măsurătorile corporale la racii de râu, având în 
vedere numărul redus de informaţii din literatura de 
specialitate din România (Bura M., 2002; Bura M., 
2005; Radu V.Gh. şi Radu Varvara, 1967; Fira Valeria 
şi Năstăsescu Maria, 1977; Matic şi Dărăbanţu, 1965; 
Matic şi colab., 1983) şi din Europa (Arrignon, 2004; 
Roqueplo şi Daguerre De Hureaux Nicole, 1989). 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Măsurătorile somatice au fost efectuate pe 20 de 
masculi de rac de râu (Astacus fluviatilis sau Astacus 

astacus) recoltaţi din Ferma ciprinicolă Gârla Mare, 
Judeţul Mehedinţi, România. Măsurătorile corporale au 
fost efectuate cu panglica metrică sau cu şublerul, iar 
determinările de masă s-au realizat cu cântarul electronic. 
La racii de râu luaţi în studiu (fig. 1), s-au efectuat 
următoarele măsurători somatice: lungimea totală a 
corpului (determinată cu panglica metrică din porţiunea 
postorbitală la extremitatea posterioară a telsonului), 
lungimea cefalotoracelui (măsurată cu panglica metrică 
sau cu şublerul din partea postorbitală la marginea 
anterioară a abdomenului), lungimea abdomenului (sta-
bilită cu panglica metrică de la extremitatea cranială a 
primului segment până la extremitatea caudală a celui 
de-al 6-lea segment abdominal), lungimea telsonului 
(măsurată de la demarcaţia abdomenului de telson la 
extremitatea posterioară a telsonului), lungimea rostrului 
(determinată de la apexul rostrului la baza acestuia), 
lungimea cleştilor (măsurată de la baza la vârful cleştilor), 
lăţimea cefalotoracelui (determinată cu şublerul în 
porţiunea cea mai lată a cefalotoracelui), lăţimea abdo-
menului (măsurată cu şublerul în porţiunea cea mai lată 
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a abdomenului), adâncimea cefalotoracelui (stabilită cu 
şublerul în porţiunea cea mai bombată a cefalotoracelui, 
în sens dorso-ventral), adâncimea abdomenului (deter-
minată cu şublerul la nivelul celui de-al 3-lea segment 
abdominal, în sens dorso-ventral) şi masa corpului 
(stabilită cu ajutorul cântarului). La efectivul din proba 
de control, s-a calculat valoarea medie a fiecărei 
măsurători şi indicii dispersiei. 

 

 
 

Fig. 1. Delimitarea regiunilor corporale la rac 
(după Arrignon, 2004). 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din analiza tabelului 1, se remarcă faptul că cei 
20 de masculi de rac de râu (Astacus fluviatilis) luaţi în 
studiu, au avut o lungime totală medie a corpului de 
12,72±0,19 cm, iar limitele extreme au variat între 
11,90 cm şi 14,20 cm. Pentru acest caracter, a existat în 
cadrul lotului o variabilitate mică (CV = 6,83%), iar 

media ne-a satisfăcut ca precizie (S x % = 1,49%). 
Masculii au prezentat o lungime medie a cefalotora-

celui de 6,07±0,10 cm, a abdomenului de 4,73±0,10 cm, 
a telsonului de 1,91±0,07 cm. Lungimea totală a corpului, 
de 12,72 cm, a fost alcătuită în proporţie de 48% de 
lungimea cefalotoracelui, 37% de lungimea abdomenului 
şi de 15% de lungimea telsonului. La cei 20 de masculi de 
rac de râu (Astacus fluviatilis), lungimea medie a antenelor 
a fost de 2,20±0,05 cm, cea a antenelor de 8,53±0,34 cm, 
iar a pedunculului ochilor de 0,51±0,02 cm. 

Corpul masculilor de rac de râu (Astacus fluviatilis) 
a prezentat o lăţime medie a cefalotoracelui de 
3,35±0,07 cm şi a abdomenului de 2,40±0,05 cm. 
Adâncimea medie a cefalotoracelui a fost de 2,85±0,07 
cm, iar cea a abdomenului de 1,34±0,03 cm. 

Masa medie a corpului la cei 20 de masculi a fost de 
55,70±3,07 g, iar limitele individuale au oscilat între o 
minimă de 40 g şi o maximă de 78 g. Dintre caracterele 
luate în studiu la masculii de rac de râu (Astacus 
fluviatilis), doar masa corpului prezintă o variabilitate 
mare (CV = 24,63%), iar media nu ne satisface ca 

precizie (S x % = 5,51%). 
În tabelul 2, sunt redate dimensiunile segmentelor 

primei perechi de pereiopode (fig. 2) la masculii de rac 
de râu (Astacus fluviatilis) luaţi în studiu. 

 

 
 

Fig. 2. Pereiopod de rac (după Arrignon, 2004): 
1 – dactil; 2 – propod; 3 – carpopodit; 4 – meros; 5 – ischium; 6 – 

bazis; 7 – coxa. 
 

La cei 20 de masculi de rac de râu, propodul stâng a 
măsurat în medie 5,64±0,34 cm, iar cel drept 5,83± 
±0,30 cm, dactilul a avut o lungime medie de 3,36± 
±0,13 cm, carpopoditul a măsurat 1,41±0,04 cm, 
merosul 2,76±0,07 cm, ischiumul 1,39±0,07 cm, bazisul 
0,55±0,02 cm şi coxa a atins o lungime medie de 
0,21±0,01 cm. Lungimea totală a primului pereiopod este 
constituită din: 47,16% propod, 11,79% carpopodit, 
28,03% meros, 11,62% ischium, 4,06% bazis şi 1,75% 
coxa. Lungimea dactilului a reprezentat 28,09% din 
lungimea primului pereiopod a masculilor de rac de râu. 

 
Tabelul 1. Măsurători somatice la masculii de raci (Astacus fluviatilis) 

 

Lungimea: Lăţimea: 
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corpului 

(g) 

1 n indivizi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 X cm 12,72 6,07 4,73 1,91 2,20 8,53 0,51 3,35 2,40 2,85 1,34 55,70 
3 Sx cm 0,19 0,10 0,10 0,07 0,05 0,34 0,02 0,07 0,05 0,07 0,03 3,07 
4 S cm 0,87 0,45 0,44 0,30 0,24 1,53 0,10 0,30 0,24 0,32 0,11 13,72 
5 CV % 6,83 7,45 9,36 15,65 11,04 17,95 18,98 9,01 10,12 11,30 8,53 24,63 
6 Sx% % 1,49 1,65 2,11 3,66 2,27 3,99 3,92 2,09 2,08 2,46 2,24 5,51 
7 Minim cm 11,90 5,50 4,00 1,50 1,80 6,50 0,40 2,90 2,10 2,30 1,20 40,00 
8 Maxim cm 14,20 6,70 5,50 2,50 2,50 10,80 0,60 3,90 2,80 3,30 1,60 78,00 
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Tabelul 2. Dimensiunile segmentelor primei perechi de periopode la masculii de raci (Astacus fluviatilis) 
 

Lungimea Nr. 
crt. 

Specificare U.M. 
propod stâng propod drept dactil carpopodit meros ischium bazis coxa 

1 n indivizi 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 X cm 5,64 5,83 3,36 1,41 2,76 1,39 0,55 0,21 

3 Sx cm 0,34 0,30 0,13 0,04 0,07 0,07 0,02 0,01 

4 S cm 1,50 1,32 0,60 0,20 0,30 0,30 0,09 0,02 

5 CV % 26,60 22,66 17,76 13,98 10,93 21,76 17,20 10,91 

6 Sx % 6,03 5,15 3,87 2,83 2,54 5,04 3,64 4,76 

7 Minim cm 3,00 4,00 2,70 1,00 2,20 0,90 0,40 0,20 

8 Maxim cm 8,00 8,20 4,50 1,70 3,20 1,70 0,70 0,30 
 
În tabelul 3, este prezentată lungimea pereiopodelor 

la masculii de rac de râu (Astacus fluviatilis). 
 

Tabelul 3. Lungimea pereiopodelor la masculii de raci  
(Astacus fluviatilis) 

 

Lungime periopode Nr. 
crt. 

Specificare U.M. 
1 2 3 4 5 

1 n indivizi 20 20 20 20 20 
2 X cm 10,91 6,06 7,21 6,57 5,89 
3 Sx cm 0,42 0,22 0,21 0,16 0,15 
4 S cm 1,88 0,99 0,92 0,72 0,65 
5 CV % 17,27 16,38 12,75 10,91 11,03
6 Sx% % 3,85 3,63 2,91 2,44 2,55 
7 Minim cm 8,50 5,00 6,00 5,50 5,00 
8 Maxim cm 13,90 8,00 8,50 7,60 6,70 

 
Pereiopodele masculilor de raci (fig. 3) au avut lungimi 

diferite. Astfel, prima pereche a măsurat în medie 
10,91±0,42 cm, a doua pereche 6,06±0,22 cm, a treia 
pereche 7,21±0,21 cm, a patra pereche 6,57±0,16 cm şi a 
cincia pereche 5,85±0,15 cm. Raportând lungimea medie a 
pereiopodelor la lungimea medie a primei perechi de 
pereiopode, perechea a III-a atinge 66,09%, perechea 
a IV-a 60,22%, perechea a II-a 55,55% şi perechea a V-a 
53,99%. Între masculii luaţi în studiu a existat o varia-
bilitate mijlocie (CV cuprins între 10% şi 20%) pentru 
lungimea tuturor pereiopodelor. Mediile stabilite pentru 
fiecare pereche de pereiopode ne-au satisfăcut ca precizie 

(S x %<5%). 
 

 
 
 
 

 
Fig. 3. Mascul de rac – vedere 

ventrală (foto original). 
 
 
 
 
 

 

În tabelul 4, este prezentată lungimea celor 5 perechi 
de pleopode la masculii de rac (Astacus fluviatilis). 

 
Tabelul 4. Lungimea pleopodelor la masculii de raci  

(Astacus fluviatilis) 
 

Lungime pleopode Nr. 
crt.

Specificare U.M. 
1 2 3 4 5 

1 n indivizi 20 20 20 20 20 

2 X cm 2,00 2,11 1,85 1,73 1,55 

3 Sx cm 0,06 0,55 0,05 0,04 0,04 

4 S cm 0,25 0,24 0,22 0,18 0,17 

5 CV % 12,35 11,60 12,21 10,29 11,17

6 Sx% % 3,00 26,07 2,70 2,31 2,58 

7 Minim cm 1,50 1,60 1,40 1,40 1,20 

8 Maxim cm 2,40 2,50 2,20 2,00 1,80 

 
Cei 20 masculi de rac au prezentat o lungime medie 

a primei perechi de pleopode de 2±0,06 cm, a celei de-a 
II-a de 2,11±0,05 cm, a III-a de 1,85±0,05 cm, a IV-a 
de 1,73±0,04 cm şi a V-a de 1,55±0,04 cm. În cadrul 
lotului celei cinci perechi de pleopode au avut pentru 
lungimea acestora o variabilitate mijlocie. Pentru toate 
perechile de pleopode, media lungimii acestora ne 

satisface ca precizie (S x %<5%). La masculii de rac, 
cea mai mare lungime a avut-o cea de-a doua pereche 
de pleopode, din care prima pereche reprezintă 94,79%, 
cea de-a treia 87,68%, a patra 81,99% şi a cincia 
73,46%. 

4. CONCLUZII 

 Cei 20 de masculi de rac de râu (Astacus fluviatilis) 
au avut o lungime totală medie a corpului de 
12,72±0,19cm, din care cefalotoracele a măsurat 
6,07±0,10 cm, abdomenul 4,73±0,10 cm şi telsonul 
1,91±0,07 cm. 

 Masculii de rac de râu au prezentat o lungime 
medie a antenelor de 8,53±0,34 cm, a antenulelor de 
2,20±0,05 cm şi a pedunculului ochilor de 0,51±0,02 cm. 
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 Corpul masculilor de rac, au avut o lăţime medie 
la nivelul cefalotoracelui de 3,35±0,07 cm şi la nivelul 
abdomenului de 2,40±0,05 cm. Adâncimea medie a 
cefalotoracelui a fost de 2,85±0,07 cm, iar cea a 
abdomenului de 1,34±0,03 cm. 

 Masa medie a corpului masculilor a fost de 
55,70±3,07 cm, iar limitele individuale au oscilat între o 
minimă de 40 g şi o maximă de 78 g. 

 Lungimea medie a pereiopodelor a fost la prima 
pereche de 10,91±0,42 cm, la a II-a de 6,06±0,22 cm, 
a III-a de 7,21±0,21 cm, a IV-a de 6,57±0,16 cm şi a V-a 
de 5,85±0,15 cm. Lungimea primului pereiopod a fost 
constituită din 47,16% propod, 11,79% carpopodit, 
23,08% meros, 11,62% ischium, 4,06% bazis şi 1,75% 
coxa. Lungimea dactilului a reprezentat 28,09% din 
lungimea primului pereiopod. 

 Lungimea medie a pleopodelor a fost la prima 
pereche de 2±0,06 cm, la a II-a de 2,11±0,05 cm, a III-a 
de 1,85±0,05 cm, a IV-a de 1,73±0,04 cm şi a V-a de 
1,55±0,04 cm. 
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