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Introducere

Lucrarea propusă reprezintă o tentativă de închegare a rezultatelor cerectărilor multianuale a Laboratoarelor de Ihtiologie şi Acvacultură, şi Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al
Institutului de Zoologie AŞM cu privire la diversitatea ihtiofaunei şi starea structural-funcţională a populaţiilor speciilor de peşti din ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova.
Conţinutul lucrării este sistematizat în trei capitole, care reflectă studiul ihtiocenozelor
prin prisma „biodiversităţii, bioinvaziei şi bioindicaţie“. Termenul de ihtiocenoză a fost folosit ca un „bun rău“ acceptat de comunitatea ştiinţifică şi comod de utilizat la evidenţierea
comunităţii speciilor de peşti dintr-un biotop (cu toate că contravine principiilor structurale
a unei biocenoze).
În primul capitol se abordează conceptul de biodiversitate, se evidenţiază importanţa
ei pentru funcţionalitatea ecosistemelor, se menţionează factorii de impact asupra diversităţii ihtiofaunistice şi se abordează în mod separat starea ihtiofaunei principalelor tipuri de
ecosisteme acvatice naturale din Republica Moldova (ecosisteme lotice mari, medii şi mici;
ecosisteme lenice lacustre şi palustre), iar accentul principal în acest capitol este pus pe necesitatea conservării integrale a ecosistemelor, păstrându-se legăturile inalienabile între biotop
şi biocenoză (ca valori interdependente şi direct proporţionale).
Subiectul abordat în al doilea capitol a devenit deosebit de actual în perioada contemporană, când observăm o dinamică rapidă a fenomenului de globalizare, inclusiv şi în manipulările
cu material biologic, prerogativele economice, adesea sfidând, grosolan, principiile ecologice.
S-a făcut o clasificare a speciilor alogene de peşti în funcţie de originea teritorială, perioada şi modul de pătrundere, importanţa economică şi impactul ecologic produs. S-a constatat că, o specie alogenă nu neapărat este şi invazivă, iar o specie autohtonă în anumite
condiţii poate avea un efect invaziv. De asemenea, a fost folosit protocolul FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) în scopul evaluării riscului şi potenţialului invaziv a speciilor alogene
şi interveniente de peşti. La speciile alogene şi interveniente s-au evidenţiat particularităţile
biologice în condiţiile Republicii Moldova.
La sfârşitul capitolului s-au propus măsurile necesare pentru contracararea efectului bioinvaziei, iar concluzia generală este că, „doar un ecosistem bolnav şi slăbit poate deschide
larg uşile diverşilor intruşi nepoftiţi“.
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Actualitatea ultimului capitol în lucrarea de faţă se impune, în condiţiile intensificării
presingului antropic, când consecinţele sale negative se exprimă în mod complex şi la diferite
nivele de organizare bio-ecologică. De aceea, autorii acestei lucrări, în procesul de studiu a
bioindicaţiei (prin intermediul faunei piscicole), au încercat să folosească o abordare nouă,
multi-metrică şi integrativă, care să ia în consideraţie mai multe variabile a factorilor ecologici, dând prioritate principiului abordării ecosistemice.
În concluzie, se poate menţiona că, ihtiofauna Republicii Moldova, în aspect succesional, este supusă câtorva factori esenţiali cu efect major. Din cauza alterării habitatelor caracteristice, consecinţelor dramatice a pescuitului ilicit şi poluărilor antropogene accentuate,
se constată următoarele restructurări în ihtiofauna aborigenă: 1) avansarea pe poziţii multidominante a unor specii euritope de talie mică şi medie ca: babuşca, obleţul, batca, bibanul,
boarţa, unele specii de zvârlugi, ş.a. 2) degradarea populaţiilor speciilor stenotope reofile şi
limnofile dependente vital de gradul de conservare hidrobiotopică: linul, caracuda, ţigănuşul,
grindelul, boişteanul, zglăvoacele, păstrăvul indigen, lipanul, ş.a. 3) decimarea populaţiilor
speciilor migratoare şi semimigratoare: sturionii, scrumria de Dunăre, rizeavca, sabiţa, vârezubul, păstrăvul de mare, şi a celor potamodrome de talie mare, cu ciclul vital lung.
În acelaşi timp, pe fonul eliberării nişelor ecologice anterior ocupate de unele specii
indigene, intensificării pertubărilor climaterice (cu înteţirea calamităţilor naturale), translocărilor antropohore de taxoni alogeni, şi modificării intervalelor de acţiune a gradienţilor
factorilor de mediu, se urmăreşte procesul activ de îmbogăţire artificială a ihtiofaunei locale.
În aşa fel, în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova se constată pătrunderea şi proliferarea: 1) speciilor alogene invazive (naturalizate) şi a celor introducente economic valoroase;
2) speciilor interveniente limanice şi marine din direcţia aval (cu efect de pontizare a ihtiofaunei); 3) speciilor caracteristice altor bazine acvatice de apă dulce (Dunărea, Nipru, Don);
4) şi speciilor caracteristice altor zone piscicole (din amonte şi de altitudini mai înalte).
Autoexpansia speciilor alogene invazive de peşti pe teritoriul Republicii Moldova (ca
soretele, murgoiul bălţat, carasul argintiu, în viitorul apropiat a somnului pitic), se datorează în
mare parte bazinului danubial (Dunărean), care, în prezent, a devenit un macrosistem major
cu conexiuni inter-bazinale multiple.
În aşa fel, este important de subliniat că, în pofida presiunilor antropice majore de reducere a diversităţii ihtiofaunistice autohtone, numărul speciilor de peşti semnalaţi în ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova nu s-a micşorat semnificativ, ba din potrivă, se
observă „o majorare artificială“. Schimbările negative în reducerea ihtiofaunei, provocate de
de eutrofizare, colmatare, fragmentare hidrobiotopică şi poluare antropică accentuată sunt
„compensate“ de procesele de reofilizare şi interacţiune ihtiofaunistică activă intra– şi interbazinală (din fl. Dunărea în r. Prut, din fl. Nipru în fl. Nistru, fl. Nistru — r. Prut, din bazinul
mediteranian în cel pontic), şi translocare antropohoră de material piscicol alogen.
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1.1.

Conceptul de biodiversitate şi instrumentele de evaluare

„Indiferent de modul de abordare, de nivelul şi tipul pregătirii, oricine poate să
observe o caracteristică esenţială şi, în acelaşi timp, răspunzătoare de succes în ceea ce
priveşte viaţa — diversitatea“.
În Enciclopedia de Ecologie, semnată de academicianul Ion Dediu, diversitatea biologică (biodiversitate, diversitate specifică) este definită ca „Abundenţa de entităţi vii
pe Pământ, reprezentată de milioane de specii de bacterii, fungi, plante, animale, de
gene pe care acestea le conţin, complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic“ [58].
Conferinţa ONU pentru Mediu şi Dezvoltare ECO’92 de la Rio de Janeiro defineşte
biodiversitatea ca fiind „variabilitatea printre organismele vii de orice origine, incluzând
între altele sistemele terestre, marine şi alte sisteme acvatice şi complexele ecologice din
care ele fac parte [532]. Ele includ diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii şi
diversitatea ecosistemelor“[68].
În aşa fel, putem evidenţia biodiversitatea următoarelor niveluri de complexitate
[57, 58]:
1) Diversitatea genetică (intraspecifică) — include variabilitatea genetică a speciilor,
a populaţiilor separate geografic şi a indivizilor în raport cu populaţia din care
provin. Devenită, în prezent, un studiu „la modă“ graţie dezvoltării vertiginoase
a metodelor genetico‑moleculare de investigare. Rezulatele obţinute la „modelarea genotipurilor“ şi‑a regăsit o aplicare de mare anvergură în biotehnologie,
agricultură, zootehnie, medicină, ş.a.
2) Diversitatea specifică (interspecifică) — reprezintă numărul speciilor distincte
de pe un anumit teritoriu, biotop, arie, ş.a. Acest nivel este cel mai des folosit
pentru definirea biodiversităţii.
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3) Diversitatea ecosistemică (supraspecifică) — reuneşte variaţiile comunităţilor ce
formează biocenozele, variaţiile interacţiunilor dintre aceste comunităţi şi cele
ale ecosistemelor de pe Terră. Cu cât este mai mare numărul de ecosisteme dintr‑o zonă studiată, cu atât este mai mare biodiversitatea (ca exemlu biodiversitatea zonelor umede).
Mai există diversitatea peisagistică (diversitatea asociaţiilor de ecosisteme) şi cultural‑umană, însă volumul de faţă urmăreşte mai puţin abordarea acestor aspecte.
Indeferent de nivelurile organizatorice (sistemice) studiate, valoarea diversităţii este
direct proporţională cu diversitatea factorilor de mediu, iar intensitatea gradienţilor de
mediu nu trebuie să întreacă zona de toleranţă a elementelor sistemului, în caz contrar
procesele distructive pot prevala, iar sistemul poate intra în faza de degresie structurală
şi funcţională.
În realitate, degresia ecosistemelor se întâmplă destul de rar, doar în cazul când
factorul de impact este aşa de mare, încât, şi „mecanismele, şi legăturile de rezervă“ a
sistemului devin „paralizate“ iar „ciclul vital al sistemului încetează“ (pentru a da începutul unei noi forme de manifestare).
Cum s‑a menţionat anterior, conceptul de biodiversitate semnifică, în primul rând,
ansamblul taxonilor, iar ulterior s‑a evidenţiat relaţia între mulţimea de specii şi mulţimea de indivizi. În consecinţă s‑a stabilit că, numărul de specii şi numărul de indivizi
sunt valori invers proporţionale (principiile lui Thienemann) [57, 58, 74, 92, 378]. De
asemenea, valori invers proporţionale sunt numărul de specii şi intensitatea competiţiei
interspecifice [57]. În condiţii optimale ale mediului o specie influienţiază altă specie
ca factor limitant (reglator). În condiţii nefavorabile concurenţa interspecifică scade,
iar diversitatea biologică este reprezentată doar de câteva specii ubicviste cu valenţă
ecologică largă.
În această ordine de idei, am ajuns la concluzia că, un „ecosistem sănătos“ este
suficient de bogat în specii, echilibrat după efective şi capabil de a opune rezistenţă la
diverşi intruşi. Deci, putem concluziona că biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia
sunt concepte interdependente şi esenţiale în procesul de monitorizare a sistemelor
biologice.
Măsurarea biodiversităţii, deşi o preocupare constantă în studiile de biologie, ecologie şi protecţia mediului, reprezintă una din marile provocări în acest domeniu. Faptul
este determinat de nevoia de a inventaria speciile, dar şi de a procesa modificările ce au
loc în timp şi spaţiu. În aparenţă se crede că numărul de specii este un atribut simplu de
evidenţiat, care include adesea studii de catalogare. Însă, nici odată, o tehnică de calculator performantă sau un studiu cantitativ de mare precizie nu vor înlocui aptitudinile
unui bun sistematician (în schimb î‑i vor fi de mare ajutor).
În pofida numeroaselor cercetări, discuţii şi polemici, criteriile de delimitare a speciilor, cel puţin în cadrul anumitor grupe sistematice, rămâne în prezent un subiect de
discuţii (ca exemplu la peştii din genurile Cobitis, Gobio, Romanogobio, ş.a.) [338, 549,
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555]. De rând cu criteriile clasice (criteriul morfologic şi cel al izolării reproductive la
animale), ştiinţa modernă pune la dispoziţia cercetătorilor criterii genetice şi biochimice de mare fineţe, dar mai dificil de aplicat în cercetarea practică curentă. Unele din
ele chiar pun sub semnul întrebării definiţia clasică a conceptului de specie. Importanţa
acestor probleme teoretice pentru practica ocrotirii biodiversităţii este neîndoielnică,
dar considerăm că ea nu trebuie exagerată, dar cu precauţie combinată, căci o asemnea
exagerare ar putea să ne ducă într‑un impas steril, la irosirea timpului în discuţii teoretice şi implicit, la tergiversarea măsurilor urgente şi eficiente pentru ocrotirea populaţiilor taxonilor în cauză.
Cu toată larga răspândire a conceptului de biodiversitate, trebuie înţeles faptul
că, sunt puţine cercetări care au determinat acest atribut pentru o întreagă biocenoză. Cel mai des se apreciază diversitatea unui grup ecologic sau sistematic anumit de
pe o anumită unitate de suprafaţă delimitată ecologic (ca exemplu diversitatea peştilor,
planctonului, bentosului dintr‑un lac, râu, zonă, sector, ş.a.), ceea ce astăzi numim α
(alfa) diversitate (diversitate intrabiotopică). Se foloseşte mai ales la estimarea bogăţiei
de specii dintr‑un ecosistem, la evaluarea raportului între numărul de specii şi cel de indivizi, ponderii populaţiilor înt‑o biocenoză, heterogenităţii de repartiţie a populaţiilor
şi taxonilor, ş.a. Atunci când comparăm diversitatea diferitor ecosisteme, punându‑se
în evidenţă gradul de similaritate dintre comunităţile lor, vorbim de β (beta) diversitate
(diversitate interbiotopică), iar când caracterizăm varietatea dintr‑o arie geografică mai
mare (ca exemplu bazin hidrografic) menţionăm γ diversitate (diversitate sectorială,
care integrează atât diversităţile α cât şi β) [57, 58, 308].
Analiza oricărei biocenoze presupune în mod obligatoriu colectarea şi indentificarea speciilor componente (figura 1.1.).

Figura 1.1. Năvodaşul, plasele şi ietrele sunt unelte de bază folosite în actualul studiu

Pentru capturarea peştelui s‑a utilizat o gamă variată de unelte de pescuit: plasele
staţionare cu latura ochiului (14mm×14mm—100mm×100mm), năvodul pentru puiet
(lungimea 5 m şi 20 m), ietrele, plasa Corri, ş.a.
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Studiile ihtiologice reflecatate în lucrare s‑au efectuat în ecosistemele acvatice din
Republica Moldova, folosind metodele standard unanim acceptate [4, 62, 80, 83, 87,
136, 140, 181, 183, 186, 187, 209, 212, 220, 276, 278, 280, 289, 305, 306, 327, 340,
342, 350, 370, 383, 392, 393, 395, 406, 414, 416, 422, 424, 48, 429, 513, 536, 542, 587].
Datele obţinute au fost prelucrate statistic, utilizând programele STATISTICA 6,0 şi
Excel–2007.
Pentru a descifra relaţiile stabilite între diferite specii în cadrul ecosistemului, ierarhiile ce se stabilesc în cadrul ihtiocenozelor, în ajutor ne vin un ansamblu de metode
matematice cunoscute sub denumirea generică de analiză sinecologică. Acest tip de
analiză ne permite să identificăm cu precizie speciile care au ponderea cea mai mare
în ecosistem sub aspectele schimburilor energetice cu mediul, care sunt speciile caracteristice unui biotop, sau speciile care au ajuns întâmplător în zona cercetată; de
asemenea se poate stabili cu destulă precizie interelaţiile dintre speciile ce alcătuiesc
biocenoza [62].
În funcţie de modul în care aceştia se calculează, avem de‑a face cu două categorii
distincte: 1. indici ecologici analitici (se operează cu datele brute colectate pe teren) şi
2. indici ecologici sintetici (se operează cu indicii analitici şi se folosec pentru evidenţierea interelaţiilor dintre specii, comunităţi sau cenoze).
Cel mai des sunt utilizaţi următorii indici ecologici [57, 62, 308, 357, 536].
1. Indici ecologici analitici
— ABUNDENŢA NUMERICĂ (A) — reprezintă numărul absolut al indivizilor
unei specii din zona de cercetare.
La estimarea abundenţei se utilizează cinci clase:
0 — absent; I — rar; II — relativ rar; III — abundent; IV — foarte abundent.
— ABUNDENŢA RELATIVĂ (Ar) — reprezintă ponderea (%) fiecărei specii în biocenoza studiată şi se estimează după relaţia:
unde:
n = numărul de indivizi ai speciei A,
N = numărul total de indivizi al tuturor speciilor.
Se foloseşte şi pentru acest caz metoda claselor de abundenţă marcate prin semne
convenţionale:
0 între 0—10%
III între 51—70%
I între 11—30%
IV între 71—100%
II între 31—50%
Adesea abundenţa relativă (Ar) este exprimată prin DOMINANŢĂ (D), având acelaşi sens ecologic (de indicator al productivităţii speciei în biocenoza studiată).
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În funcţie de valoarea dominanţei speciilor se atribuie la următoarele clase:
D1 — subrecedente — sub 1,1%
D4 — dominante — între 5,1–10%
D2 — recedente
— între 1,1–2%
D5 — eudominante — peste 10%
D3 — subdominante — între 2,1–5%
— FRECVENŢA (F) — indică procentul probelor în care este prezentă o specie
faţă de numărul total de probe colectate în zona de cercetare (biotop). Conform
valorii frecvenţei speciile se clasifică în:
comune
frecvenţa peste 70%
rare
frecvenţa de 10—29%
relativ comune frecvenţa de 50—69%
foarte rare frecvenţa sub 10%
relativ rare
frecvenţa de 30—49%
Deasemnea frecvenţa (F) poate fi exprimată prin CONSTANŢĂ (C), care arată continuitatea apariţiei unei specii într‑un biotop dat şi importanţa ei la realizarea structurii
biocenozei.
Constanţa se estimează după relaţia:

unde:
p = numărul de eşantioane (probe) cu specia A prezentă,
P = numărul total de probe prelevate.
În funcţie de valorile constanţei s‑au stabilit patru categorii de specii:
C1 < 25% — specii accidentale
C3 = 50,1—75% — specii constante
C2 = 25,1—50% — specii accesorii
C4 > 75% — specii euconstante
2. Indici ecologici sintetici
— INDICELE DE SEMNIFICAŢIE ECOLOGICĂ (W) — reprezintă relaţia dintre
indicatorul structural (constanţa) şi indicatorul productiv (dominanţa), oglindind poziţia unei specii în biocenoză.
Se calculează conform relaţiei:

După valorile obţinute pentru acest indice, speciile se împart în următoarele clase:
W1 < 0,1%,
W4 5,1—10%,
W2 0,1—1%,
W5 >10%.
W3 1,1—5%,
Clasa W1 corespunde speciilor accidentale, clasele W2 şi W3 corespund speciilor
accesorii (însoţitoare) şi clasele W4 şi W5 speciilor caracteristice pentru cenoza dată.
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— INDICELE DE SIMILARITATE SPECIFICĂ — acesta exprimă gradul de similitudine (asemănare) dintre două probe/comunităţi/biocenoze din punct de vedere al prezenţei speciilor comune. Se apreciază după valorile coeficientului lui
Sörensen:
unde:
a — numărul de specii din proba A,
b — numărul de specii din proba B,
c — numărul de specii comune în probele A şi B.
Calculând acest indice, se constată că ia valori cuprinse între 0 şi 1.
— INDICILE DE DIVERSITATE (indicele Shannon‑Wiener) — este de natură informatică şi se calculează după următoarea formulă:

unde:
k — factorul de conversie pentru schimbarea bazei logaritmului de la 10 la 2,
având valoarea 3,321928;
N — numărul total de indivizi;
Ni — numărul de indivizi ai speciei i;
S — numărul total de specii;
pi — dominanţa speciei.
valoarea acestui indice este direct proporţională cu numărul de specii. Utilizarea acestui indice permite realizarea de studii comparative, indiferent de mărimea eşantionului.
— ECHITABILITATEA (e) (Lloyd — Gheraldi) — Variază între 0 şi 1. Ea tinde
spere 0 atunci când majoritatea indivizilor aparţin unei singure specii şi spre 1,
în cazul în care fiecare specie este reprezentată prin acelaşi număr de indivizi:
sau
unde:
S’ — numărul teoretic de specii exprimat prin H(S);
S — numărul observat de specii.
— INDICELE SIMPSON (Is), arată „concentraţia“ de dominare [417], încât valoarea sa este direct proporţională cu gradul de dominare a uneia sau a puţinelor
specii într‑o biocenoză şi are expresia:
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În aşa fel, putem concluziona că, cuantificarea biodiversităţii, prin utilizarea a diferiţi indicatori şi indici, prezintă informaţii valoroase în ceea ce priveşte ecosistemele,
starea şi dinamica lor.
La nivel populaţional şi individual starea structural‑funcţională a peştilor se evaluiază utilizând diverse metode ecologice, ihtiologice clasice şi moderne unanim recunoscute [80, 234, 278, 281, 296, 342, 375, 406, 451, 511].
Pentru estimarea ritmului de creştere a diferitor specii de peşti am folosit funcţia
Bertanlanffy. Calcularea parametrilor de creştere k şi t0 poate fi efectuată prin fixarea
prealabilă a valorii lui l∞ ca valoare de intrare [80]. Această metodă a fost utilizată de
autori în unele lucrări ştiinţifice publicate anterior, caz acceptat mai ales pentru speciile
cu ciclul vital scurt, când valorile empirice gravimetrice maximale corespund realităţii,
populaţiile lor având o structură completă şi bine echilibrată. Sau această valoare se
poate include din alte sursele ştiinţifice unanim recunoscute, cu indicarea lor (ca exemplu fishbase.org).
În lucrarea de faţă, a fost aplicată relaţia Ford‑Walford [511], care necesită calcularea valorii l∞, utilizată la descrierea funcţiei Bertanlanffy (Ricker, 1975; Pauly, 1983;
Sparre şi al., 1989) şi permite în condiţii reale şi concrete (timp şi spaţiu), pe baza datelor empirice, de a estima creşterile teoretice fiziologice maximale.
Astfel, lungimea peştelui de vârsta t va constitui:
lt = l∞(1–e–k(t–t0))
respectiv, masa corpului peştelui:
wt = w∞(1–e–k(t–t0))3

unde:
l(t) — lungimea standard a peştelui la vârsta t;
w(t) — masa corpului peştelui la vârsta t;
l∞ — lungimea teoretică maximală a peştelui, cm;
w∞ — masa teoretică maximală a peştelui, g;
k — constanta de creştere;
t0 — vârsta teoretică la care lungimea peştelui este „0“;
e — baza logaritmului natural.
În urma aplicării unui şir de transformări matematice, funcţiile date pot fi aduse la
următoarele forme liniare lt+1 = a + blt şi, respectiv,
Pentru calcularea coeficienţilor a şi b a fost utilizată metoda celor mai mici pătrate:
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Determinarea corelaţiei între lungimea şi masa corpului la speciile de peşti.
Din punct de vedere analitic această legitate se descrie prin ecuaţia:
w = a • lb

unde:
w — masa corpului, g;
l — lungimea standard a peştelui, cm;
a — constanta egală cu w când l=1;
b — coeficient exponenţial.
Coeficientul de corelaţie rxy a fost calculat după formula:

În cazul când în procesul de creştere a speciei se menţin similarităţile geometrice
(echilibru armonic) ale formei corpului, atunci b=3. Dacă însă b>3 — atunci se constată
alometria pozitivă, iar b<3 indică asupra unei alometrii negative (cu favorizarea creşterii în lungime).
Pentru estimarea parametrilor ecuaţiei se aplică metoda celor mai mici pătrate şi
forma logaritmică liniară a acesteia:
lgw = a + blgl
În rezultatul calculelor se obţin o serie de date referitoare la creşterea peştilor, date
care caracterizează tipul de creştere într‑un anumit ecosistem, permiţînd realizarea
comparaţiilor între populaţiile aceleiaşi specii din diferite ecosisteme/bazine acvatice
(condiţii ecologice diferite), sau între populaţiile diferitor specii din acelaşi bazin acvatic (condiţii ecologice similare).
La evaluarea structurii de vârstă a populaţiilor este suficient de a supune măsurătorilor ihtiologice un eşantion de minim 30 indivizi/specie, dar precizia de reprezentare a
datelor creşte cu majorarea numărului de măsurări [536].
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Consideraţii cu privire la diversitatea şi stabilitatea ecosistemelor

De multe ori, în literatura de specialitate, se utilizează termenul de stabilitate, mai
ales la caracterizarea rigidităţii diferitor nivele de organizare a sistemelor biologice [57,
125, 126, 378].
Însuşirea ecosistemului de a se comporta stabil şi constant în timp, este condiţionată, în primul rând, de capacitatea lui de a opune rezistenţă acţiunii factorilor externi.
„Se consideră că biocenozele constituite dintr‑un număr suficient de mare de specii
sunt stabile, deci echilibrul ecologic este o funcţie a biodiversităţii, fiindcă, ele (biocenozele) dispun şi de o structurare internă bogat diversificată, cu interconexiuni biocenotice maxim posibile, ce funcţionează ca un fel de sistem‑tampon şi care le permit să
diminueze tensiunile interspecifice intrabiocenotice“ [57].
Însă, nu întotdeauna capacitatea de a opune rezistenţă este direct proporţională cu
complexitatea nivelului de organizare a sistemului. În prezent, dimpotrivă se observă,
degradarea continuă a ecosistemelor naturale înalt organizate (cu şanse minime de revenire) şi o stare relativ constantă a celor modificate şi simplificate antropic [14, 20, 29].
Totuşi, în pofida multiplelor cauze ce determină echilibrul ecosistemelor, stabilitatea lor devine o însuşire „inalienabilă şi relativ durabilă“, caracterizată mai degrabă
printr‑o „formă funcţională“, decât cuantificată ca „stare sau valoare“.
Una din expresiile stabilităţii ecosistemului este biocenoza bogată în specii, care,
ulterior, fiind afectată trece într‑o formă săracă calitativ, dar şi nu întotdeauna cantitativ (în natură aceste valori sunt de obicei invers proporţionale), şi numai în condiţii
critice se pierd ambele forme funcţionale a stabilităţii.
Este, totuşi de menţionat că, potenţialul major de menţinere a echilibrului dinamic, prin inducerea modificărilor la diverse nivele de organizare, nu este unul infinit,
existând o valoare critică admisibilă, după care nici modificările calitative, nici cele
cantitative nu mai pot menţine o stare funcţională a ecosistemului (este cazul ecosistemelor suprapoluate unde sunt şi puţine specii şi un număr redus de indivizi).
În aşa fel, putem evidenţia trei forme a stabiităţii ecositemice: 1) stabilitate ecosistemică calitativă (diversitate funcţională calitativă) (DFC), 2) stabilitate ecosistemică
cantitativă (diversitate funcţională cantitativă) (dfc) sau 3) instabilitate totală (it). Şi, indiferent de „forma“ a stabilităţii (forma homeostaziei) scopul principal al ecosistemului
este de a menţine viaţa, în orice „formă funcţională posibilă“.
În prezent, majoritatea ecosistemelor trec la cea de doua formă de stabilitate, când
biocenoza pierde rapid din bogăţia specifică, dar au loc modificări semnificative la nivelurile intrabiocenotice, prin majorarea ponderii puţinelor specii generaliste‑oportuniste şi diversificarea relaţiilor la nivel intrapopulaţional (în condiţii ecologice mereu
schimbătoare).
Numeroasele investigaţii efectuate de autori în ihtiocenozele ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, de fiecare dată, trezeau semne de întrebare — care sunt
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mecanismele şi factorii provocatori ce contribuie la „trecerea“ sistemelor vii dintr‑o
formă de stabiliate (calitativă) în alta (cantitativă), iar ca caz excepţional — de pierdere
totală a ei?
În urma cercetărilor multianuale efectuate în diverse obiective acvatice ale Republicii Moldova a fost posibilă evidenţierea unor particularităţi şi legităţi biocenotice foarte importante. În ecosistemele acvatice mari, complexe şi înalt organizate, cu
impact antropic nesemnificativ (sau care încă „pot riposta“ presingului din exterior),
bogăţia taxonomică devine apreciabilă, iar speciile constituiente se caracterizează prin
nişe ecologice bine delimitate cu o structură populaţională echilibrată şi relaţii intrabiocenotice complexe, multiplu asigurate, fiind dublate cele mai susceptibile legături.
Însă, este de menţionat, faptul că, o diversitate specifică mare nu presupune neapărat
şi o pondrere mare a fiecărui taxon, de regulă, un ecosistem neafectat şi bogat în specii
este format din câţiva taxoni „cheie“ şi o mulţime de specii „accesorii“, care în caz de
„perturbări ecologice“ vor compensa şi prelua funcţiile de bază „pierdute“.
Pe când, în ecosistemele acvatice supuse semnificativ presingului antropic, diversitatea ihtiofaunistică devine săracă ca rezultat al dispariţiei numeroaselor specii accesorii, iar specimenele cheie devin, ori taxonii alogeni înalt competitivi şi proliferativi,
ori cei indigeni cu potenţial major în provocarea efectului invaziv.
Şi, numai în unele zone suprapoluate a râurilor mici din ţară (ca exemplu r. Bâc
aval de mun. Chişinău, r. Răut aval de or. Bălţi, ş.a.) atât diversitatea, cât şi efectivele
speciilor erau sub valorile minim acceptabile [39, 40, 44].
Pentru majoritatea ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova este caracteristic al doilea caz, când se constată o diversitate ihtiofaunistică redusă şi un grad
mare de dominare a unor specii alogene sau indigene, generaliste şi proliferiste cu ciclul vital scurt (ca obleţul, murgoiul bălţat, boarţa, unele specii de zvârlugi, ş.a.) şi mediu
înalt competitive (caras argintiu, bibanul, babuşca, sorete, ş.a.), iar, la unele din aceste
specii eudominante s‑a constatat prezenţa unui polimorfism ecologic pronunţat.
Se ştie faptul că, valoarea, distribuţia şi abundenţa resurselor de hrană sunt de asemenea printre principalii reglatori ai abundenţei populaţiilor dintr‑un ecosistem [57].
În condiţiile, când se constată un proces activ de eutrofizare a ecosistemelor acvatice, se produce o uniformizare a structurii hidrobiotopice şi o acumulare în surplus a
substanţelor nutritive (îndeosebi compuşi ai N şi P), care, cumva, trebuie antrenaţi în
circuitul energetic al sistemului. Ca rezultat, devin favorizate un număr redus de specii
bine adaptate la condiţiile date de mediu, unde se constată adesea dificit de oxigen sovit,
cazuri de „înflorire a apei“, concentraţii ridicate de amoniac şi hidrogen sulfurat toxici,
ş.a.
Aceste specii, în majoritate euriterme şi eurioxibionte, ca rezultat a îmbunătăţirii
condiţiilor de nutriţie şi eliminare a concurenţilor, se reproduc în mod excesiv, iar atingând faze numerice critice, sunt impuse să caute diverse metode de detensionare a concurenţei intraspecifice. Una din soluţiile eficiente este separarea nişelor trofice şi spaţiale.
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În rezultat, generalismul speciilor rămase, exprimat prin latura polifagismului,
polifilismului, euritopismului, ş.a., sau oportunismul speciilor, exprimat prin specializări ecologice operative, în concurs cu potenţialul reproductiv înalt (apărut conform
strategiei populaţionale de tip r), conduce la apariţia diversificărilor relaţiilor intrapopulaţionale şi apariţia eco‑morfelor distinctive [20].
În aşa fel, în aceste ecosisteme „sărace“ în specii şi bogate în nutrienţi, apar grupări
de ecofene numeroase ca exemplu bibanul zooplanctono‑benosofag de litoral, bibanul
ihtiofag de adâncime, bibanul astacofag, babuşca malacofagă, babuşca fitofagă, babuşca
planctonofagă, ş.a.
Graţie idioadaptărilor oportune, la aceste specii multidominante se dezvoltă un mecanism eficient şi rapid de modificare a spectrului trofic (chiar în decurs de câteva ore),
în funcţie de disponibilitatea resurselor furajere la moment în ecosistem (primăvara devreme cu detritus sau zooplancton, la zborul în masă a insectelor — se comportă ca specii entomofage, vara — macrofitofage sau zooplanctonofage, spre iară — răpitoare, ş.a.).
În consecinţă, repartizarea speciilor multidominante de peşti pe diferite niveluri
trofice, sau poziţionarea unei specii cu reprezentanţi a diferitor verigi în lanţul trofic,
devine o strategie importantă a ecosistemului de aşi menţine starea de stabilitate, şi ca
finalitate — de valorificare integrală a excesului de resuse trofice acumulate şi neantrenate în circuitul de materie şi energie.
Această strategie de menţinere a stabilităţii ecosistemului în pofida reducerii diversităţii specifice poate fi mai uşor sesizată, construind piramida stabilităţii ecosistemice (figura 1.2.) [20, 29].
Asemenea principiului de ierarhizare a piramidei trofice, fiecare nivel al piramidei
stabilităţii ecosistemice (celular, tisular, organic, individual, populaţional, ecosistemic)
este reprezentat de mai multe subnivele bio‑ecologice, spre bază crescând gradul de
specializare în cadrul nivelului.
La acţiunea factorului extern de impact, care acţionează de la bază spre vârful
piramidei, se afectează, în primul rând, subnivelurile îngust specializate a nivelurilor
superioare de oraganizare sistemică, ce nu pot răspunde rapid şi adecvat la rigoriile
schimbătoare de mediu. Iar, reacţia de răspuns a ecosistemului se va manifesta de la
vârf spre bază, antrenându‑se subnivelele de organizare nediferenţiate a fiecărui nivel
de organizare, care fiind mai simple, uşor modelabile şi adaptabile (cu „economii“ de
timp şi energie), devin avantajate în faţa celor progresiste şi complicate, dar inoportune, şi prea rigide pentru un răspuns adecvat, promt şi operativ.
Astfel, în condiţii instabile de mediu, vor fi afectate în primul rând subnivelurile
îngust specializate, situate la baza fiecărui nivel, care, graţie rigidităţii lor, devin mai
susceptibile, cu sacrificii mai mari la reconformare, până la eliminarea lor totală. Un
exemplu tipic poate servi dispariţia speciilor stenobionte în ecositemele lotice mici ale
Republicii Moldova şi dominarea celor euribionte generaliste, care rapid s‑au adaptat
la fluctuaţiile mari a gradienţilor de mediu.
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Figura 1.2. Piramida stabilităţii ecosistemice

Pentru a se reveni mai curând la o stare de echilibru dinamic, reacţia de răspuns
a ecosistemului se va manifesta de la subnivelurile nespecializate şi „universale“ ale fiecărui nivel de organizare sistemică, cu antrenarea unui număr minim de manipulări
energetice şi de structură. Ulterior, în caz de succes, se dezvoltă specializări structurale
mai înguste cu „randament ecologic“ mai mare (care ulterior în condiţii de mediu relativ constante vor conduce în procesul de speciaţie la apariţia noilor unităţi taxonomice). Ca exemplu elocvent serveşte fenomenul polimorfismului ecologic, cu multiplele
grupări ecologice subpopulaţionale, care reprezintă o „fază amorfă temporară“ în condiţii instabile de mediu şi o „fază tranzitorie“ în procesul de speciaţie, la stabilizarea
condiţiilor de mediu.
În aşa fel, polimorfismul ecologic, contribuie la apariţia speciilor oportune în momente oportune, permite conservarea speciei în condiţii ecologice instabile şi reprezintă o strategie importantă de menţinere a stabilităţii ecosistemelor, care în funcţie de
valoarea diversităţii specifice şi intra‑specifice, indică la ecosisteme mature, neafectate
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antropic (a căror diversitate specifică este mare cu o pondere semnificativă a speciilor
stenobionte), sau la cele degradate şi în curs de restructurare (diversitate specifică mică
şi variabilitate individuală pronunţată).
De asemenea, este de menţionat că, în majoritatea ihtiocenozelor ecosistemelor
acvatice din Republica Moldova se constată dominarea speciilor cu ciclul vital scurt
şi degradarea populaţiilor speciilor cu ciclul vital lung [16, 22, 34, 39, 65, 104, 492].
Acest tablou ihtiofaunistic este determinat, pe de o parte, de instabilitatea accentuată
a factorilor de mediu, iar pe de altă parte — de particularităţile ecologice ale acestor
specii. Regula generală este că, cu cât structura de vârstă este mai simplă (caracteristică
speciilor cu ciclul vital scurt), cu atât „perioada de revenire“ (restabilire a efectivelor)
după o perturbare a factorilor de mediu este mai scurtă (asemenea subnivelurilor nespecializate a piramidei stabilităţii ecosistemice). Pentru speciile cu ciclul vital lung şi
o structură populaţională complexă, o condiţie primordială a reproducerii reuşite şi
asigurare a continuităţii speciei, devine mediul relativ constant, care permite supravieţuirea indivizilor până la vârsta de maturizare târzie, iar graţie prolificităţii lor înalte
şi competitivităţii accentuate, ele denin eudominate în condiţii neafectate antropic (ca
exemplu poate servi populaţiile numeroase de acipenseride, salmonide, ş.a. specii de talie mare până la perioada „invaziei umane“). Pentru a fi scoase din faza de echilibru, la
populaţiile acestor specii, se cere o forţă destabilizatoare mult mai mare, dar, dacă acest
lucru s‑a întâmplat, perioada şi efortul depus pentru restabilire, de semenea, este mult
mai mare (nici până în prezent reprezentanţii acestor familii nu s‑au revenit numeric).
Este important de a conştientiza că, starea de stabilitate a ecosistemelor este o variabilă evolutivă, cu cât diversitatea specifică este mai mare cu atât ecosistemul ocupă o
poziţie ierahică mai înaltă, păstrând funcţiile ambelor forme de stabilitate: cea calitativă (DFC) — ca activă şi cea cantitativă (dfc) — în formă de rezervă (latentă).
De aceea, omenirea trebuie să conştientizeze că, ceea ce a format natura în decurs
de milioane de ani, este un patrimoniu natural de valoare incontestabilă, irepetabilă şi
incomparabilă cu „scopurile materiale ruşinoase“, şi ea trebuie păstrată, conservată şi
transmisă cu demnitate generaţiilor viitoare.
Dacă secţionăm baza oricărui nivel a „piramidei stabilităţii ecosistemice“ şi omitem „trunchiul de jos “ obţinem de fiecare dată o piramidă mai mică, care întruşeşte
doar nivelurile ierarhice mai inferioare, având „vârful şi feţele laterale“ comune (secţionarea este de fapt activitatea factorului antropic negativ). „Înălţimea piramidei“, care
exprimă totalitatea nivelurilor de organizare a sistemului (estimată în unităţi informaţională), este o variabilă dependentă de timp, iar „suprafaţa bazei“, care în esenţă este
„proiecţia manifestărilor adaptive în procesul evoluţiei“ (prin mecanisme de combinare, agregare, recombinare, regenerare, selecţie, ş.a), sugerează valoarea diversităţii
bio‑ecologice. În mod teoretic, având valorile „înălţimii piramidei“ şi „suprafaţei bazei“, se poate calcula „volumul piramidei“, exprimată matematic prin relaţia V=1/3•H•S,
care reprezintă capacitatea reală de menţinere a echilibrului ecosistemic (CREE).
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În aşa fel, putem demonstra că, diversitatea specifică mare (S), este o valoare direct
proporţională cu gradul de stabilitate a ecosistemului (V). În realitate însă, reducerea
diversităţii specifice nu neapărat provoacă pierderea stabilităţii ecosistemice, dar, cu
siguranţă, conduce la diversificarea subnivelurilor inferioare (care, în esenţă reprezintă
expresia polimorfismului ecologic) şi indică la capacitatea „potenţială“ de menţinere
a echilibrului ecosistemic (CPEE) (având ca scop restabilirea „volumului piramidei“,
prin antrenarea diversităţii funcţionale cantitative — dfc).
Cum am subliniat anterior, „forma calitativă“ a stabilităţii ecosistemice păstrează
funcţiile ambelor tipuri de stabilitate, iar „forma funcţională cantitativă“ este o treaptă
de trecere spre o „diversitate calitativă“ (sau de regresie a ei). În condiţii de impact negativ major, mecanismul „stabilităţii cantitative“, menţine funcţionalitatea sistemelor
biologice, în baza diversificărilor structurale în interiorul nivelurilor ierarhice inferioare rămase. Piramida capătă o valoare mai mică a lui H, dar îşi măreşte suprafaţa
muchiilor sale, şi ca rezultat — volumul practic nu se schimbă.
Din această cauză, omenirea, din imprudenţă şi sineîncredere exagerată că, totul
în natură se restabileşte şi se reînoieşte, poate ajunge în situaţia când, natura îşi va continua viaţa — dar „fără măria sa omul“.
În concluzie, putem afirma că diversitatea specifică mare, nu poate fi considerată
ca indicator al gradului maxim de stabilitate şi funcţionalitate ecosistemică, dar reprezintă una din formele stabilităţii (stabilitate funcţională calitativă, cum am menţionat
anterior), şi este un indicator al unui stat grijuliu faţă de natură, de „partener al naturii — şi nu stăpân“.
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Reţeaua hidrografică a Republicii Moldova este reprezentată prin 3621 râuri şi
pîraie (inclusiv 7 — cu lungimea de peste 100 km, iar alte 247 — peste 10 km). Lungimea sumară a râurilor depăşeşte 16000 km. Cele mai mari râuri care mărginesc hotarul Republicii Moldova sunt fl. Nistru şi r. Prut. Fluviul Nistru, bazinul hidrografic al
căruia acoperă 57% din teritoriul ţării, cu un debit anual de circa 10 km³, marchează
pe o porţiune de 630 km frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina. Râul Prut
(afluient al Dunării), bazinul căruia constituie 24% din teritoriu, cu debitul anual de
circa 2,4 km³ pe o porţiune de 695 km marchează hotarul între Republica Moldova şi
România (figura 1.3.) [52, 72].

Figura 1.3. Bazinele acvatice ale Republicii Moldova

În afară de acestea, pe teritoriul ţării există 3532 de lacuri de acumulare cu o suprafaţă totală de 333 km². Printre acestea predomină lacurile mici cu suprafaţa de cca 0,2
km². Cele mai mari lacuri naturale sunt situate pe cursul de jos al râului Prut (Beleu,
bălţile Manta), iar cele mai mari lacuri de acumulare artificiale sunt Costeşti — Stânca
(735 mln.m³) — pe râul Prut şi Dubăsari (277,4 mln.m³) — pe fluviul Nistru [72].
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Întrucât Republica Moldova este poziţionată într‑un spaţiu de interferenţă biogeografică, fiind mărginită pe de o parte de bazinul Nistrean, iar pe de altă parte de
cel Dunărean, ihtiofauna sa este cât se poate de diversă şi originală. Ca exemplu ihtiofauna deltaică a fl. Nistru diferă vădit de cea a gurii Dunării, având o diversitate mai
redusă a speciilor de apă dulce şi o cantitate mai mare a speciilor de apă salmastră şi
sărată.
Lucrările cu privire la studiul diversităţii ihtiofaunistice din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova denotă valori fluctuante cu caracter neuniform, în diferiţi ani catalogând între 75 şi 130 taxoni [55, 77, 104, 136, 176, 212, 314, 320, 389,
399, 487, 502, 525]. Această alternare a diversităţii ihtiofaunistice, pe de o parte este
condiţionată de dificultatea şi specificul monitoringului ihtiofaunistic, iar pe de
altă parte, de activităţile de anvergură privind introducerea speciilor noi de origine
alogenă, cât şi autoexpansia unor reprezentanţi exotici şi intervenienţi în mediile
modificate şi devenite în prezent deosebit de „simpatice şi tentante“. Pe lângă activităţile antropice care au modificat semnificativ ihtiofauna nativă a acestor bazine
acvatice, unul din factorii stimulatori poate fi considerat şi schimbările climaterice
cu caracter aciclic, de mare intensitate, care a schimbat „graniţile de răspândire“ a
multor hidrobionţi.
Printre lucrările fundamentale preocupate de studiul ihtiofaunei pe teritoriul
Republicii Moldova pot fi amintite cele ale savanţilor: Кessler K.F. (1877); Antipa Gr.
(1909); Berg L.S. (1948—1949); Bănărescu P. (1964); Burnaşev M.S. (1954); Popa L.L.
(1977); Cepurnova L.V. (1972); Dolghii V.N.(1993); Usatîi M. A. (2004) ş.a [1, 4, 104, 176,
136, 212, 272, 399, 489 ].
În prezent, imixtiunea antropică accentuată în „viaţa“ ecosistemelor acvatice din
Republica Moldova (fragmentări hidrobiotopice multiple, poluări persistente, pescuit
excesiv, ş.a.) a provocat dispariţia multor specii stenotope, vital dependente de gradul
de conservare a habitatelor caracteristice.
Se crede că modificările structurii mediului înconjurător de către activitatea umană au o cauză obiectivă, şi anume menţinerea structurii şi funcţionalităţii organismului uman într‑un anumit domeniu de stabilitate care este determinat genetic. Atunci,
putem cu singuranţă constata că, poziţia antropocentristă în relaţiile cu natura, sfidează celelalte componente ale lumii vii, provocând acel efect invaziv, atât de mult discutat
în privinţa altor specii (cu toate că raţiunea înaltă şi superioritatea considerată, nu ne
permite să vorbim „deschis“).
Totuşi, la nivel global starea de lucruri a început să se schimbe spre bine. Unele
state înalt dezvoltate au înţeles că, cu aşa tempou „efectul bumerangului“ devine
imanent, şi dacă se cer modificări ale mediului (spre binelele omului), toate activităţile trebuie axate pe principiul dezvoltării durabile şi abordării ecosistemice [47, 48,
68].
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În trecut, strategiile de conservare tradiţională a mediului se bazau mai mult pe o
filosofie utilitară, ancorată în valoarea economică a componentelor biodiversităţii, ea
fiind considerată doar o sursă de bunuri şi servicii prin câteva componente vizibile, şi
era gestionată pentru a maximaliza efectivele a doar câtorva specii. În prezent, însă, se
recunoaşte că toate componentele biodiversităţii sunt importante [57].
În acest context s‑au elaborat şi ratificat o serie de tratate internaţionale a căror
noua viziune de mediu a dus la reorientarea strategiilor de conservare axate numai
pe specii, spre biocenoze şi sisteme ecologice. Printre cele mai importante tratate internaţionale la care a aderat şi Republica Moldova, ce au ca scop protecţie integrală a
speciilor şi habitatelor lor sunt: Convention on Wetlands of International Importance as
Wlidlife Habitats (Ramsar, 1971),Convention on the Conservation of Migratory Species
of Wild Animals (Bonn Convention, 1983), World Heritage Convention, 1972, The Bern
Convention, 1982, Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats
and wild fauna and flora) [68, 576, 591, 592, 605].
Pentru a evita reducerea rapidă a biodiversităţii, în 1964 pe lângă Uniunea Internaţională de Protecţie a Mediului şi Resurselor Naturale (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources ‑ IUCN) a fost creat un comitet din 11
experţi, obiectivul cărora a fost studiul stării faunei dulcicole şi în special a speciilor
semimigratoare de peşti. În baza investigaţiilor efectuate a fost editată Cartea Roşie
IUCN („Red Data Book“, 1966), care la început cuprindea 79 specii şi subspecii de
peşti, răspândite cu precădere în SUA, în 1996 această listă deţinea deja 734 taxoni, iar
în 2009 — 1147 specii de peşti (din totalul de 47677 taxoni). În 2011 pe site‑ul oficial
al Uniunii a apărut Cartea Roşie Europeană a speciilor de peşti din apele dulcicole
[593].
În cele ce urmează, autorii acestei lucrări şi‑au pus scopul să sistematizeze informaţia existentă cu privire la diversitatea ihtiofaunistică din Republica Moldova, într‑o formă tabelară, maxim informativă şi uşor operabilă, care respectă cerinţele Codul Internaţional al Nomenclaturii Zoologice (2004) şi care conţine cele mai recente
modificări [592]. Mai mult ca atât, la speciile prezente în tabel sunt descrise cele
mai importante trăsături bio‑ecologice (în raport cu arealul de răspândire), starea şi
dinamica efectivelor în limetele Republicii Moldova, cât şi statutul internaţional de
rarietate [4, 83, 181, 182, 183, 212, 220, 292, 367, 370, 389, 390, 392, 393, 395, 399,
542]. Este firesc faptul, că lista acestor specii va fi pe parcurs completată şi reactualizată, graţie progresului revoluţionar a metodelor de studiu genetico‑moleculare şi a
modificărilor de areal a multor specii de peşti, observate în condiţii ecologice actuale
(tabelul 1.1.).

Denumirea taxonului
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Eudontomyzon mariae
(Berg, 1931)
Chişcar ucrainean
Украинская минога
Ukrainian brook lamprey

Huso huso (Linnaeus,
1758)
Morun
Белуга
Beluga

№

1

1

2

4

Statutul
după provinienţă şi
complexul
ihtiofaunistic
de origine²

5

Răspândirea
în limitele
Republicii
Moldova

6

7

8

9

Particularităţi reproductive şi trofice
Tipul migraţiei Vârsta de Tipul
Particureproductive,
atingere reprodu- larităţi
perioada şi
a maturi- cerii şi
trofice4
(după
temperatura
tăţii
prolifireproducerii
sexuale citatea tipul şi
naturale
(ani) şi absolută spectrul
trofic)
modul de
reproducere
10

11

Valenţa în
Durata ciclului
relaţie cu gra- vital şi dimensidienţii abiotici unile fiziologice
şi matricea
maximale
de toleranţă
FAME EFI

Ord. Petromyzontiformes Fam. Petromyzontidae (семейство Миноговые)
C.V. M.
Specie dulciSpecie
Potenţial prezentă Specie monociclică, M: 5–7
Repro- Larvele- Specie stenohaducere bentoso- lină, stenotermă
colă reofilă, indigenă
în afluienţii
potamadromă
F: 5–7
Vârsta:
(criofilă) şi
bentonică,
cursului superior
Aprilie–Mai
unitară fage- deholobiotică Holarctic de al fl.Nistru şi r.
Litofil
tritofage, stenooxibiontă larvele cca 4–6
(oxifilă)
ani;
apă dulce
Prut, mai rar în
11–16°C
2000–
adulţiialte sectoare
7000
hemaadulţii–1 an
Specie intoleLungimea:
tofagi
rantă
larvele cca
sau nu se
hrănesc,
23–26cm;
stenofag
adulţii 16–21cm
Greutatea:
10–15 g
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae (семейство Осетровые)
Specie
Specie
Potenţial prezentă Specie policiclică, M: 12–15 ReproRăpitor, Sp. eurihalină,
C.V. L.
marină,
indigenă în cursul inferior al
anodromă
F: 16–18 ducere stenofag
euritermă,
eurioxibiontă Vârsta: cca 118 ani
bentonică,
fl.Nistru şi r. Prut?,
unitară
amfibiotică
Pontofl. Dunărea
Aprilie–Mai
Litofil
Lungimea:
caspic de
200000–
900 cm
mare
15–17°C
1000000
Greutatea:
1500 kg

3

Particularităţi
ecologice
legate de
mediul de
trai

Tabelul 1.1. Diversitatea ihtiofaunistică şi particularităţile bio-ecologice
ale speciilor de peşti indentificate în ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova
Starea şi dinamica efectivelor
în limetele RM
D
?

FR
↓

12

D.H.
anx.5
C.B.
anx.2,3
CITES
anx.2
IUCN (CR)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

13

Statutul
internaţional de
protecţie*
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2

3

Acipenser ruthenus
Linnaeus,1758
Cegă
Стерлядь
Sterlet

Acipenser nudiventris
Lovetsky, 1828
Viză
Шип
Ship sturgeon

Polyodon spathula
(Walbaum,1792)
Poliodon
Веслонос
Mississippi paddlefish

6

7

4

Pontocaspic de
mare
Specie
indigenă

Pontocaspic de
mare
Specie
indigenă

Specie
indigenă

5

Cursul inferior al
fl.Nistru şi r. Prut,
fl. Dunărea

Cursul inferior al
fl.Nistru şi r. Prut,
fl. Dunărea

6

Aprilie–Iunie

15–19°C
Specie policiclică, migratoare
anodromă

Aprilie–Mai

13–25°C
Specie policiclică,
potamadromă

Aprilie– August

Specie policiclică,
anodromă

Aprilie –Mai
15–22°C

Specie policiclică,
anodromă

7

8

50000–
800000
Reproducere
unitară

Reproducere
unitară

9

Răpitor
facultativ,
eurifag

Răpitor
facultativ,
eurifag

10

Sp. eurihalină,
euritermă,
eurioxibiontă

Sp. eurihalină,
euritermă,
eurioxibiontă

11

Vârsta: cca 50ani
Lungimea:
300 cm
Greutatea: 115 kg
C.V. L.

C.V. L.

Litofil

Zoo-fitoplanctonofag,
eurifag

Sp. mixohalină,
euritermă,
eurioxibiontă

Vârsta: 50ani
Lungimea:
200 cm
Greutatea: 75 kg

C.V. L.

Vârsta: 41ani
Lungimea: 218cm
20000–
Greutatea: cca
350000
54 kg
M: 4–5
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. L.
ducere
tosofag,
euritermă,
F: 6–9
unitară
eurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 25ani
Litofil
Lungimea:
37000–
120 cm
120000
Greutatea: 16 kg
M: 6–9
ReproRăpitor Sp. eurihalină,
C.V. L.
F: 12–14 ducere facultativ,
euritermă,
unitară
eurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 36 ani
Litofil
Lungimea:
280000–
220 cm
800000
Greutatea: 80 kg

M: 9–13
F: 11–17

Litofil

M: 8–12
F: 12–15

12–20°C
Fam. Polyodontidae (семейство Веслоносы)
Specie dulSpecie
Pătrunsă acciden- Specie policiclică,
M: 7–9
Reprocicolă, reofil- alogenă tal în ecosistemele
potamadromă
F: 13–14 ducere
unitară
limnofilă,
naturale
pelagică, Nord-ameAprilie–Mai
Litofil
holobiotică
ricană
Obiect de
82000–
creştere în fermele
14–16°C
269000
piscicole.

Specie dulciCursul medial
colă reofilă,
şi inferior al
bentonică,
fl.Nistru şi r. Prut,
holobiotică Ponto-cas- lacurile Dubăsari
pic de apă şi Costeşti-Stânca,
dulce
fl. Dunărea
Specie
Specie
Potenţial prezentă
marină,
indigenă în cursul inferior al
bentonică,
fl.Nistru şi r. Prut,
amfibiotică
Pontofl. Dunărea
caspic de
mare

Acipenser stellatus Pallas,
Specie
1771
marină,
Păstrugă
bentonică,
Севрюга
amfibiotică
Stellate sturgeon

Acipenser gueldenstaedtii
Specie
Brandt et Ratzeburg, 1833
marină,
Nisetru rusesc
bentonică,
Русский осётр
amfibiotică
Danube sturgeon

5

4

3

1

FR
↓

D
?

R
↓

FR
↓

FR
↓

12

13

IUCN
(VU)

D.H. anx.5
C.B.
anx.3
CITES
anx.2
IUCN (CR)
C.B.
anx.3
D.H. anx.5
CITES
anx.2
IUCN (VU)
D.H.
anx.5
CITES
anx.2
IUCN (CR)

D.H.
anx.5
CITES
anx.2
IUCN (CR)
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Clupeonella cultriventris Specie mari(Nordmann, 1840)
nă pelagică
Gingirică
gregară,
Черноморско-азовская amfibiotică
тюлька
(Formează
Black Sea tyulka
populaţii
dulcicole
locale)

10

Pontocaspic de
mare

Specie
intervenientă

Pontocaspic de
mare

Specie
indigenă

Pontocaspic de
mare

Specie
indigenă

4

5

6

7

8

9

Sectorul inferior al
fl.Nistru, lacurile
Cuciurgan şi Cahul, fl. Dunărea
Pelagofil

Aprilie– Iulie
16–22°C

M: 1–2
F: 1–2

Specie policiclică,
anodromă

12–24°C

4000–
21000

20000–
130000
Reproducere
porţionată
Zooplanctonofag,
eurifag

Ord. Clupeiformes Fam. Clupeidae (семейство Сельдёвые)
Cursul inferior
Specie policiclică,
M: 2
ReproZooal fl.Nistru şi fl.
anodromă
F: 3
ducere
plancDunărea, r.Prut,
porţio- tonofag,
lacurile Cuciurgan,
Aprilie–Iulie
Pelagofil
nată
eurifag
Beleu, Manta
14–22°C
20000–
45000
Cursul inferior al Specie policiclică,
M: 3–4
ReproRăpitor
anodromă
ducere facultativ,
fl.Nistru şi r.Prut,
F: 4–5
lacul Cuciurgan, fl.
porţioeurifag
Dunărea
Aprilie–Iulie
Pelagofil
nată

Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae (семейство Лососёвые)
Specie
Specie
Potenţial prezentă Specie policiclică,
M: 3–4
ReproRăpitor,
ducere stenofag
dulcicolă
indigenă în sectorul medial
potamadromă
F: 4–5
al r. Prut, pătrunsă
unitară
reofilă, bento-pelagică,
Boreal
din amonte
Martie–Mai
Litofil
holobiotică submontan
4000–
5–8°C
20000
Endemic

Specie marină pelagică
gregară,
amfibiotică

Alosa immaculata
Bennett, 1835
Scrumbie de Dunăre
Черноморско-азовская
проходная сельдь
Pontic shad

9

Hucho hucho
(Linnaeus,1758)
Lostriţă
Лосось дунайский
Huchen

Specie marină pelagică,
gregară,
amfibiotică

Alosa tanaica
(Grimm,1901)
Rizeafcă ponto-azovă
Азовско-черноморский
пузанок
Azov shad

8

11

3

2

1

Specie intolerantă

Sp. stenohalină,
stenotermă
(criofilă),
stenooxibiontă
(oxifilă)

Sp. eurihalină,
euritermă,
eurioxibiontă

Sp. eurihalină,
euritermă,
eurioxibiontă

Sp. eurihalină,
euritermă,
eurioxibiontă

10

Vârsta: 75 ani
Lungimea:
150 cm
Greutatea: 52 kg

C.V. L.

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea: 9 cm
Greutatea: 15 g

C.V. S.

Vârsta: 6–7 ani
Lungimea: 40 cm
Greutatea: 700 g

C.V. M.

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea: 20 cm
Greutatea: 60 g

C.V. S.

11

D
?

A
↑

RR
↓

R
↓

12

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN
(EN)

IUCN
(DD)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN
(VU)

D.H.
anx.2,5
IUCN (LC)
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4

5

6

Fam. Thymallidae (семейство Хариусовые)
Specie
Specie
Prezenţă sporaSpecie policiclică,
M: 2–3
Reprodulcicolă
indigenă
dică în sectorul
potamadromă
F: 3–4
ducere
reofilă, benmedial al fl.Nistru
unitară
to-pelagică,
Boreal
şi r.Prut, pătrunsă
Martie–Aprilie
Litofil
holobiotică submontan
din amonte
5000–
6–12°C
18000

1500–
2500

Thymallus thymallus
(Linnaeus, 1758)
Lipan
Хариус
Grayling

Litofil

Martie–Aprilie
8–12°C

M: 3–4
F: 3–4

Specie policiclică,
potamadromă

15

Reproducere
unitară

500–
1500

Reproducere
unitară

3000–
10000

Specie
Specie
Prezenţă sporadulcicolă
alogenă
dică în sectorul
reofilă, benmedial al fl.Nistru
to-pelagică, Nord-ame- şi r.Prut, pătrunsă
holobiotică
ricană
din amonte

Litofil

M: 3–4
F: 2–3

Litofil

8

Reproducere
unitară

Oncorhynchus mykiss
(Walbaum,1792)
Păstrăv curcubeu
Форель радужная
Rainbow trout

6–8°C

7

M: 3
F: 4

14

13

3

Specie
Specie
marină ben- indigenă
to-pelagică,
amfibiotică Holarctic de
apă dulce

Prezenţă
Specie policiclică,
sporadică în
anadromă
limanul şi avalul
sectorului infe- Octombrie–Ianuarie
rior al fl.Nistru.
Cursul inferior al
6–12°C
fl.Dunărea
Salmo trutta fario LinnaSpecie
Specie
Prezenţă sporaSpecie policiclică,
eus, 1758
dulcicolă
indigenă
dică în sectorul
potamadromă
Păstrăv indigen
reofilă, benmedial al fl.Nistru
Форель ручьевая
to-pelagică, Holarctic de şi r.Prut, pătrunsă
Octombrie–
Brown trout
holobiotică apă dulce
din amonte
Decembrie

2

Salmo labrax Pallas, 1814
Păstrăv de mare
Кумжа черноморская
Black Sea salmon

1

12

9

10

11

Sp. mixohalină,
C.V. L.
stenotermă,
stenooxibiontă Vârsta: 15–25 ani
Lungimea: 110 cm
Specie intole- Greutatea: 24 kg
rantă

Vârsta: 12 ani
Lungimea: 90 cm
Greutatea: 6 kg

C.V. M.

Răpitor Sp. stenohalină,
C.V. M.
facultativ,
stenotermă
eurifag
(criofilă),
Vârsta: 10–12 ani
stenooxibiontă
Lungimea:
(oxifilă)
45,3 cm
Greutatea: 1,9 kg
Sp. intolerantă

(mai uşor tolerază variaţile
gradienţilor de
mediu decît
păstrăvul
indigen)

Specie intolerantă
Răpitor Sp. mixohalină,
facultativ, stenotermă,
eurifag stenooxibiontă

C.V. M.
Răpitor Sp. stenohalină,
facultativ,
stenotermă
eurifag
(criofilă),
Vârsta: 12ani
stenooxibiontă Lungimea: 37 cm
(oxifilă)
Greutatea: 1,5 kg

Răpitor,
stenofag

FR
↓

FR
↓

C.B.
anx.3
D.H.
anx.5
IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)

FR
↓

FR
↓

13

IUCN (LC)

12
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3

Specie
dulcicolă,
bento-pelagică,
stagnofilreofilă,
holobiotică

Specie
dulcicolă
stagnofilă,
bentopelagică,
holobiotică

Specie
bentopelagică,
amfibiotică

Specie
dulcicolă
stagnofilă,
bentopelagică,
holobiotică

2

Esox lucius Linnaeus,1758
Ştiucă
Щука
Northern pike

Umbra krameri
Walbaum,1792
Ţigănuş
Европейская евдошка
Mudminnow

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Anghilă europeană
Угорь
European eel

Cyprinus carpio Linnaeus,
1758
Crap european
Европейский карп
Common carp

1

16

17

18

19

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

Endemic

Boreal de
şes

Specie
indigenă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

4

5

6

7

8

9

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag,
euritermă,
eurifag
eurioxibiontă
(omnivor)

Sp. mixohalină,
euritermă,
eurioxibiontă

10

Ord. Anguilliformes Fam. Anguillidae (семейство Угри)
Potenţial prezentă Specie monociclică, M: 5–7
ReproRăpitor Sp. eurihalină,
în cursul inferior
catadromă
F: 7–9
ducere facultativ,
euritermă,
al fl. Nistru, fl.
unitară
eurifag
eurioxibiontă
Dunărea şi r. Prut
Reproducerea 8000000–
Sp. tolerantă
în Marea 9000000
Sargaselor
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae (семейство Карповые)
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 2–3
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
fl. Dunărea şi r. generativ sedentară F: 3–4
ducere
tosofag,
euritermă,
unitară
eurioxibiontă
Prut
eurifag
Aprilie–Mai
Fitofil sau porţi- (omnivor)
onată
18–20°C
600000–
Sp. tolerantă
1900000

Fam. Umbridae (семейство Умбровые)
M: 1–2
ReproBălţile şi canalele Specie policiclică,
din luncile cursu- generativ sedentară F: 1–2
ducere
lui inferior al fl.
unitară
Fitofil
Nistru, Dunărea şi
Martie–Aprilie
r.Prut
Constru150–
13–15°C
eşte cuib
1500

Ord. Esociformes Fam. Esocidae (семейство Щуковые)
Răpitor,
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 2–3
ReproDunărea şi r.Prut generativ sedentară F: 3–4
ducere stenofag
unitară
Martie–Aprilie
Fitofil
17000–
6–8°C
150000

Vârsta: 40 ani
Lungimea:
120 cm
Greutatea: 35 kg

C.V. L.

Vârsta: 25 ani
Lungimea:
150–200 cm
Greutatea: 12 kg

C.V. L.

Vârsta: 5 ani
Lungimea:
10–14cm
Greutatea: 9–12g

C.V. S.

Vârsta: 60 ani
Lungimea:
150 cm
Greutatea: 35 kg

C.V. L.

11

RR
→

D
?

FR
↓

RR
→

12

IUCN
(VU)

IUCN (CR)

CITES
anx.2

C.B.
anx.2
D.H.
anx.2
IUCN
(VU)

IUCN (LC)
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24

Barbus petenyi Heckel,
1852
Mreană pătată
Дунайско-днестровкий
усачь
Romanian barbel

4

Terţiar de
şes

Specie
alogenă
invazivă

Terţiar de
şes

Specie
alogenă
invazivă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

5

6

7

Litofil

Aprilie–Iunie

Litofil

Aprilie–Mai
15–17°C

M: 2–3
F: 3–4

Specie policiclică,
potamadromă

14–25°C

M: 2–3
F: 4–5

Fitofil

M: 2–3
F: 2–3

Fitofil

M: 2–3
F: 2–3

Fitofil

M: 3–4
F: 4–5

Specie policiclică,
potamadromă

16–20°C

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi r. generativ sedentară
Prut
Mai–Iunie

16–20°C

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi r. generativ sedentară
Prut
Mai–Iunie

Lacurile,
Specie policiclică,
bălţile şi canalele generativ sedentară
din lunca bazinului fl. Nistru, fl.
Aprilie–Iulie
Dunărea, r.Prut
16–22°C

Specie dulciSpecie
Cursul medial şi
colă reofilă, indigenă inferior al fl.Nistru
bentonică,
şi r. Prut, lacul
holobiotică Ponto-casde acumulare
pic de apă
Dubăsari, Cosdulce
teşti-Stânca, fl.
Dunărea
Specie dulciSpecie
Cursul medial al
colă reofilă, indigenă
fl.Nistru şi r.Prut
bentonică,
holobiotică Ponto-caspic de apă
dulce

Specie
dulcicolă
stagnofilă,
bentopelagică,
holobiotică

Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Caras auriu
Китайский серебряный
карась
Goldfish

22

Barbus barbus
(Linnaeus,1758) Mreană
comună
Обыкновенный усач
Barbel

Specie
dulcicolă
stagnofilă,
bentopelagică,
holobiotică

Carassius gibelio (Bloch,
1782)
Caras argintiu
Карась серебряный
Prussian carp

21

23

3

Specie
dulcicolă
stagnofilă,
bentopelagică,
holobiotică

2

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Caracudă
Карась золотой
Crucian carp

1

20

8

17000–
18000

Reproducere
porţionată

14000–
160000

90000–
400000
Reproducere
porţionată

32000–
198000
Reproducere
porţionată

25000–
130000
Reproducere
porţionată

Reproducere
porţionată

9

10

11

Vârsta: 10 –15
ani
Lungimea: 64 cm
Greutatea: 3 kg

C.V. M.

Sp. mixohalină,
euritermă şi
stenooxibiontă
(oxifilă)

Vârsta: 20 ani
Lungimea:
120 cm
Greutatea:
10–12 kg
C.V. M.

C.V. M.

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag,
stenotermă
eurifag
(criofilă) şi
Vârsta: 10 ani
stenooxibiontă Lungimea: 30 cm
(oxifilă)
Greutatea: 300 g

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
tosofag,
euritermă,
eurifag
eurioxibiontă Vârsta: 15–20 ani
(omnivor)
Lungimea: 45 cm
Sp. tolerantă Greutatea: 3 kg

Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
tosofag,
euritermă,
eurifag
eurioxibiontă Vârsta: 15–20 ani
(omnivor)
Lungimea: 45 cm
Sp. tolerantă Greutatea: 3 kg

Sp. tolerantă

Zoo-ben- Sp. mixohalină,
euritermă,
tosofag,
eurifag
eurioxibiontă
(omnivor)

FR
↓

RR
↑

RR
→

FA
↑

FR
↓

12

13

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN (LC)

D.H.
anx.5
IUCN (LC)

IUCN (LC)
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Romanogobio uranosco- Specie dulcipus (Agassiz, 1828) Porcu- colă reofilă,
şor de vad Длинноусый
bentonică,
пескарь
holobiotică
Danubian longbarbel
gudgeon

29

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Gobio sarmaticus
Berg, 1949
Porcuşor sarmatic
Ukrainian gudgeon

27

Gobio carpathicus Vlady- Specie dulcikov, 1925
colă reofilă,
Porcuşor carpatic
bentonică,
Карпатский пескарь
holobiotică
Carpathian gudgeon

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Gobio gobio
(Linnaeus, 1758)
Porcuşor comun
Обыкновенный пескарь
Gudgeon

26

28

3

Specie
dulcicolă
stagnofilă,
bentopelagică,
holobiotică

2

Tinca tinca (Linnaeus,
1758)
Lin
Линь
Tench

1

25

4

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

5

6

7

Fitofil

M: 2–3
F: 3–4

8

9

10

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag,
euritermă şi
eurifag stenooxibiontă
(oxifilă)

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag,
euritermă şi
eurifag stenooxibiontă
(oxifilă)

800–
3000
Reproducere
porţionată

Reproducere
porţionată

cca. 2000

11

Vârsta: 7 ani
Lungimea:
15–20 cm
Greutatea:
20–30 g
C.V. S.

Vârsta: 4–6 ani
Lungimea:
10–15 cm
Greutatea:
20–30 g
C.V. S.

C.V. S.

C.V. M.
Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag,
euritermă,
eurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 12 ani
(omnivor)
Lungimea: 70 cm
Sp. tolerantă Greutatea: 7,5 kg

63000–
465000
Reproducere
porţionată

Reproducere
porţionată

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag, stenotermă şi
eurifag stenooxibiontă
Vârsta: 8 ani
(oxifilă)
Lungimea: 22 cm
Greutatea:
9 –18°C
cca. 2000
20–30 g
Afluenţii şi albia Specie policiclică,
M: 2–3
Repro- Zoo-ben- Sp. stenohalină,
C.V. S.
din amontele
generativ sedentară F: 2–3
ducere
tosofag, stenotermă şi
sectorului medial
porţioeurifag stenooxibiontă Vârsta: 4–6 ani
al r.Prut
Mai–Iunie
Litofilnată
(oxifilă)
Lungimea: 12 cm
Psamofil
Greutatea: 20 g
9–12°C
cca. 2000

Râurile mici din
Specie policiclică,
M: 2–3
sectorul medial al generativ sedentară F: 2–3
fl.Nistru şi r.Prut.
Mai–Iulie
Psamofil

9 –18°C

Cursul medial şi
Specie policiclică,
M: 2–3
mai ales cel infe- generativ sedentară F: 2–3
rior al fl.Nistru şi
afluenţii acestuia
Mai–Iulie
Psamofil

Cursul medial şi
Specie policiclică,
M: 2–3
inferior al fl.Nistru generativ sedentară F: 2–3
şi r.Prut, mai ales
afluenţii acestora
Mai–Iulie
PsamofilLitofil
9 –18°C

Bălţile şi
Specie policiclică,
canalele din
generativ sedentară
lunca bazinului
fl. Nistru şi r.Prut,
Mai–Iulie
lacul Cuciurgan, fl.
Dunărea
19–25°C

FR
?

FR
↓

RR
→

R
→

FR
↓

12

13

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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Romanogobio vladykovi
(Fang, 1943)
Porcuşor de şes
Дунайский белопёрый
пескарь
Danube whitefin gudgeon
Romanogobio belingi
(Slastenenko, 1934)
Porcuşor de râu
Днепровкий белопёрый
пескарь
Northern whitefin gudgeon

Pseudorasbora parva
(Temminck & Schlegel,
1846)
Murgoi bălţat
Чебачок амурский
Stone moroko

34

33

Specie
dulcicolă
stagnofil-reofilă, bentopelagică,
holobiotică

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

32

31

3

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

2

Romanogobio kesslerii
(Dybowski, 1862) Porcuşor
de nisip
Днестровкий длинноусый
пескарь
Kessler's gudgeon
Romanogobio antipai
(Banarescu, 1953) Porcuşor
de delta Dunării
Дунайский пескарь
Danube delta gudgeon

1

30

4

Chinez de
şes

Specie
alogenă
invazivă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

Chinez de
şes

Specie
indigenă

5

6

7

Mai–Iune

Specie policiclică,
generativ sedentară
PsamofilLitofil

M: 2
F: 2

8

Reproducere
porţionată

cca. 2000

Reproducere
porţionată

9

10

11

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
C.V. S.
tosofag,
euritermă şi
eurifag stenooxibiontă Vârsta: 4–6 ani
(oxifilă)
Lungimea: 12 cm
Greutatea: 20 g

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
C.V. S.
tosofag, stenotermă şi
eurifag stenooxibiontă Vârsta: 4–6 ani
(oxifilă)
Lungimea: 15 cm
Greutatea: 20 g

Cursul medial
Specie policiclică,
M: 2
F: 2
şi mai ales cel generativ sedentară
inferior al r. Prut,
fl. Dunărea
Mai–Iune
Psamofil

cca. 2000
Repro- Zoo-ben- Sp. stenohalină,
C.V. S.
ducere
tosofag,
euritermă şi
porţioeurifag stenooxibiontă
Vârsta: 4 ani
nată
(oxifilă)
Lungimea: 11cm
Greutatea:
cca. 2000
10–15 g
Cursul
Specie policiclică,
M: 2
Repro- Zoo-ben- Sp. stenohalină,
C.V. S.
inferior al fl.Nistru generativ sedentară
F: 2
ducere
tosofag, stenotermă şi
porţioeurifag stenooxibiontă
Vârsta: 4–6
Mai–Iulie
Psamofil
nată
(oxifilă)
ani
Lungimea: 15 cm
1000–
Greutatea: 25 g
3000
Specie policiclică,
M: 1–2
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. S.
Bazinele fl. Nistru, generativ sedentară F: 1–2
ducere
tosofag,
euritermă,
fl. Dunărea şi r.
Polifil
porţioeurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 5ani
Prut
Mai–Iulie
(flexinată
(omnivor)
Lungimea: 12 cm
bilitate
Greutatea:
18–26
înaltă la
300–
Sp. tolerantă
10–15 g
substratul 3000
de reproducere)

Avalul cursului
inferior al r.Prut,
fl. Dunărea

Cursul medial şi
Specie policiclică,
M: 2
inferior al fl.Nistru generativ sedentară F: 2–3
şi r.Prut, fl.
Dunărea
Mai–Iune
PsamofilLitofil

IUCN (LC)
R
↓

FA
→

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)
R
↑

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (EX)
FR
?

13

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

R
↓
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4

5

39

38

37

Cursul medial şi
inferior al fl.Nistru
şi r.Prut, lacurile
Ponto-cas- Costeşti-Stânca,
pic de apă
Dubăsari, fl.
dulce
Dunărea

Specie
indigenă

Cursul
inferior al fl.Nistru
şi r.Prut, fl.
Ponto-casDunărea
pic de apă
dulce
Specie
Cursul
indigenă medial şi inferior
al fl.Nistru şi
Ponto-cas- r.Prut, fl. Dunărea,
pic de apă lacurile Costeştidulce
Stânca, Dubăsari
Specie
Cursul
indigenă medial şi inferior
al fl.Nistru, cursul
Boreal de inferior al r. Prut,
şes
fl. Dunărea

Specie
indigenă

Ballerus ballerus (Linnae- Specie dulus, 1758)
cicolă reofilCosac
stagnofilă,
Синец
bento-peZope
lagică,
holobiotică
Ballerus sapa (Pallas,
Specie
1814)
dulcicolă
Ocheană comună (Cosac reofilă, bencu bot turtit)
to-pelagică,
Белоглазка обыкновенная holobiotică
White-eye bream
Blicca bjoerkna (Linnaeus,
Specie
1758)
dulcicolă
Batcă comună
stagnofil-reГустера обыкновенная ofilă, bentoWhite bream
pelagică,
holobiotică
Vimba vimba (Linnaeus,
Specie
1758) Morunaş comun
dulcicolă
Рыбец обыкновенный reofilă, benVimba bream
to-pelagică,
holobiotică

3

36

2

Abramis brama (Linnaeus,
Specie
Specie
Bazinele fl. Nistru,
1758)
dulcicolă
indigenă
fl. Dunărea şi
Pătică
stagnofil-rer.Prut
Лещ
ofilă, bento- Ponto-casFreshwater bream
pelagică,
pic de apă
holobiotică
dulce

1

35

7

M: 3–4
F: 4–5

8

9

10

11

C.V. L.
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
ducere
tosofag,
euritermă,
unitară
eurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 20 ani
Aprilie–Mai
Fitofil (în unele (omnivor)
Lungimea: 80 cm
Sp. tolerantă Greutatea: 6 kg
cazuri
13–15°C
porţionată)
84000–
780000
Specie policiclică,
M: 3–4
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
potamadromă
ducere
tosofag,
euritermă,
F: 4–5
unitară
eurifag
eurioxibiontă Vârsta: 10–13 ani
Martie–Aprilie
Fitofil
Lungimea: 45 cm
4000–
Greutatea:
10–12°C
75000
0,6–0,8 kg
Specie policiclică,
M: 3–4
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
ducere
tosofag,
euritermă,
potamadromă
F: 4–5
eurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 7–8 ani
unitară
Aprilie–Mai
Fito-litofil
Lungimea: 41 cm
7000–
Greutatea: 0,8 kg
12–16°C
60000
Specie policiclică,
M: 2–3
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
generativ sedentară F: 3–4
ducere
tosofag,
euritermă,
porţioeurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 15ani
Aprilie–Mai
Fitofil
nată
Lungimea: 35 cm
11000–
Sp. tolerantă Greutatea: 1,2 kg
15–17°C
109000
Specie policiclică,
M: 2–3
Repro- Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
potamadromă sau
F: 3–4
ducere
tosofag,
euritermă,
semimigratoare
porţioeurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 17 ani
Litofil
nată
Lungimea: 50 cm
Aprilie–Mai
Greutatea: 3 kg
32300–
14–19°C
87400

6

Specie policiclică,
potamadromă

13

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

IUCN (LC)

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

RR
↓

A
↑

R
→

IUCN (LC)

FR
↓

RR
→

12
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1

44

43

42

41

40

2

3

4

Rutilus rutilus (Linnaeus,
Specie
Specie
1758) Babuşcă comună
dulcicolă
indigenă
Плотва обыкновенная stagnofil-reRoach
ofilă, bento- Boreal de
pelagică,
şes
holobiotică
Rutilus heckelii
Specie
Specie
(Nordmann,1840) Tarancă dulcicol-sal- indigenă
Азовско-черноморская mastricolă,
тарань
stagnofil-re- Boreal de
Taran
ofilă, bentoşes
pelagică,
holobiotică
Rutilus frisii
Specie
Specie
(Nordmann,1840) Vîrezub salmastră,
indigenă
(babuşcă pontică)
formează
Причерноморский
şi forme
Boreal de
вырезуб
dulcicole
şes
Vyrezub
sedentare,
reofilă, bento-pelagică,
holobiotică
Rhodeus amarus (Bloch,
Specie
Specie
1782)
dulcicolă
indigenă
Boarţă europeană
stagnofilă,
Горчак европейскиий
bentoChinez de
Bitterling
pelagică,
şes
holobiotică
Chondrostoma nasus
Specie
Specie
(Linnaeus, 1758)
dulcicolă
indigenă
Scobar comun
reofilă, benОбыкновенный подуст to-pelagică,
Boreal
Common nase
holobiotică submontan

5

6

10–15°C

Martie–Aprilie

8–14°C
Specie policiclică cu forme
semimigratoare sau
potamadrome

7

Litofil

M: 3–4
F: 4–5

Fitofil

M: 2
F: 2–3

Polifil

M: 2
F: 2–3

Albia cursului medial şi inferior al
fl.Nistru şi r.Prut,
fl. Dunărea

6–10°C

Martie–Aprilie

16–22°C
Specie policiclică,
potamadromă

Litofil

M: 2–3
F: 3–4

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 2–3
fl. Dunărea şi
generativ sedentară F: 2–3
r.Prut
Mai–Iulie
Ostracofil

Cursul medial
şi inferior al
fl.Nistru, lacul
Dubăsari, fl.
Dunărea

12–14°C
Cursul medial şi
Specie policiclică,
inferior al fl.Nistru semimigratoare sau
şi r.Prut, fl.
potamadromă
Dunărea
Martie–Mai

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Aprilie–Mai

8

9

10

11

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag
Vârsta: 10 ani
Lungimea: 51 cm
Greutatea: 2 kg

C.V. M.

Sp. mixohalină,
C.V. M.
euritermă,
eurioxibiontă Vârsta: 10–12ani
Lungimea: 71 cm
Greutatea: 8 kg

Sp. mixohalină,
euritermă,
eurioxibiontă

Zoo-ben- Sp. mixohalină,
C.V. M.
euritermă,
tosofag,
eurioxibiontă Vârsta: 9–10 ani
eurifag
(omnivor)
Lungimea: 35 cm
Sp. tolerantă Greutatea: 1,5 kg

Repro- Fito-zoo- Sp. stenohaC.V. S.
ducere
planclină, relative
porţio- tonofag, stenotermă şi
Vârsta: 4–5ani
nată
eurifag stenooxibiontă Lungimea: 10 cm
200–300
Greutatea:
(8–35)
Sp. intolerantă
10–12 g
ReproPerifi- Sp. stenohalină,
C.V. M.
ducere
tofag,
stenotermă şi
Vârsta: 10 ani
unitară stenofag stenooxibiontă
Lungimea: 50 cm
4400–
Greutatea: 1,5–4 kg
20400

39000–
269000

Reproducere
unitară

12000–
110000

2500–
137000
Reproducere
unitară

Reproducere
unitară

R
→

FA
↑

FR
↓

RR
↓

FA
↑

12

13

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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Specie
dulcicolă
reofilă, bento-pelagică,
holobiotică

Specie
dulcicolă
reofilă, bento-pelagică,
holobiotică

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)
Clean mic
Елец
Common dace

Leuciscus idus (Linnaeus,
1758) Văduviţă
Обыкновенный язь
Orfe

49

Squalius cephalus (LinnaSpecie
eus, 1758)
dulcicolă
Clean european
reofilă, benОбыкновенный голавль to-pelagică,
Chub
holobiotică

48

47

46

3

4

5

6

7

Boreal de
şes

Specie
indigenă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

Cursul inferior al
fl.Nistru şi r.Prut,
fl. Dunărea

Cursul medial al
fl.Nistru, mai rar
cel inferior.

Albia şi afluenţii
fl. Nistru şi r.Prut,
fl. Dunărea

Litofil

Martie–Aprilie
7–8°C

M: 3–4
F: 4–5

Litofil

M: 2–3
F: 3–4

Litofil

M: 2–3
F: 3–4

Specie policiclică,
potamadromă

5–8°C

Martie–Aprilie

Specie policiclică,
generativ sedentară

14–18°C

Aprilie–Mai

14–22°C
Specie policiclică,
potamadromă

Specie
Specie
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 3–4
dulcicolă
indigenă
fl. Dunărea şi
potamadromă
F: 4–5
reofil-limnor.Prut (albia,
filă, bento- Ponto-cas- lacuri, afluenţi,
Martie–Aprilie
Litofil
pelagică,
pic de apă
etc.)
holobiotică
dulce
9–10°C
Pelecus cultratus (Linnae- Specie dulSpecie
Cursul inferior al Specie policiclică, cu M: 2–3
F: 3–4
us, 1758)
cicolă reofil- indigenă fl.Nistru şi r.Prut, forme semimigraSabiţă
stagnofilă,
fl. Dunărea
toare şi potamaPelagofil
Чехонь
pelagică,
Boreal de
drome
Sichel
holobiotică
şes
Aprilie–Iunie

2

Aspius aspis (Linnaeus,
1758)
Avat
Жерех обыкновенный
Asp

1

45

8

38000–
114000

Reproducere
unitară

7000–
22000

19000–
103000
Reproducere
unitară

Reproducere
porţionată

14900–
48300

Reproducere
porţionată

40000–
300000

Reproducere
unitară

9

10

11

Vârsta: 9–10ani
Lungimea: 80 cm
Greutatea: 6 kg

C.V. M.

Vârsta: 8–10ani
Lungimea:
25–30 cm
Greutatea:
0,2–0,4 kg
C.V. M.

C.V. S.

Răpitor Sp. mixohalină,
facultativ,
euritermă,
eurifag
eurioxibiontă
Vârsta: 15ani
(omnivor)
Lungimea: 60 cm
Greutatea: 4–6 kg

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag, stenotermă şi
eurifag stenooxibiontă
(omnivor)

Răpitor Sp. stenohalină,
C.V. M.
facultativ, stenotermă şi
eurifag stenooxibiontă Vârsta: 15–18ani
(omnivor)
Lungimea: 80 cm
Greutatea: 4 kg

Răpitor Sp. mixohalină,
C.V. M.
facultativ,
euritermă,
eurioxibiontă
Vârsta: 13ani
eurifag
(omnivor)
Lungimea: 60 cm
Greutatea: 1,8 kg

Răpitor Sp. mixohalină,
obligator, stenotermă şi
stenofag stenooxibiontă

R
↓

RR
↑

RR
→

IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN (LC)
R
↓

13

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN (LC)

RR
→

12
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53

Hypophthalmichthys
molitrix (Valenciennes,
1844)
Sânger
Толстолоб белый
Silver carp

Scardinius erythrophthalSpecie
mus (Linnaeus, 1758)
dulcicolă
Roşioară
stagnofilă,
Обыкновенная
bentoкраснопёрка
pelagică,
Rudd
holobiotică

52

4

Endemic
Specie
indigenă

Boreal de
şes

Specie
indigenă

5

6

12–25°C

Cursul inferior
Specie policiclică,
generativ sedentară
al fl.Nistru,
lacul Cuciurgan, fl.
Dunărea
Aprilie–Iunie

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă,
pelagică,
holobiotică

Chinez de
şes

Specie
alogenă

7

Fitofil

M: 2–3
F: 3–4

Litofil

M: 1–2
F: 2

Fitofil

M: 2
F: 2

8

700–
1000
Reproducere
porţionată

Reproducere
porţionată

cca. 2500

Reproducere
porţionată

500000–
1400000

100000–
200000
Specie policiclică,
M: 4–5 În zona
Bazinele fl. Nistru,
potamadromă
F: 5–6 de origifl. Dunărea şi
ne (estul
r.Prut.
Iunie–Iulie
Pelagofil
Asiei)
Obiect de creştere
reproduîn fermele piscico22–24°C
cerea e
le din ţară.
Se reproduce în R.M.
porţiodoar în cond. artif.
nată

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Ponto-casAprilie–Iunie
pic de apă
dulce
18–20°C

Specie
indigenă

Specie
Prezenţă
Specie policiclică,
dulcicolă
sporadică în cursul generativ sedentară
reofilă, benmedial al fl.Nistru
to-pelagică,
Boreal
şi r. Prut, venită
Aprilie–Mai
holobiotică submontan
din amonte
7–10°C

Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)
Boiştean comun
Гольян
Eurasian minnow

3

51

2

Petroleuciscus boSpecie
rysthenicus (Kessler,1859) dulcicolă
Cernuşcă
stagnofil-reКалинка
ofilă, bentoБобырец
pelagică,
Dnieper chub
holobiotică

1

50

9

10

Sp. mixohalină,
euritermă,
eurioxibiontă

11

Vârsta: 5–6 ani
Lungimea: 12 cm
Greutatea: 15 g

C.V. S.

Vârsta: 6–8 ani
Lungimea: 18 cm

C.V. S.

Fitoplanctonofag,
stenofag

Sp. tolerantă

Sp. mixohalină,
termofilă şi
eurioxibiontă

Vârsta: 20
ani
Lungimea:
110 cm
Greutatea: 16 kg

C.V. L.

Fito-zoo- Sp. mixohalină,
C.V. M.
planceuritermă şi
tonofag, eurioxibiontă Vârsta: 7–10ani
eurifag
Lungimea: 51 cm
(omnivor)
Greutatea: 2 kg

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag, stenotermă şi
eurifag stenooxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

A
→

A
↓

FR
↓

R
→

12

13

IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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3

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă,
pelagică,
holobiotică

2

Hypophthalmichthys
nobilis (Richardson, 1845)
Novac
Толстолоб пёстрый
Bighead carp

Ctenopharyngodon idella
Specie
(Valenciennes, 1844)
dulcicolă
Cosaş
stagnofil-reБелый амур
ofilă, bentoGrass carp
pelagică,
holobiotică

Mylopharyngodon piceus
Specie
(Richardson, 1846)
dulcicolă
Scoicar
stagnofil-reЧёрный амур
ofilă, bentoBlack carp
pelagică,
holobiotică

1

54

55

56

4

Chinez de
şes

Specie
alogenă

Chinez de
şes

Specie
alogenă

Chinez de
şes

Specie
alogenă

5

Potenţial prezentă
în lacul refrigerent
Cuciurgan

Bazinele fl. Nistru,
fl. Dunărea şi
r.Prut. Obiect de
creştere în fermele
piscicole din ţară.

Bazinele fl. Nistru,
fl. Dunărea şi
r.Prut . Obiect de
creştere în fermele
piscicole din ţară.

6

26–30°C
Se reproducea în
R.M. doar în cond.
artif.

Iunie–August

Specie policiclică,
potamadromă

22–26°C
Se reproduce în R.M.
doar în cond. artif.

Iunie–August

Specie policiclică,
potamadromă

23–26°C
Se reproduce în R.M.
doar în cond. artif.

Iunie–August

Specie policiclică,
potamadromă

7

Pelagofil

M: 8–10
F: 8–10

Pelagofil

M: 5–7
F: 7–9

M: 5–6
F: 6–7
Pelagofil

8

cca.
1000000

În zona
de origine (estul
Asiei)
reproducerea e
unitară

100000–
816000

În zona
de origine (estul
Asiei)
reproducerea e
porţionată

800000–
1500000

În zona
de origine (estul
Asiei)
reproducerea e
porţionată

9

Malacofag,
stenofag

Macrofitofag,
stenofag

Zooplanctonofag,
stenofag

10

11

Vârsta: 20
ani
Lungimea:
146 cm
Greutatea: 32 kg

C.V. L.

Sp. mixohalină,
termofilă şi
eurioxibiontă

Vârsta: 20ani
Lungimea:
120 cm
Greutatea: 36 kg

C.V. L.

Sp. mixohalină,
C.V. L.
termofilă şi
eurioxibiontă Vârsta: 15–20ani
Lungimea:
Sp. tolerantă
150 cm
Greutatea: 50 kg

Sp. mixohalină,
termofilă şi
eurioxibiontă

D
?

A
→

A
→

12

13
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60

59

58

3

4

5

6

7

8

Specie
Specie
Majoritatea apelor Specie policiclică,
M: 1–2
Reprodulcicolă
indigenă
stagnante din generativ sedentară F: 1–2
ducere
stagnofilă
ecosistemele
porţiogregară,
Boreal de
acvatice ale
Aprilie–Iulie
Fitofil
nată
bentoşes
R.Moldova
pelagică,
16–25°C
1300–
holobiotică
3270
Alburnus alburnus
Specie
Specie
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 1–2
Repro(Linnaeus, 1758)
dulcicolă
indigenă
fl. Dunărea şi
generativ sedentară F: 1–2
ducere
Obleţ comun
stagnofilr.Prut
porţioОбыкновенная уклейка
reofilă
Ponto-casAprilie–Mai
Fito-litofil nată
Bleak
gragară,
pic de apă
bento-pedulce
16–18°C
(Polifil)
3000–
lagică,
10500
holobiotică
M: 2–3
ReproAlburnus sarmaticus Freyhof
Specie
Specie
Prezenţă
Specie policiclică,
sporadică în
semimigratoare
F: 3–4
ducere
et Kottelat, 2007
salmastrico- indigenă
cursul inferior al
porţioObleţ mare
lă cu forme
Черноморская шемая
dulcicole,
Boreal de fl.Nistru, r.Prut, fl.
Aprilie–Iunie
Litofil
nată
Danube bleak
gregară,
şes
Dunărea
bento18–25ºC
15500–
23500
pelagică,
Endemic
holobiotică
Alburnoides bipunctatus
Specie
Specie
Amontele cursului Specie policiclică,
M: 2
Repro(Bloch, 1782)
dulcicolă
indigenă medial al fl.Nistru generativ sedentară
F: 2
ducere
şi r.Prut
porţioBeldiţă comună
reofilă, benОбыкновенная быстрянка to-pelagică, Preasiatic
Mai–Iunie
Litofil
nată
Schneider
holobiotică
16–18ºC
715–
7400
Fam. Nemacheilidae (семейство Гольцовые)

2

Leucaspius delineatus
(Heckel,1843)
Fufă
Обыкновенная верховка
Belica

1

57

C.B.
anx.3
R
↓
Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag, stenotermă şi
eurifag stenooxibiontă
Sp. intolerantă

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)
FR
?

ZooSp. mixohalină,
C.V. S.
planceuritermă şi
tonofag, eurioxibiontă Vârsta: 7–10 ani
eurifag
Lungimea: 25 cm
(omnivor)
Greutatea: 150 g

Vârsta: 5–6ani
Lungimea:
12–13 cm
Greutatea: 30 g

C.V. S.

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea:
8–9 cm
Greutatea:
7–10 g
C.V. S.

IUCN (LC)

13

FA
↑

12

ZooSp. mixohalină,
planceuritermă şi
tonofag, eurioxibiontă
Vârsta: 5–6ani
eurifag
Lungimea: 18 cm
(omnivor) Sp. tolerantă Greutatea: 50 g

11

C.V. S.

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

10

RR
↓

9

ZooSp. stenohalină,
planceuritermă şi
tonofag, eurioxibiontă
eurifag
(omnivor)
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3

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă ,
bentonică,
holobiotică

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă ,
bentonică,
holobiotică

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă,
bentonică,
holobiotică

2

Barbatula barbatula
(Linnaeus, 1758)
Grindel
Обыкновенный усатый
голец
Stone loach

Misgurnus fossilis
(Linnaeus,1758)
Ţipar
Обыкновенный вьюн
Weatherfish

Cobitis taenia
(Linnaeus,1758)
Zvârlugă comună
Обыкновенная северная
щиповка
Spined loach

Cobitis tanaitica Bacescu
et Mayer, 1969
Zvârlugă de Don
Донская щиповка
(Азовская шиповка)
Don spined loach

Cobitis elongatoides
Bacescu et Maier, 1969
Zvârlugă de Dunăre
Дунайская щиповка
Danubian spined loach

1

61

62

63

64

65

4

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Boreal
submontan

Specie
indigenă

5

6

7

Litofil

M: 2–3
F: 2–3

8

Reproducere
porţionată

Bazinul r.Prut,
fl.Dunărea

Cursul inferior al
fl.Nistru şi r.Prut,
fl. Dunărea

16–22ºC

Aprilie –Iunie

Specie policiclică,
generativ sedentară

18–22ºC

Aprilie –Iunie

Specie policiclică,
generativ sedentară

18–22ºC

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Aprilie –Iunie

16–22ºC

12–22ºC

Fitofil

M: 1–2
F: 2–3

Fitofil

M: 1–2
F: 2–3

Fitofil

M: 1–2
F: 2–3

250–
1350

250–
1000
Reproducere
porţionată

250–
1350
Reproducere
porţionată

65000–
150000
Reproducere
porţionată

3000–
11000
Fam. Cobitidae (семейство Вьюновые)
Afluenţii cursului Specie policiclică,
M: 2–3
Reproducere
medial şi inferior generativ sedentară F: 2–3
al fl. Nistru şi
porţior.Prut, fl. Dunărea
Aprilie–Iunie
Fitofil
nată

Unii afluenţi şi
Specie policiclică,
albia cursului
generativ sedentară
medial al fl.Nistru
şi r.Prut
Aprilie–Iunie

9

10

Sp. stenohalină, relative
stenotermă şi
stenooxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

Sp. mixohalină
, euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Zoo-ben- Sp. stenohalină,
tosofag,
euritermă şi
eurifag
eurioxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

11

Vârsta: 4–5ani
Lungimea: 13 cm
Greutatea:
10–12 g

C.V. S.

Vârsta: 4–5ani
Lungimea: 10 cm
Greutatea:
9–10 g

Vârsta: 5ani
Lungimea:
13,5 cm
Greutatea:
10–12 g
C.V. S.

C.V. S.

Vârsta: 6–7ani
Lungimea: 32 cm
Greutatea: 140 g

C.V. S.

Vârsta: 7 ani
Lungimea:
15–18 cm
Greutatea:
15–25 g

C.V. S.

A
↑

A
↑

RR
→

RR
↓

R
↓

12

13

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

IUCN (LC)
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Silurus glanis
Linnaeus,1758
Somn european
Европейский сом
Wels catfish

70

69

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Specie dulcicolă reofilă,
bentonică,
holobiotică

Sabanejewia bulgarica
(Drensky, 1928) Câră
bulgărească
Болгарская золотистая
щиповка
Bulgarian golden loach
Sabanejewia balcanica
(Karaman, 1922)
Râmbiţa
(Câră balcanică)
Щиповка балканская
золотистая
Balkan golden loach
Sabanejewia baltica
Witkowski, 1994 Câră
baltică
Щиповка северная
золотистая
Northern golden loach

67

68

3

Specie
dulcicolă
stagnofilreofilă,
bentonică,
holobiotică

2

Cobitis melanoleuca
Nichols, 1925
Zvârluga siberiană
Сибирская щиповка
Siberian spined loach

1

66

4

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

Terţiar de
şes

Specie
indigenă

5

6

16–18ºC

Aprilie –Mai

Specie policiclică,
generativ sedentară

7

Fitofill

M: 2–3
F: 2–3

Fitofil

M: 2–3
F: 2–3

Fitofil

M: 2–3
F: 2–3

Fitofil

M: 1–2
F: 2–3

8

9

10

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Zoo-ben- Sp. stenohalină, relativ
tosofag,
eurifag
stenotermă şi
(omnivor) stenooxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

Reproducere
porţionată

270–
1440

Răpitor,
eurifag

Sp. mixohalină,
termofilă şi
eurioxibiontă

Zoo-ben- Sp. stenohatosofag,
lină, relativ
eurifag
stenotermă şi
(omnivor) stenooxibiontă

250–1100
Repro- Zoo-ben- Sp. stenohaducere
tosofag,
lină, relativ
porţioeurifag
stenotermă şi
nată
(omnivor) stenooxibiontă

250–
1350
Reproducere
porţionată

Reproducere
porţionată

330–1250
16–20ºC
Ord. Siluriformes Fam. Siluridae (семейство Сомовые)
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 4–5
Reprofl. Dunărea şi
generativ sedentară F: 4–5
ducere
r.Prut
porţioAprilie–Mai
Fitofil
nată
Constru18–22,5ºC
eşte cuib 11000–
480000

Aprilie–Iunie

Amontelecursului Specie policiclică,
medial al fl. Nistru generativ sedentară

16–20ºC

16–20ºC
Amontelecursului Specie policiclică,
medial al r.Prut, generativ sedentară
fl.Dunărea
Aprilie –Iunie

Avalul cursului in- Specie policiclică,
ferior al fl.Nistru şi generativ sedentară
r.Prut, fl.Dunărea
Aprilie –Iunie

Cursul inferior al
fl.Nistru

11

Vârsta: 100 ani
Lungimea:
500 cm
Greutatea: 300 kg

C.V. L.

Vârsta: 4–5ani
Lungimea:
9–12 cm
Greutatea: 4–6 g

C.V. S.

Vârsta: 4–5ani
Lungimea:
9–12 cm
Greutatea: 5–7 g

Vârsta: 4–5ani
Lungimea:
9–12cm
Greutatea: 5–7 g
C.V. S.

C.V. S.

Vârsta: 4–5ani
Lungimea: 9 cm
Greutatea: 9,5 g

C.V. S.

RR
→

FR
?

RR
↑

FR
↓

FR
?

12

13

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN
(DD)
C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2
IUCN (LC)
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75

74

73

72

71

1

3

4

6

7

8

Fam. Ictaluridae (семейство Икталуровые)
ReproM: 3
Lacul de acumu- Specie policiclică,
ducere
lare Cuciurgan, generativ sedentară F: 3–4
unitară
mai ales canalele
Fitofil
termale
25–27 ºC
Constru- 8000–
eşte cuib 40000

5

Răpitor,
eurifag

9

Ord. Gadiformes Fam. Lotidae (семейство Тресковые)
Răpitor,
M: 2–3
ReproSpecie policiclică,
Specie
Cursul medial şi
Lota lota (Linnaeus,1758) Specie duleurifag
F: 3–4
ducere
potamadromă
cicolă reofil- indigenă inferior al fl.Nistru
Mihalţ
unitară
Decembrie–
şi r.Prut, fl.
stagnofilă,
Налим
Februarie
Litofil
Dunărea
bentonică, Holarctic de
Burbot
500000–
holobiotică apă dulce
3000000
0–3ºC
Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae (семейство Колюшковые)
ZooReproM: 1
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
Specie
Specie
Pungitius platygaster
plancducere
generativ sedentară
F: 1
fl. Dunărea şi
intervenidulcicolă
(Kessler,1859)
porţio- tonofag,
r.Prut
entă
stagnofilă,
Osar sudic
eurifag
nată
Aprilie–Mai
Fitofil.
bentoМалая южная колюшка
Ponto(omnivor)
Construpelagică,
Southern ninespine
eşte cuib 400–800
16–22ºC
holobiotică caspic de
stickleback
mare
ZooReproSpecie policiclică,
M: 1
Cursul medial
Specie
Specie
Gasterosteus aculeatus
plancducere
generativ sedentară
F: 1
şi inferior al
intervenidulcicolă
Linnaeus,1758
porţio- tonofag,
fl.Nistru şi r.Prut,
entă
stagnofilă,
Ghidrin european
eurifag
nată
fl.Dunărea
Aprilie–Mai
Fitofil.
bentoТрёхиглая Колюшка
(omnivor)
Construpelagică, Nord-boreal
Three-spined stickleback
14–22ºC
de mare
eşte cuib 60–400
holobiotică
Ord. Sygnathiformes Fam. Sygnathidae (семейство Игловые)
ZooSpecie policiclică,
M: 2
ReproLacurile şi
Specie
Specie
Syngnathus abaster Risso,
plancF: 2
ducere
interveni- bălţile bazinului generativ sedentară
dulcicolă
1827
porţio- tonofag,
fl. Nistru, Dunărea
entă
stagnofilă,
Undrea pontică
eurifag
nată
şi r.Prut
Aprilie–August
OvopobentoЧерноморская
zitor
Mediterapelagică,
пухлощёкая рыба-игла
47–59
15–24ºC
nian
holobiotică
Black-striped pipefish

Specie
Specie dulIctalurus punctatus
cicolă reofil- alogenă
(Rafinesque, 1818)
stagnofilă,
Somn de canal
Американский канальный bentonică, Nord-ameholobiotică
ricană
сомик
Channel catfish

2

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea: 9 cm
Greutatea: 5–6 g

C.V. S.

Vârsta: 25 ani
Lungimea:
150 cm
Greutatea: 24 kg

C.V. L.

Vârsta: 45 ani
Lungimea:
150 cm
Greutatea: 45 kg

C.V. L.

11

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Vârsta: 4–6 ani
Lungimea: 19 cm
Greutatea: 5g

C.V. S.

C.V. S.
Sp. mixohalină,
relative euritermă (criofilă) şi Vârsta: 4–5 ani
eurioxibiontă Lungimea: 11 cm
Greutatea: 9 g
Sp. tolerantă

Sp. mixohalină,
relative euritermă (termofilă)
şi eurioxibiontă

Sp. stenohalină,
stenotermă
(criofilă), stenooxibiontă

Sp. mixohalină,
termofilă,
eurioxibiontă

10

C.B.
anx.3
FA
↑

C.B.
anx.3
FA
↑

IUCN (LC)

IUCN (LC)
FA
↑

IUCN (LC)

IUCN (LC)

13

FR
→

R
↓

12
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80

79

78

77

76

1

3

Specie
dulcicolă
stagnofil-reofilă, bentopelagică,
holobiotică
Sander lucioperca (LinnaSpecie
eus, 1758)
dulcicolă
Şalău comun
stagnofil-reОбыкновенный судак
ofilă, bentoPike-perch
pelagică,
holobiotică
Sander volgensis (Gmelin,
Specie
1789)
dulcicolă
Şalău vărgat
stagnofil-reБёрш
ofilă, bentoVolga pikeperch
pelagică,
holobiotică
Gymnocephalus schraetSpecie
ser (Linnaeus, 1758)
dulcicolă
Răspăr
reofilă, benПолосатый ёрш
to-pelagică,
Yellow pope
holobiotică

Perca fluviatilis
Linnaeus,1758
Biban comun
Обыкновенный окунь
European perch

Atherina boyeri
Specie maRisso, 1810
rină gregară
Aterina-mică-pontică
pelagică,
Атерина
preponюжноевропейская малая derent de
Big-scale sand smelt
litoral,
amfibiotică

2

5

6

7

8

Specie
indigenă

9

10

11

Vârsta: 14ani
Lungimea:
130 cm
Greutatea: 20 kg
C.V. M.

C.V. M.

Vârsta: 15 ani
Lungimea: 55 cm
Greutatea: 3 kg

C.V. M.

Răpitor Sp. mixohalină,
obligator,
euritermă şi
stenofag relativ eurioxibi- Vârsta: 11–12 ani
ontă
Lungimea: 45 cm
Greutatea:
1,2–1,4 kg
Zoo-benSp. mixohaC.V. S.
tosofag,
lină, relativ
eurifag
euritermă şi
Vârsta: 7–9 ani
stenooxibiontă Lungimea: 30 cm
Greutatea: 250 g

Răpitor Sp. mixohalină,
obligator,
euritermă şi
stenofag relativ eurioxibiontă

Sp. tolerantă

Răpitor Sp. mixohalină,
facultativ, euritermă şi
eurifag
eurioxibiontă

Ord. Atheriniformes Fam. Atherinidae (семейство Атериновые)
Cursul inferior
Specie policiclică,
M: 2
ReproZooSp. eurihalină,
C.V. S.
al fl.Nistru, lacul
amfidromă
F: 2
ducere
plancrelativ euriterCuciurgan şi fl.
porţio- tonofag, mă (termofilă), Vârsta: 3–5 ani
Dunărea
Aprilie–August
Fitofil
nată
eurifag
eurioxibiontă Lungimea: 15 cm
(omnivor)
Greutatea:
16–24 ºC
600–700
20–25g

Ord. Perciformes Fam. Percidae (семейство Окунёвые)
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 2–3
Reprofl. Dunărea şi
generativ sedentară F: 3–4
ducere
r.Prut
unitară
Boreal de
Martie–Aprilie
Fitofil
şes
800010–14ºC
100000
Specie
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 2–3
Reproindigenă
fl. Dunărea şi
generativ sedentară F: 3–4
ducere
r.Prut
unitară
Boreal de
Martie–Aprilie
Fito-litofil
şes
(polifil) 50000–
11–13ºC
350000
Specie
Cursul inferior
Specie policiclică,
M: 2–3
Reproindigenă
al fl.Nistru, fl.
potamadromă
F: 3–4
ducere
Dunărea
Fito-litofil unitară
Ponto-casMartie–Aprilie
(polifil)
pic de apă
44000–
dulce
10–14ºC
450000
Specie
Cursul medial şi
Specie policiclică,
M: 2–3
Reproindigenă
inferior al r.Prut generativ sedentară F: 3–4
ducere
porţioPonto-casMartie–Aprilie
Litofil
nată
pic de apă
7000–
dulce
10–14ºC
9000

Mediteranian

Specie
intervenientă

4

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN (LC)
FR
↓

IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)

13

FR
↓

RR
→

FA
→

FA
↑

12
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Specie
Specie
dulcicolă,
indigenă
reofilă, bento-pelagică, Ponto-casholobiotică pic de apă
dulce

Specie
Specie
Cursul inferior al Specie policiclică,
dulcicolă,
indigenă fl. Nistru şi r. Prut, generativ sedentară
reofilă, benfl. Dunărea
to-pelagică, Ponto-casMartie–Aprilie
holobiotică pic de apă
dulce
8–14ºC

Specie
salmastră,
bentopelagică,
holobiotică

Gymnocephalus baloni
Holcík & Hensel, 1974
Ghiborţ de Dunăre
Ёрш баллона
Danube ruffe

Percarina demidoffi
Nordmann,1840
Percarină pontică
Черноморская перкарина
Percarina

Zingel streber (Siebold,
1863)
Fusar
Малый чоп
Streber

83

84

85

Cursul medial
şi inferior al fl.
Nistru

Endemic

7

Litofil

Litofil

M: 1–2
F: 2

Litofil

M: 2–3
F: 2–3

Litofil

Martie–Aprilie
6–14ºC

M: 2–3
F: 2–3

Litofil

M: 2–3
F: 2–3

Specie policiclică,
generativ sedentară

8–12ºC

Limanul şi avalul Specie policiclică,
cursului inferior al generativ sedentară
fl.Nistru.
Ponto-casIunie–August
pic marin
18–25ºC
Endemic
Specie dulciSpecie
Cursul medial al
Specie policiclică,
colă, reofilă, indigenă fl.Nistru? şi r.Prut generativ sedentară
bentonică,
holobiotică Ponto-caspic
Martie–Mai
de apă dulce

Specie
indigenă

6

Gymnocephalus acerina
(Gmelin, 1789)
Zboriş
Ёрш донской
Don pope

Boreal de
şes

5

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Martie–Aprilie

82

4

Specie
indigenă

3

Specie
dulcicolă,
stagnofil-reofilă, bentopelagică,
holobiotică

2

Gymnocephalus cernua
(Linnaeus, 1758)
Ghiborţ comun
Ёрш обыкновенный
Ruffe

1

81

8

cca.
10000

Reproducere
unitară

2000–
3000

4000–
50000
Reproducere
porţionată

5000–
30000
Reproducere
porţionată

4000–
45000
Reproducere
porţionată

Reproducere
porţionată

9

Răpitor
facultativ,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

10

11

Vârsta: 7–10 ani
Lungimea:
25–30 cm
Greutatea: 200 g

C.V. S.

C.V. S.

Vârsta: 4 ani
Lungimea: 10 cm
Greutatea: 150g

C.V. S.

Vârsta: 7 ani
Lungimea: cca
15–20 cm
Greutatea: 150g

C.V. S.

Vârsta: 8 ani
Lungimea: 18 cm
Greutatea:
Sp. intolerantă
50–100 g

Sp. stenohalină, relativ
stenotermă şi
stenoxibiontă

Sp. mixohalină, relativ
euritermă,
eurioxibiontă

Sp. mixohalină, relativ
euritermă şi
stenooxibiontă

Sp. mixohaC.V. S.
lină, relativ
euritermă şi Vârsta: 10–11 ani
stenooxibiontă Lungimea: 21 cm
Greutatea: 150g

Sp. mixohalină, relative
euritermă şi
eurioxibiontă

FR
↓

FR
?

RR
↑

R
↓

A
→

12

13

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,3
IUCN (LC)

IUCN
(VU)

C.B.
anx.3
D.H.
anx2,4
IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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89

88

87

3

4

Pontocaspic de
mare

Specie
intervenientă

Pontocaspic de
mare

Pontocaspic de
mare
Specie
indigenă

Specie
indigenă

Endemic

Specie dulciSpecie
colă, reofilă, indigenă
bentonică,
holobiotică Ponto-caspic
de apă dulce

Knipowitschia longecaSpecie
udata
salmastrico(Kessler, 1877)
lă cu forme
Длиннохвостая книповича dulcicole,
Longtail dwarf goby
bentonică,
holobiotică
Specie
Benthophilus nudus Berg,
dulcicolă,
1898 Umflătură golaşă
pontică
stagnofilЧерноморская голая
reofilă,
пуголовка
bentonică,
Black Sea tadpole-goby
holobiotică
Benthophilus durrelli
Boldyrev et Bogutskaya,
2004
Umflătură de Don
Донская пуголовка
Don tadpole-goby
Babka gymnotrachelus
Specie
(Kessler, 1857)
marină cu
Mocănaş
forme salБычок-гонец
mastricole
Racer goby
şi dulcicole,
bentonică,
holobiotică

2

Zingel zingel (Linnaeus,
1766)
Pietrar
Большой чоп
Zingel

1

86

5

13–16 ºC

Litofil

Martie–Aprilie

7

M: 2–3
F: 2–3

6

Specie policiclică,
generativ sedentară

8

10000–
18000

Reproducere
unitară

9

Răpitor
facultativ,
eurifag

12–19ºC

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Aprilie– Mai

Litofil

M: 2
F: 2

1500–
2000

Reproducere
porţionată

Zoo-bentosofag,
eurifag

Fam. Gobiidae (семейство Бычковые)
Limanul şi
Specie policiclică,
M: 1
Repro- Zoo-bencursul inferior al generativ sedentară
F: 1
ducere
tosofag,
fl.Nistru, lacul
porţioeurifag
Cuciurgan
Aprilie–Iulie
Litofil-Os- nată
tracofil
10–22ºC
274–804
Cursul inferior
Specie monociclică,
M: 1
Repro- Zoo-benal fl.Nistru, lacul generativ sedentară
F: 1
ducere
tosofag,
Cuciurgan
porţioeurifag
Mai–Iunie
Litofil-Os- nată
tracofil
700–
2500

Cursul medial
şi inferior al fl.
Nistru şi r.Prut,
fl.Dunărea

10

11

C.V. M.

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea:
16,5 cm
Greutatea: 70 g

C.V. S.

Vârsta: 1 an
Lungimea:
13,5 cm
Greutatea: 7–10g

Vârsta: 1 ani
Lungimea: 5 cm
Greutatea:
0,7–1 g
C.V. S.

C.V. S.

Vârsta: 10 ani
Lungimea: 48 cm
Greutatea:
Sp. intolerantă
500–1200g

Sp. stenohalină, relativ
stenotermă şi
stenoxibiontă

A
↑

RR
↑

R
→

R
→

12

13

IUCN (LC)

IUCN (LC)

C.B.
anx.3
D.H.
anx.2,5
IUCN (LC)
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3

Specie
marină cu
forme salmastricole
şi dulcicole,
bentonică,
holobiotică
Specie
marină cu
forme salmastricole
şi dulcicole,
bentonică,
holobiotică
Specie
marină cu
forme salmastricole
şi dulcicole,
bentonică,
holobiotică
Specie
marină cu
forme salmastricole
şi dulcicole,
bentonică,
holobiotică
Specie
marină cu
forme salmastricole
şi dulcicole,
bentonică,
holobiotică

2

Ponticola eurycephalus
(Kessler, 1874)
Guvid de liman
Бычок-рыжик
Mushroom goby

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
Stronghil
Бычок-кругляк
Round goby

Neogobius fluviatilis
(Pallas, 1814)
Ciobănaş
Бычок-песочник
Monkey goby

Ponticola kessleri (Guenther, 1861)
Guvid de baltă
Бычок-головач
Bighead goby

Mesogobius batrachocephalus
(Pallas, 1814)
Hanos
Бычок-кнут
Knout goby

1

90

91

92

93

94

4

Pontocaspic de
mare

Pontocaspic de
mare
Specie
indigenă

Pontocaspic de
mare
Specie
intervenientă

Pontocaspic de
mare
Specie
intervenientă

Specie
intervenientă

Pontocaspic de
mare

Specie
indigenă

5

6

12–15ºC

Aprilie– Mai

Specie policiclică,
generativ sedentară

Albia cursului
Specie policiclică,
medial şi inferior generativ sedentară
al fl.Nistru, lacul
Cuciurgan şi DuMartie–Aprilie
băsari, fl.Dunărea
6–9ºC

10–14ºC

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Martie–Mai

13–20ºC

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Aprilie–Iulie

15–24ºC

Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
fl. Dunărea şi
generativ sedentară
r.Prut
Aprilie–August

Cursul medial
şi inferior al
fl.Nistru, lacul
Cuciurgan şi
fl.Dunărea

7

Litofil

M: 2–3
F: 2–3

Litofil

M: 2
F: 2

Litofil

M: 2
F: 2

Litofil

M: 2–3
F: 2–3

Litofil

M: 2
F: 2

8

9

2000–
10000

1000–
5000
Reproducere
unitară

200–
2800
Reproducere
porţionată

200–
4500
Reproducere
porţionată

650–
1000
Reproducere
porţionată

10

Sp. eurihalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. eurihalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. eurihalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Răpitor
facultativ,
eurifag

Sp. eurihalină, relativ
stenotermă şi
stenooxibiontă

Răpitor Sp. mixohalină,
facultativ, euritermă şi
eurifag
eurioxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

Zoo-bentosofag,
eurifag

Reprodu- Zoo-bencere
tosofag,
eurifag
porţionată

11

Vârsta: 7–8 ani
Lungimea: 37 cm
Greutatea: 600g

C.V. S.

Vârsta: 5–6 ani
Lungimea: 22 cm
Greutatea: 200g

C.V. S.

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea: 19 cm
Greutatea:
50–60g

C.V. S.

Vârsta: 5 ani
Lungimea: 20 cm
Greutatea: 120g

C.V. S.

Vârsta: 4–5 ani
Lungimea: 20 cm
Greutatea: 120g

C.V. S.

RR
→

A
↑

A
↑

A
↑

RR
↑

12

13

IUCN (LC)

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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99

98

97

96

95

2

3

4

5

6

7

8

Proterorhinus semilunaSpecie
Specie
Bazinele fl. Nistru, Specie policiclică,
M: 1
Reproris (Heckel, 1837)
salmastrico- intervenifl. Dunărea şi
generativ sedentară
F: 1
ducere
Moacă de brădiş vestică lă cu forme
entă
r.Prut
porţioЗападный бычок-цуцик
dulcicole,
Aprilie–August
Litofil
nată
Western tubenose goby
bentonică, Ponto-casholobiotică pic de mare
14–22ºC
200–1000
Gobius niger
Specie
Specie
Cursul medial
Specie policiclică,
M: 2
ReproF: 2
ducere
Linnaeus, 1758
marină cu
indigenă
şi inferior al
generativ sedentară
Guvid negru
forme salfl.Nistru, lacul
porţioЧёрный бычок
mastricole MediteraCuciurgan şi
Aprilie–August
Litofil
nată
Black goby
şi dulcicole,
nian
fl.Dunărea
bentonică,
500–
holobiotică
2500
Caspiosoma caspium
Specie
Specie
Cursul inferior
Specie policiclică,
M: 1
ReproF: 1
ducere
(Kessler,1877) Caspiosoma salmastră
indigenă
al fl.Nistru, lacul generativ sedentară
Каспиосома
cu forme
Cuciurgan
porţioCaspian goby
dulcicole,
PontoMai–Iulie
Litofil
nată
bentonică, caspic de
holobiotică
mare
82–94
Fam. Centrarchidae (семейство Центрарховые)
Lepomis gibbosus (LinnaSpecie
Specie
Bălţile şi canalele Specie policiclică,
M: 1
Reproeus, 1758)
dulcicolă,
alogenă
din lunca secto- generativ sedentară
F: 1
ducere
Sorete (Biban soare)
stagnofilă, invazivă
rului inferior al
Lito-fitofil porţioСолнечный окунь
bentofl. Nistru şi r.Prut,
Mai–August
(Polifil)
nată
Pumpkinseed
pelagică, Nord-ame- lacul Cuciurgan, fl.
Construholobiotică
ricană
Dunărea
20–24ºC
eşte cuib 200–5000
Fam. Odontobutidae (семейство Головешковые)
Perccottus glenii
Specie
Specie
Cursul medial
Specie policiclică,
M: 2
ReproDybowski, 1877
dulcicolă,
alogenă
al fl. Nistru şi r. generativ sedentară F: 2–3
ducere
porţioMoş de Amur
stagnofilă, invazivă Prut, mai ales unii
Ротан головешка
bentoafluenţi
Aprilie–Iulie
Fitofil
nată
Chinese sleeper
pelagică,
Chinez de
1000–
holobiotică
şes
15–20ºC
3000
Sp mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Răpitor
facultativ,
eurifag
(omnivor)

Zoo-bentosofag,
eurifag
(omnivor)

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

Sp mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Sp. tolerantă

Sp. eurihalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Zoo-bentosofag,
eurifag

10

Sp. mixohalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

9

Zoo-bentosofag,
eurifag

11

Vârsta: 5–7 ani
Lungimea: 25 cm
Greutatea: 300 g

C.V. S.

Vârsta: 5–6 ani
Lungimea: 20 cm
Greutatea: 200g

C.V. S.

Vârsta: 2–3 ani
Lungimea: 4 cm
Greutatea: 0,5g

C.V. S.

Vârsta: 4 ani
Lungimea: 18 cm
Greutatea: 50 g

Vârsta: 3–4 ani
Lungimea:
11,5 cm
Greutatea: 15 g
C.V. S.

C.V. S.

A
↑

FA
↑

FR
→

R
→

A
↑

12

13

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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104

103

102

101

100

1

3

4

5

6

7

8

9

Ord. Scorpaeniformes Fam. Cottidae (семейство Рогатковые)
Cottus gobio Linnaeus, Specie dulciSpecie
Amontelecursului Specie policiclică,
M: 2
Repro- Zoo-ben1758
colă, reofilă, indigenă medial al fl. Nistru generativ sedentară
F: 2
ducere
tosofag,
Zglăvoacă comună
bentonică,
şi r. Prut
unitară
eurifag
Обыкновенный
holobiotică
Boreal
Aprilie–Mai
Litofil
подкаменщик
submontan
Constru- 100–370
Sculpin
10–15 ºC
ieşte cuib
Cottus poecilopus Heckel, Specie dulciSpecie
Amontelecursului Specie policiclică,
M: 2
Repro- Zoo-ben1837
colă, reofilă, indigenă medial al fl. Nistru generativ sedentară
F: 2
ducere
tosofag,
Zglăvoacă răsăribentonică,
şi r. Prut
unitară
eurifag
teană Пёстроногий
holobiotică
Boreal
Februarie–Aprilie
Litofil
подкаменщик
submontan
Constru- 108–336
Siberian sculpin
6–12ºC
eşte cuib
Cottus microstomus
Specie dulciSpecie
Amontelecursului Specie policiclică,
M: 2
Repro- Zoo-benF: 2
Heckel, 1837
colă, reofilă, indigenă medial al fl. Nistru generativ sedentară
ducere
tosofag,
Zglăvoacă baltică
bentonică,
unitară
eurifag
Малоротый подкаменщик holobiotică
Boreal
Martie–Aprilie
Litofil
Baltic sculpin
submontan
Construeşte cuib
Ord. Mugiliformes Fam. Mugilidae (семейство Кефалевые)
Mugil cephalus Linnaeus, Specie mariSpecie
Limanul şi
Specie policiclică,
M: 6–8
Repro- Detritofag,
1758
nă pelagică, indigenă
sporadic avalul
amfidromă
F: 6–8
ducere
eurifag
Laban
preponcursului inferior al
porţionată
Лобан
derent de Mediterafl.Nistru
Iunie–Septembrie Pelagofil
Flathead grey mullet
litoral,
nian
2900000–
amfibiotică
16–25ºC
7200000
Liza aurata
Specie mariSpecie
Limanul şi
Specie policiclică,
M: 3
Repro- Detritofag,
(Risso,1810)
nă pelagică, indigenă
sporadic avalul
amfidromă
F: 3–4
ducere
eurifag
Singhil
preponcursului inferior al
porţioСингиль
derent de Mediterafl.Nistru
Mai–Septembrie Pelagofil
nată
Golden grey mullet
litoral,
nian
amfibiotică
500000–
1300000

2

D.H.
anx.2
IUCN (LC)

IUCN (LC)

IUCN (LC)

FR
?

R
?

R
?

Sp. eurihalină,
C.V. M.
relativ euritermă (termofilă)
Vârsta: 12 ani
şi eurioxibiontă Lungimea: 90 cm
Greutatea: 12 kg
Sp. eurihalină,
C.V. M.
relativ euritermă (termofilă)
Vârsta: 10 ani
şi eurioxibiontă Lungimea: 52 cm
Greutatea: 1,2 kg

C.V. S.

C.V. S.

Vârsta: 6 ani
Lungimea: 13 cm
Sp. intolerantă Greutatea: 10g

Sp. stenohalină,
stenotermă,
stenooxibiontă

Vârsta: 8 ani
Lungimea: 15 cm
Sp. intolerantă Greutatea: 15g

Sp. stenohalină,
stenotermă,
stenooxibiontă

Vârsta: 7–9 ani
Lungimea: 18 cm
Sp. intolerantă Greutatea: 20 g

C.B.
anx.3
IUCN (LC)

13

FR
↓

12

D.H.
anx.2
IUCN (LC)

C.V. S.

11

FR
↓

Sp. stenohalină,
stenotermă,
stenooxibiontă

10

48
Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia

2

Liza saliens
(Risso,1810)
Ostreinos Остронос
Leaping mullet

3

4

5

6

7

8

9

Specie mariSpecie
Limanul şi spora- Specie policiclică,
M: 3
Repro- Detritofag,
nă pelagică, indigenă dic avalul cursului
amfidromă
F: 3–4
ducere
eurifag
preponinferior al fl.Nistru
porţioderent de Mediteraşi fl. Dunărea
Iulie–Septembrie Pelagofil
nată
litoral,
nian
amfibiotică
16–25ºC
2100000
106
Liza haematocheilus
Specie mariSpecie
Limanul şi
Specie policiclică,
800000– Detritofag,
sporadic avalul
(Temminck & Schlegel,
nă pelagică, alogenă
amfidromă
M: 4
4100000 eurifag
1845)
preponcursului inferior
F: 5
Pilengas
derent de Est-Asiatic al fl.Nistru, lacul
Mai–Iunie
Пиленгас
litoral,
Cuciurgan Unele
Pelagofil
So-iny mullet
amfibiotică
gospodării pisci20–24ºC
cole din ţară
Ord. Pleuronectiformes Fam. Pleuronectidae (семейство Камбаловые)
107
Platichthys flesus
Specie mariSpecie
Limanul şi
Specie policiclică,
M: 3–4
Repro- Zoo-benamfidromă
ducere
(Linnaeus, 1758)
nă de litoral, indigenă
sporadic avalul
F: 3–4
tosofag,
Cambulă de liman
bentonică,
cursului inferior al
porţioeurifag
Речная кабала
amfibiotică
fl.Nistru
Februarie–Martie Pelagofil
nată
European flounder
Nord-boreal
de mare
2–3,5ºC
1050002700000
Starea efectivului: FA — efectiv foarte abundent, A — efectiv abundent, RR — relativ rar, R — rar, FR- deosebit de rară D — dispărută
Dinamica efectivului: ↑ — în creştere, ↓ — în descreştere, → — constant în timp, ? — informaţii insuficiente

1

105

FR
?
Sp. eurihalină,
euritermă şi
eurioxibiontă

Vârsta: 15 ani
Lungimea: 60 cm
Greutatea: 14 kg

C.V. M.

R
?

12

Sp. eurihalină,
C.V. M.
relativ euriterVârsta: 10 ani
mă (termofilă)
şi eurioxibiontă Lungimea: 80 cm
Greutatea: 10kg

11

R
?

10

Sp. eurihalină,
C.V. M.
relativ euritermă (termofilă)
Vârsta: 8 ani
şi eurioxibiontă Lungimea: 40 cm
Greutatea: 1000 g

13

IUCN (LC)

IUCN (LC)
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* — Lista Tratatelor internaţionale care reglementează protecţia speciilor de
peşti din ihtiofauna Republicii Moldova:
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe
cale de dispariţie (Washington, 03 martie 1973), ratificată prin Hotărârea Parlamentului
nr. 1246 — XIV din 28 septembrie, 2000‑CITES
Anexa 1 specii ameninţate cu dispariţia, a căror comerţ este interzis iar recolta din
mediul natural se poate face autorizat în circumstanţe excepţionale, ca de exemplu pentru
cercetare
Anexa 2 neameninţate deocamdată cu dispariţia şi pentru care se impune comerţ
controlat, încât să nu le pericliteze existenţa
Anexa 3 specii pentru a căror comerţ sunt necesare acorduri între ţări, cu scopul prevenirii supraexpluatării sau a expluatării ilegale
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa
(Berna, 19 septembrie 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546‑XII din
23 iunie 1993‑C.B.
Anexa 1 specii strict protejate
Anexa 2 specii protejate
Directiva Uniunii Economice Europene privind protecţia habitatelor naturale
(COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC (1) 21.05.1992)‑D.H
Anexa 1 specii de interes comunitar pentru a căror conservare sunt necesare arii speciale de conservare
Anexa 4 specii de interes comunitar strict protejate
Anexa 5 specii de interes comunitar al căror expluatare şi prelevare din natură pot
face obiectul măsurilor de management
Cartea Roşie IUCN (specie dispărută (EXTINCT — EX), specie dispărută din mediul natural dar existentă în captivitate (EXTINCT IN THE WILD — EW), specie critic
periclitată (CRITICALLY ENDANGERED — CR), specie periclitată (ENDANGERED
— EN), specie vulnerabilă (VULNERABLE — VU), specie aproape ameninţată (NEAR
THREATENED — NT), specie nepereclitată (LEAST CONCERN — LC), date insuficiente (DATA DEFICIENT — DD), specie neevaluată (NOT EVALUATED — NE))
Menţionăm că speciile de peşti, în majoritate de apă sărată, care habitează sau
intră sporadic din Marea Neagră în limanul Nistrean, nu sunt incluse în tabel 1.1., dar
le vom enumera: Alosa maeotica (Grimm, 1901) — scrumbie mică de mare; Sprattus
sprattus (Linnaeus,1758) — sardeluţă pontică; Engraulis encrasicolus (Linnaeus,1758)
— hamsie pontică; Belone belone (Linnaeus,1761) — zărgan pontic; Nerophis ophi‑
dian (Linnaeus,1758) — aţă de mare; Syngnathus typle Linnaeus,1758 — ac de mare
cu bot lung; Dicentrarchus labrax (Linnaeus,1758) — lavrac; Sander marinus (Cuvier, 1828) — şalău de mare; Pomatomus saltatrix (Linnaeus,1758) — lufar; Trachu‑
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rus ponticus (Aleev, 1956) — stavrid mic pontic; Diplodus annularis (Linnaeus,1758)
— sparos; Spicara flexuosa Rafinesque, 1810 — stavrid mediteranean; Umbrina cir‑
rosa (Linnaeus,1758) — milacop; Symphodus cireneus (Bonnaterre, 1788) — lapină
pestriţă; Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775) — lapină‑steluţă; Symphodus tinca
(Linnaeus,1758) — lapină cu bot lung; Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) —
căţeel de mare roşu; Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) — căţel de mare tentaculat; Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) — guvid pontic cu cap mare; Ponti‑
cola syrman (Nordmann, 1840) — guvid‑sirman; Ponticola ratan (Nordmann, 1840)
— guvid ratan; Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) — moacă de brădiş estică;
Aphia minuta (Risso, 1810) — guvid de sticlă; Benthophiloides brauneri Beling et
Iljin, 1927 — guvidaş de Dunăre; Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) — cnipovicea
caucazică; Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) — guvidaş de nisip marmorat;
Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) — guvidaş de mâl; Zosterisessor ophiocepha‑
lus (Pallas, 1814) — guvid de iarbă; Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) — calcan
pontic; Pegusa lascaris (Risso, 1810) — limbă de mare (figura 1.4.) [77, 136, 176, 178,
179, 216, 224, 272, 400, 430].

Figura 1.4. Stavridul mic (Trachurus ponticus) alături de barbun (Mullus barbatus)
sunt specii tipice marine de litoral, care sporadic pot fi întâlnite în partea sudică
a limanului Nistrean (jos este reprezentat stronghilul eurihalin)

Mai există şi taxoni neelucidaţi în tabel, dar care au fost introduşi antropohor în
diferiţi ani ai secolului trecut, iar în prezent, stocurile reproducătorilor sunt pierdute
din diverse motive. Printre ele enumerăm: Coregonus peled (Gmelin, 1789) — coregonul; Coregonus maraenoides Polyakov, 1874; Coregonus albula (Linnaeus,1758) —
coregonul mic; Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844) — bufallo cu gura mare; Ic‑
tiobus bubalus (Rafinesque, 1818) — bufallo cu gura mică; Ictiobus niger (Rafinesque,
1820) — bufallo negru [389].
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Unele din aceşti taxoni se mai cultivă în cantităţi mici în sisteme de creştre recirculante: Acipenser baerii Brand,1869 — nisetru siberian; Huso huso (Linnaeus,1758)
X Acipenser ruthenus Linnaeus,1758 — bester; Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)
— păstrăv fântânel, Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792)‑ păstrăv curcubeu, ş.a. Iar
altele, sunt obiecte noi (autorizate sau nu) ai acvaculturii naţionale, cum este de exemplu somnul african Clarias gariepinus (Burchell, 1822), ş.a.
Un subiect aparte care necesită a fi abordat şi asupra căruia sunt necesare studii
suplimentare este diversitatea unor grupe „problematice“ de peşti din punct de vedere
sistematic, cum sunt: porcuşorii (genurile Gobio şi Romanogobio) (figura 1.5.), zvârlugile (gen. Cobitis), mai puţin taxonii din genurile Neogobius, Bentophilus, Proterorhinus, Carassius, Alburnus, Rutilus, ş.a.

Figura 1.5. Diversitatea porcuşorilor cuprinde două grupe mari:
genul Romanogobio şi Gobio, care se deosebesc după caractere morfologice,
ecologice şi genetice, însă graniţile de demarcaţie sunt destul de vagi.
1 — Romanogobio belingi (porcuşor de râu), 2 — Romanogobio kessleri ♀
(porcuşor de nisip), 3 — Romanogobio vladykovi (Fang, 1943) (porcuşor de şes),
4 — Gobio sarmaticus Berg, 1949 (porcuşor sarmatic)

Crestele longitudinale dorsale devin un caracter morfologic important la separarea reprezentanţilor genurilor Gobio şi Romanogobio (figura 1.6.).

Figura 1.6. Crestele longitudinale dorsale la reprezentanţii genului Gobio lipsesc
(exemplu porcuşor sarmatic — stânga), iar la reprezentanţii genului Romanogobio
sunt prezente (porcuşor de râu — dreapta)
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Unele studii [338, 501, 581] demonstrează că, determinarea unor specii (mai ales
a biotipurilor de zvârlugi) este valabilă doar efectuându‑se analiza cito‑genetică şi
bio‑chimică complexă. Dacă la mijlocul sec. XX în limetelele subgenulului nominativ
se recunoştea o singură specie transpalearctică Cobitis taenia [136], atunci, în prezent,
numai în Europa se presupune existenţa a 23 de taxoni independenţi, mulţi din ei sunt
specii criptice (specii dublură). De asemenea, este demonstrat că în cadrul acestor specii adesea simbiotice (spaţial neizolate) există şi hibrizi interspecifici ( ex. Cobitis hibrid
complex sau Gobio sp. X Romanogobio sp. ) [338, 548, 555]. Se consideră că în regiunea
vestpalearctică, în procesul de hibridizare, şi respectiv la formarea biotipurilor poliploide participă 4 specii. Pe de o parte, poliploidul se formează pe baza genomului zvârlugii de Dunăre (C. elongatoides), iar pe de altă, de cel al zvârlugii obişnuite (C. taenia) şi a
zvârlugii de Don (C. tanaitica) (ultimele pot fi reprezentate atât separat, cât şi în formă
hibridată) (Мerejin, Pavlenco, 2009), (figura 1.7.).

Figura 1.7. Determinarea cu precizie maximă a taxonilor din genul Cobitis
în prezent este posibilă numai cu suportul investigaţiilor genetico‑moleculare.
Cei mai răspândiţi şi comuni taxoni pe teritoriul ţării sunt C. elongatoides,
C. tanaitica şi hibrizii lor interspecifici C. elogatoides X C. tanaitica

Ultimele cercetări arată că mecanismul de reproducere ginogenetică la zvârlugi
(inclusiv caras argintiu) nu are un caracter pur asexuat (unde descind doar femele —
clone a părintelui de sex femenin). În cazul, când părinţii fac parte din specii diferite
(caz actual pentru zvârlugi), aproape întotdeauna are loc o incorporare a materialului
genetic de la „părintele de sex masculin“ în genotipul progeniturilor „hibride pseudoginogenetice“ [575]. Acest fapt deomonstrează, pe de o parte, marea varietate de probabilităţi şi combinaţii în procesul reproducerii organismelor vii, iar pe de altă parte,
deschide noi „uşe“ în cunoaşterea mecanismului speciaţiei şi definirii statutelor taxonomice.
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În acest sens, sunt utile cerecetările nevertebratelor cu reproducere partenogenetică, unde statutul de specie primesc toate formele poliploide apomictice, indiferent că
sunt polifiletice şi policlonale (Jaenike et al, 1982; Terhivu, Saura 1990, 1993, 2003, ş.a.),
fenomenul fiind adesea tratat ca hipervariabilitate (citat de Мerejin, 2008) [339]. Tot
odată, este de menţionat că, pentru specialiştii ecologi, în unele cazuri, ar fi mai bine
să se opereze cu grupe ecologice (ghilde) şi nu cu mulţimi de specii, adesea dificil de
identificat, cu graniţe distinctive vagi şi „problematice“ ca entităţi taxonomice.
De aceea, în circumstanţele menţionate, autorii îşi rezervă dreptul ca în textul monografiei taxonul să fie inclus până la rang de specie, doar în condiţii de probabilitate
înaltă, în cazuri mai nesigure vom menţiona taxonul până la rang de gen (ex. Gobio sp.),
uneori ca Cobitis taenia sensu lato sau Gobio gobio nominativ.
În aşa fel, după caracterele morfologice evidente, a fost depistată o specie nouă
pentru Republica Moldova în sectorul Nistrului inferior (satul Olăneşti, mai 2012) din
genul Cobitis — zvârluga siberiană — Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 a cărui areal
nativ începe din bazinul Donului şi până în Ural (figura 1.8.).

Figura 1.8. Zvârluga siberiană — Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 acum
şi în fl. Nistru (de alte specii din genul Cobitis se deosebeşte vădit prin
2 pete mici negre la baza caudalei, iar de reprezentanţii genului Sabanejewia —
prin numărul mai mic al radiilor în caudală (12 faţă de 14)
şi prezenţa zonelor Gambett (5 faţă de 3)

Acest fapt demonstrează elocvent progresia biologică în timp şi spaţiu a speciilor
cu ciclul vital scurt, importanţa mare a calamităţilor naturale în răspândirea speciilor
de peşti, şi tot odată, contestă unele afirmaţii precum că, „tot ce s‑a putut de descoperit
şi cercetat în ştiinţa biologică naţională — demult s‑a făcut“. Mecanismele răspândirii
taxonilor şi procesul de speciaţie sunt procese de continuă confruntare între posibilităţile organismului şi provocările de mediu.
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În continuare vom face o clasificare biologică empirică a speciilor de peşti în funcţie de anumite particularităţi ecologice. Această clasificare nu este una bine definită,
statică şi rigidă, întru‑cât există mai multe consideraţii, critici şi abordări cu privire la
acest subiect (Bogutskaya ş.a., 2013), dar este o tentativă de a uşura şi de a sistematiza
cunoştinţele în domeniul ecologiei speciilor de peşti [140, 141].
În funcţie de caracteristica gradientului salin a mediului de trai, peştii au fost clasaţi în specii marine — ce populează apele sărate; salmastricole — din apele mezohaline şi peşti dulcicoli — ce trăiesc în ape oligohaline. În raport cu mediul lenic sau
lotic în care habitează, peştii au fost grupaţi în reofili‑care trăiesc în ape curgătoare
şi limnofili‑care trăiesc în ape dulci stagnante. Sunt şi unele specii care preferă apele
stagnante dar se pot întâlni şi în zonele lente ale râurilor, aceştea fiind clasaţi ca stagnofili‑reofili, şi invers, pereferă apele lin curgătoare dar se întâlnesc şi în ape stagnante —
reofil‑limnofile.
În raport cu zona populată în ecosistem şi adâncimea apei destingem specii marine de litoral — care trăiesc la adâncime mică şi în imediata apropiere de ţărm, cei pelagici — habitează în grosul apei şi cei bentonici — care trăiesc pe fund sau în apropiere
de acesta. Nici între aceste categorii nu există o delimitare clară, astfel am inclus şi subcategoria peştilor bento‑pelagici, într‑u cât, unele specii în diferite perioade ontogenetice pot ocupa diferite zone stratificate pe verticală sau orizontală (ca exemplu puietul
în zona de litoral, grupele medii de vârstă mai mult în zona pelagică, iar în stadiul de
sinescenţă — nişa spaţială caracteristică devine zona bentonică).
În raport cu migraţiile care le interprind în decursul ciclului vital, peştii au fost
clasificaţi în holobiotici — care migrează în acelaşi mediu şi amfibiotici — care migrază
în medii diferite.
În funcţie de statutul teritorial speciile au fost clasate în cele indigene (autohtone,
aborigene), alogene (alohtone, exotice) şi interveniente (condiţionat indigene).
În rubrica particularităţilor reproductive s‑au evidenţiat speciile care în timpul
vieţii se reproduc o singură dată şi mor după depunerea produselor sexuale, aceştea fac
parte din categoria peşilor monociclici, şi speciile care în timpul vieţii se reproduc de
mai multe ori — denumite policiclice. În funcţie de tipul migraţiei reproductive deosebim specii anadrome, care‑şi petrec timpul vieţii în mare iar în perioada de reproducere se urcă în râuri (acipenseridele, clupeidele, salmonidele) şi specii catadrome — îşi
petrec timpul vieţii în apele dulci iar pentru reproducere se deplasează în ape sărate (ca
exemplu anghila europeană).
Speciile amfidrome sunt acelea care tot timpul vieţii migrează între apele sărate
şi cele dulci, dar, nu cu scop neapărat reproductiv (aterina mică pontică, undreaua,
chefalii, gingirica, cambula de liman). Speciile care înterprind migraţii, în cadrul ecosistemului lotic, dintr‑o zonă în alta sunt consideraţi potamodromi (scobarul, mreana,
văduviţa, avatul, ş.a.). Prin întroducerea termenului de specii semimigratoare s‑a urmărit scopul de a evidenţia speciile care efectuiază migraţii mult mai scurte, decât cele
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anadrome şi catadrome, dar mai lungi decît cele potamadrome (obleţul mare, sabiţa,
vârezubul, taranca, morunaşul semimigrator, ş.a.). Speciile care se reproduc în acelaş
mediu unde şi îşi desfăşoară ciclul său vital, sunt convenţional denumite specii generativ sedentare (ca exemplu ştiuca, linul, roşioara).
Majoritatea speciilor din zona temperată au o perioadă de reproducere bine delimitată, mai lungă sau mai scurtă şi este determinată, în primul rând, de temperatura
apei, durata zilei, schimarea chimismului apei, ş.a. În acest sens, un criteriu important
la stabilirea perioadei de prohibiţie este considerat intervalul de temperaturi la care demarează reproducerea naturală, existând specii cu sezon reproductiv timpuriu (exemplu mihalţul, ştiuca, avatul, bibanul), mediu (babuşca, platica, şalăul), mediu — târziu
(crapul, ocheana, carasul argintiu, soretele, ş.a.), târziu (somnul, sângerul, novacul, cosaşul, ş.a.) [494].
S‑a atras o atenţie deosebită şi asupra vârstei de atingere a maturităţii sexuale, deobicei în cazul speciilor cu ciclu vital scurt (fufa, obleţul, osarul, ghidrinul, zvârlugile,
unii guvizi, ş.a.), ea este atinsă foarte timpuriu (1—2 ani), însă la speciile cu ciclul vital
lung, vârsta de atingere a maturităţii sexuale se poate instala şi foarte târziu (ca exemplul morunul la 16—18 ani).
După modul de reproducere, adică după natura substratului pe care sunt depuse
icrele, peştii se împart în: pelagofili — care depun icrele în grosul apei (clupeidele, sabiţa, sângerul, novacul, cosaşul); fitofili — care depun ponta pe vegetaţie (majoritatea ciprinidelor limnofile); litofili — care depun ictele pe pietre (majoritatea speciilor reofile:
cleanul, claenul mic, mreana, ş.a.); psamofili — depun icrele pe nisip (ca exemplu tipic
sunt porcuşorii) şi ostracofii — care depun icrele în cavitatea paleală a moluştelor bivalve (exemplul tipic este boarţa). Există specii cu mod de reproducere flexibil, depunând
icrele pe diverse substraturi (sau indiferente de substrat, cum este bibanul), factorul
determinat fiind accesibilitatea lui, iar speciile sunt denumite polifile (babuşca, şalăul,
obleţul, crasul argintiu, murgoiul bălţat, etc.).
Cât priveşte tipul de reproducere, deosebim speciile care depun icrele o singură
dată în decursul anului (cu reproducere unitară) şi cele care depun icrele în mai multe
rate (reproducere porţionată), având o perioadă lungă de reproducere (exemplu carasul
argintiu, murgoiul bălţat, obleţul, soretele, moşul de Amur, batca, ş.a.).
Cantitatea totală de icre din ovarele peştilor (prolificitatea absolută) diferă foarte
mult de la o specie la alta, poziţia taxonului în cadrul arealului de răspândire şi de
starea morfo‑fiziologică individuală (vârsta, talia, asigurarea trofică, ş.a.). Deobicei cei
mai prolifici sunt speciile pelagice (chefalii, sângerul, novacul, sabiţa, gingirica), locul
secund îl deţin speciile care depun icrele pe vegetaţie (carasul, roşioara, crapul), iar cei
care îşi pâzesc sau îşi ascund icrele, au o prolificitate mai scăzută, dar o rată înaltă de
supravieţuire (guvizii, boarţa, undreaua, murgoiul bălţat, ş.a.). Prolificitatea absolută a
peştilor marini este de obicei mai mare decât a celor dulcicoli.
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După tipul de nutriţie, adică preferinţele faţă de hrană, peştii se împart în cei
macro‑fitofagi — consumă macrofite acvatice (cosaşul); fito‑planctonofagi — se hrănesc cu alge planctonice (sângerul, boarţa); zoo‑planctonofagi — consumă nevertebrate planctonice (novacul, poliodonul); detritofagi — consumă deritusul organic
şi perifiton (chefalii, scobarul); zoo‑bentosofagi — consumă nevertebrate aflate pe
fundul apei (platica, crapul, morunaşul, ş.a.); răpitori obligatorii — consumă peşte,
dar şi alte vertebrate corespunzător dimensionate precum amfibieni, rozătoare, păsări (ştiuca, somnul, şalăul, lostriţa); răpitori facultativi — care cu uşurinţă îşi modifică predilecţiile răpitoare (scrumbia de Dunăre, bibanul, păstrăvul indigen, ş.a.);
omnivori — consumă atât hrană vegetală cât şi animală, demonstrând o flexibilitate trofică exprimată (carasul argintiu, obleţul, babuşca, batca, roşioara, ghiborţii,
ş.a.). Însă, şi între aceste categorii nu putem face o delimitare clară, statutul trofic
fiind o variabilă a vârstei organismului, dimensiunile gravimetrice, accesibilitatea şi
preferenţialitatea la resursele rofice în ecosistem, temperatura apei, perioada anului,
dimensiunile ecosistemului, poziţia în areal, ş.a. În aşa fel, unele specii pot fi îngust
specializate la hrană cu un anumit grup de organisme, întrând în categoria speciilor
stenofage, altele au un spectru mai larg de nutriţie, făcând parte din grupa speciilor
eurifage (polifage). În stadiile ontogenetice timpurii toate speciile de peşti sunt zooplanctonofage, în perioada caldă a anului majoritatea speciilor pacifiste dau preferenţialitate organismelor vegetale, iar în perioada rece — hidrobionţilor animali. În
lacuri majoritatea speciilor sunt polifage, în mare — răpitoare, iar în râu, de‑a lungul
gradientului longitudinal, se constată dominarea zooobentosofagilor — în amonte,
fitofagilor — in zona de mijloc şi omnivore în zona aval [602].
Nu toate speciile se comportă la fel la schimbarea gradienţilor abiotici, unele au
un grad mai mare de toleranţă, altele nu. În raport cu salinitatea apei deosebim specii eurihaline — care pot trăi în intervale mari a salinităţii (acipenseridele, clupeidele,
anguilidele, gobiidele, etc.,); specii convenţional stenohaline — din care fac parte cele
mixohaline cu interval critic de până la ≤ 13 ‰ şi sunt majoritatea speciilor enumerate
în tabel [140]. Unele din ele populează permanent apele dulci sau cele salmastricole, iar
altele pot migra între aceste două medii (taranca, sabiţa, vîrezub, ş.a.). Specii ahaline
(S ≤ 05‰) — sunt specii stenohaline strict adaptate la ape dulci şi foarte sensibile la
creşterea salinităţii peste 0,5‰ (consideraţi în acest sens ca bioindicatori).
În funcţe de gradul de toleranţă a intervalelor de temperatură, evidenţiem specii
euriterme — suportă variaţii mari de temperatură (carasul argintiu, zvârluga, babuşca,
moşul de Amur); specii stenoterme — adaptaţi la o temperatură mai mult sau mai puţin
constantă, din grupa speciilor stenoterme‑termofile putem evidenţia somnul de canal,
chefalii, somnul african, etc., iar din grupa speciilor stenoterme‑criofile fac parte boişteanul, lostriţa, păstrăvul indigen, zglăvoacele, mihalţul, lipanul, ş.a.
În raport cu cerinţele faţă de concetraţia oxigenului solvit în apă deosebim specii
stenooxibionte oxifile — preferă apele cu conţinut ridicat în oxigen (salmonidele, coti-
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dele, boişteanul, unele percide), şi cele eurioxibionte — care pot trăi într‑un diapazon
larg al regimului gazos (majoritatea ciprinidelor limnofile). De asemenea, în tabel s‑au
indicat speciile tolerante, respectiv cele intolerante, clasificate conform European Fish
Index (FAME EFI).
În raport cu durata ciclului vital deosebim specii longevive sau cele cu ciclul vital
lung (C.V.L.) care pot ajunge şi la vârsta de 100 ani (morunul, nisetrul, ştiuca, somnul,
crapul etc.,); altele au o durată medie de viaţă de aproximativ 10—15 ani (C.V.M.), morunaşul, scobarul, mreana comună, carasul argintiu, roşioara, babuşca, bibanul, ş.a.; în
a treia categorie intră speciile de peşti cu durată scurtă de viaţă, până la 4, rar până la 7
ani (obleţul, boarţa, aterina, osarul, unreaua, guvizii, ghiborţii, ş.a.).
Un important element care trebuie determinat, este natura factorilor de mediu,
care acţionează semnificativ asupra populaţiilor speciilor de peşti, inclusiv asupra indicilor cantitativi, şi a arealului de răspândire. Dintre aceştia, desigur că o atenţie deosebită trebuie acordată factorilor de care este responsabil omul, indiferent dacă este
vorba de acţiuni directe sau indirecte, de acţiuni deliberate sau neintenţionate.
Din tabelul observăm că, în prezent practic au dispărut (sau se întâlnesc sporadic)
reprezentanţii familiilor: Petromyzontidae, Acipenseridae, Thymallidae, Salmonidae,
Lotidae, Cottidae, ş.a. Cele mai importante cauze de extincţiei aproape totală a sturionilor şi salmonidelor din ecosistemele lotice este alterarea hidrobitopică (prin întreruperea continuităţii migraţiilor reproductive şi degradarea substratului de reproducere
şi a calităţii apei) şi pescuitul excesiv (mai ales în timpul migraţiilor reproductive).
Pe lângă speciile tipic reofile, au fost afectate şi populaţiile speciilor stenobionte
lacustre şi paluste ca caracuda, linul, ţigănuşul, ţiparul care erau vital dependenţi de
biotopurile bălţilor şi a lacurilor mici de luncă (supuse secării şi chimizării masive în
anii ’50—’80 ai sec XX).
În schimb, pe fonul reducerii diversităţii speciilor stenobionte de peşti se observă
avansarea celor euritope native ca: obleţul, boarţa, bibanul, ghiborţul comun, babuşca,
batca; alogene invazive cu valenţă ecologică largă ca: carasul argintiu, murgoiul bălţat,
soretele, moşul de Amur, şi interveniente ca: ciobănaşul, mocănaşul, undreaua, osarul,
ghidrinul, aterina mică, gingirica, ş.a., care au devinit multidominate şi chiar agresive
în relaţiile interspecifice. Majoritatea speciilor menţionate sunt de talie mică, fiind selective faţă de uneltele de pescuit industrial şi ilicit, şi având o normă de reacţie enormă,
au devenit avantajate în comaraţie cu speciile de talie mare, supuse activ presingului
pescăresc selectiv (licit sau ilicit).
Pe lângă efectul negativ produs în funcţionalitatea populaţiilor locale, unii reprezentanţi alogeni au provocat reducerea (prin excludere competitivă) a speciilor native.
Se susţine că carasul argintiu este unul din „vinovaţii“ dispariţiei linului, caracudei şi
ţigănuşului din apele noastre, alte specii alogene au servit ca vectori de transmitere a
parazitozelor periculaose pentru reprezentanţii autohtoni, ca exemplu, prin intermediul murgoiului bălţat „infectat“ s‑a produs declinul fufei (Skolka M., 2006), iar crapul
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de cultură a produs „poluarea ihtiogenofondului“ formei sălbatice (fiind în prezent o
rarietate pentru apele noastre).
Având în vedere că, în ultimii ani s‑au intensificat translocările de material biologic intracomunitar au crescut riscurile şi vulnerabilităţile ihtiopatologice. Aceste
riscuri şi vulnerabilităţi sunt amplificate şi de dificitul specialiştilor în ihtiopatologie
la nivel zonal, capabili nu doar să constate mortalităţi şi să declare carantină, ci şi să
acţioneze profilactic prin tratamente specifice şi ştiinţific argumentate.
Însă, cea mai mare sursă distructivă asupra ihtiofaunei Republicii Moldova este
considerat factorul antropic cu acţiune directă, numai o ecosistemă degradată şi slăbită
poate deschide larg uşile diverşilor intruşi (bioinvazia, în mare parte, fiind o consecinţă
a activităţilor antropice imprudente).
Efectele construcţiei lacurilor de acumulare Dubăsari (1953) şi Novodnestrovsk
(1980) pe fl. Nistru, a lacului Costeşti‑Stânca (1979) pe r. Prut a provocat ruperea conectivităţii longitudinale a acestor râurilor, perturbarea regumurilor hidrologic, termic, hidrochimic. Efectele au cauzat consecinţe deosebit de dăunătoare, în primul rând
asupra echilibrului hidromorfologic a râurilor, dar şi asupra faunei şi habitatelor acvatice, inclusiv asupra funcţiilor ecologiece ale acestora. Numai câte baraje sunt construite
pe râurile mici din ţară…, cu siguranţă nici autorităţile centrale sau cele de specialitate
nu le cunosc numărul real.
Nu se conşteintizează (sau nu se doreşte) că, fragmentarea multiplă a albiei unui
râu, conduce la demararea „reacţiilor negative în lanţ“. Stocarea unui volum mai mare
de apă provoacă majorarea suprafeţei luciului apei. Suprafaţa mare de evaporare conduce la micşorarea adâncimii şi creşterea sensibilităţii termice. Viteza de evaporare, direct proporţională cu valorile termice pozitive ale apei (şi aproape nulă dacă apa se află
în stare de agregare solidă) provoacă o evaporare suplimentară şi o mineralizare în exces a volumului rămas. Circuitul perturbat al apei în natură (excesul vaporilor de apă),
în concurs cu alte consecinţe negative ale activităţilor antropice, afectează inter‑relaţia
elementelor climatice (temperaturi extremale, precipitaţii abundente, vânturi puternice, ş.a.). Iar, noi ne întrăbăm apoi „ce‑i cu clima asta?“.
La nivel ecosistemic regimul termic şi hidrologic deja modificat (din exemplu precedent), condiţionează sporirea proceselor de limnificare, colmatare, înflorire a apei şi
împânzire cu vegetaţie acvatică, iar, în condiţiile scăderii diversităţii hidrobiotopice,
este, de la sine înţeles că, nici diversitatea specifică nu poate fi mare.
Şi, când, se urmăreşte scopul menţinerii cât a mai multor rezerve de apă în aceste lacuri (care apar ca „ciupercile după ploaie“), albia râului practic rămâne fără apă,
atunci ne amintim de cuvintele părinţilor şi buneilor noştri, care povesteau despre cu
totul un alt râu — „adânc, curat, rece, limpede, cu apă proaspătă şi bogat în peşte. Iar,
acum „o groapă de gunoi, unde tot ce nu‑i trebnic la casă se aruncă la râpă“ (figura
1.9.).
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Figura 1.9. Râurile mici şi râuleţele noastre au devenit adevărate depozite
de gunoişti — „important e să fie curat în faţa casei“

În prezent în ţările înalt dezvoltate, se pune serios probelema renunţării la construcţia amenajerărilor hidrotehnice de albie, promovându‑se activ lucrările de reconstrucţie ecologică a râurilor şi de valorificare a altor multiple beneficii aduse de serviciile ecosistemice ale acestora (menţinerea microclimatului sănătos, creşterea atracţiei
turististice, micşorarea morbidităţii umane, creşterea beneficiilor pescuitului şi vânatului, ş.a.), pe când la noi — importan e să se „prevadă în documentaţia de proiect şi
în devizul de cheltuieli mijloace băneşti pentru repararea pagubelor cauzate resurselor
biologice acvatice“ (Legea Nr.149 din 08.06.2006, art. 41) [36, 67, 69].
Ca exemplu, numai după construcţia barajului de la Novodnestrovsk, regimul termic şi hidrologic al fl. Nistru a suferit perturbări semnificative. În timpul perioadei de
reproduce a speciilor fitofile de peşti au loc oscilaţii zilnice a nivelului apei de până la
1,5 m iar temperatura medie multianuală în perioada de primavară—vară până la or.
Dubăsari a scăzut cu 5—8°C [104, 115, 502] (figura 1.10.).

Figura 1.10. Barajul de lângă Naslavcea este unul din cele trei mari fragmentări
(în afară de Novodnestrovsk şi Dubăsari) a albiei ecosistemului fl. Nistru
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Aceste schimbări au determinat compromiterea pontelor depuse, reducerea perioadei de îngrăşare a peştelui, micşorarea productivităţii piscicole şi scăderea capacităţii
reproductive (ne mai vorbind de echilibrul producţional‑distrucţional la nivel biocenotic). În perioada vernală temperatura joasă afectează productivitatea ecosistemului, iar
în perioada rece a anului temperatura apei cu 5—6°C mai ridicată provoacă disfuncţii
majore în timpul iernării speciilor de peşti, şi ca rezulat asupra stării lor fiziologice [97,
98, 99, 104].
În ecosistemele multiplu fragmentate, regularizate şi asanate (cum sunt mai ales
râurile mici din ţară), majorarea perimetrului de contact cu factorii stresogeni, cauzează degradarea zonei interioare centrale — pilon al stabilităţii. În fragmentele de biotop
lanţurile trofice se scurtează, speciile răpitoare „de vârf“ dispar, iar cele oportuniste şi
cu o capacitate de dispersie accentuată — uniformizează ihtiocenoza, domină în ea şi
„mor de boli sau bătrâneţe“ [20, 22, 30].
Procesul de eutrofizare activă şi fenomenul periculos de „înflorire a apei“, observat tot mai frecvent în ecosistemelor acvatice din Republica Moldova se datorează în
mare parte poluării organice secundare cu
substanţe alohtone şi modificării regimului
hidrologic al râurilor (figura 1.11. ).
Este ştiut faptul că orice ecosistem acvatic este supus în timp procesului natural de
eutrofizare. Până la intensificarea presingului antropic succesiunile ecologice demonstrau o dinamică previzibilă, cu etape bine
delimitate, ordonate şi considerabile ca durată, pe când, în prezent, „ciclul vital al unui
ecosistem“ adesea are un caracter haotic şi
accelerat, unele ecosisteme lacustre, doar în
câteva decenii devin palustre, ulterior — suprafeţe înmlăştinite sau terenuri secate, iar
Figura 1.11. Fenomenul de „înflorire a
ecosistemele lotice, din cauza micşorării de- apei“ în majoritatea cazurilor este o consebitelor şi vitezei de curgere, se împânzesc cu cinţă indirectă a poluării organice alohtone
vegetaţie acvatică superioară, se înămolesc
în mod accelerat, şi nu mai posedă o albie veritabilă şi un regim de curgere constant.
În ecosistemele acvatice, supuse activ procesului de eutrofizare, lanţul trofic sub
formă de „cerc vicios“ determină schimbul de energie doar la nivelul macrofitelor, fitoplanctonului şi bacterioplanctonului, formându‑se efectul de bufer (tampon) în „pragurile“ superioare a cascadei trofice (nivele trofice superioare), prin veriga microbiană
trecând până la 60% din producţia primară netă [126,127] (figura 1.12.).
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Figura 1.12. Împânzirea râurilor mici cu vegetaţie acvatică este o consecinţă
indirectă a procesului de fragmentare hidrobiotopică multiplă a albiei
(unde viteza apei şi adâncimea nu mai servesc ca factori limitanţi în răspândirea ei)

Tot odată, este important de menţionat că, în ecosistemele acvatice lenice şi zonele
inundabile a ecosistemelor lotice, prezenţa în raport optimal a macrofitelor, este benefică funcţionalităţii ecosistemice, fiind o condţie vital importantă pentru reproducerea
speciilor fitofile de peşti, pentru dezvoltarea bazei trofice furagere şi pentru asigurarea
refugiului grupelor tinere de vârstă. În cazul surplusului de biomasă vegetală. ea este
utilizată cu precădere doar de microorganismele din zona de litoral, pe când, schimbul
de energie între zona litorală şi cea pelagică, se poate realiza eficient doar graţie mobilităţii organismelor de la nivelele trofice superioare [127].
Dezvoltarea excesivă a fitoplanctonului are ca urmare o sărăcire a mediului în azot
şi sedimentarea unor mari cantităţi de alge moarte, care intră în descompunere sub
acţiunea bacteriilor, cu un consum apreciabil de oxigen, ceea ce la rândul său crează condiţii favorizante dezvoltării algelor albastre. Algele albastre au tendinţa de a se
dezvolta, când algele verzi sunt în declin, iar majoritatea speciilor de cianofite nu sunt
consumate nici de zooplancton nici de peşti (din cauza cianotoxinelor). Concentraţia
mare de toxine pe care le conţine şi consumul intens al oxigenului în timpul respiraţiei
(noaptea) poate induce dereglări grave a altor hidrobionţi din ecosistem (până la moartea lor în masă) [102, 202, 274].
În aşa fel, eutrofizarea ecosistemelor acvatice, în pofida majorării resurselor trofice
pentru peşti, provoacă sărăcirea diversităţii hidrobiotopice, care la rândul său, provoa-
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că o reducere rapidă a diversităţii ihtiofaunistice şi modificări esenţiale la nivel morfo‑funcţional.
Biotopul monotipic limnificat în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova determină o pondere mare a speciilor euritope polifage de peşti cu flexibilitate şi competitivitate trofică înaltă. Sistematizarea actuală a speciilor de peşti în funcţie de modul de
nutriţie devine foarte dificilă, mai ales în condiţiile de simplificare a structurii ihtiocenotice şi de creştere a variabilităţii individuale. În aceste condiţii, la speciile generaliste
preferinţele trofice sunt determinate, mai mult, în funcţie de accesibilitatea hrănii la
moment în ecosistem, decât de particularităţile specifice stabilite genetic. Ca exemplu,
bibanul în dependenţă de accesibilitatea puietului de dimensiuni mici poate trece la
modul ihtiofag de nutriţie, sau poate rămâne în continuare zooplanctono‑bentosofag.
De asemenea, şi babuşca, în perioada estivală poate deveni macrofitofagă, primăvara
devreme până la începutul perioadei vegetative — detritofagă, iar dacă în hidrobiotop
este prezentă molusca dreissena (graţie accesibilităţii şi caloricităţii sale înalte), se poate hrăni cu ea anul împrejur.
Pe lângă efectele negative de micşorare a diversităţii specifice (în special dispar
speciile oxifile, stenoterme şi cele stenotope) în urma procesului de eutrofizare, se observă şi efectul de bioacumulare, prin creşterea timpului de degradare a excesului de
materie organică moartă, cu posibile consecinţe dramatice pentru întreaga biocenoză
(asfexieri în masă, dezvoltarea incontrolabilă a cianofitelor, intoxicări cu metaboliţi gazoşi, etc.).
În ecosistemele intens eutrofizate, adesea apare efectul sinergetic al unor toxicanţi.
Ziua, când, organismele vegetale (aflate în exces), consumă activ CO2 (în procesul de
fotosinteză) creşte valoarea Ph (peste 8,3), care, pe de o parte, provoacă iritarea branhiilor la peşti (afectând funcţia de excreţie a cataboliţilor), iar pe de altă parte, provoacă
creşterea efectului de toxicitate a amoniacului (NH3) din mediul organic poluat. În aşa
fel, la peştii poate concomitent avea loc o intoxificare endogenă (până la 95% NH3 metabolic se elimină prin branhii) şi exogenă cu azot amoniacal [279].
De asemenea, în condiţiile excesului de biomasă vegetală, într‑un ecosistem acvatic eutrofizat, pe timp de noapte se consumă activ oxigenul din apă (în procesul de
respiraţie), iar concentraţiile critice a lui, adesea conduce la asfixierea în masă a hidrobionţilor (figura 1.13.).
În prezent, aproape pe toată perioada vegetativă, se constată cazuri de împânzire a
apei fluviului Nistru cu fragmente de tal a mătasei broaştei — Spyrogira neglecta, desprinse de la fund (această specie β‑mezosaprobă devine un indicator constant şi sigur
al poluării organice a fluviului). De asemenea, în prezent se constată şi expansia activă
în ecosistemelele lotice poluate organic a unor specii submerse din genurile Potamogeton, Ceratophyllum, Myrriophyllum, ş.a., care şi‑au adaptat cu succes la condiţii de apă
curgătoare (alungindu‑şi simţitor tulpinele).
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Figura 1.13. Asfixierea în masă a obleţului în timpul nopţii printre desişurile de Spirogyra

În unele zone deosebit de poluate cu deşeuri menajere, de producţie, compuşi petrolieri, metale grele, pesticide, ş.a, se constată perturbări semnificative în procesele
producţional‑destucţionale. Principalele surse de pătrundere a ecotoxicanţilor în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova provin din activităţile menajere (şi purificarea nesatisfăcătoare a apelor uzate), de producţie (fără aplicarea metodelor eficiente
de reciclare a deşeurilor), din sectorul agricol ( abuz de pesticide, îngrăşăminte) şi de
transport (scurgeri de carburanţi, uleiuri), ş.a. În aşa fel, dacă în a. 1990 în Republica
Moldova funcţionau 304 staţii de epurare, atunci, în prezent funcţionează mai puţin
50 de staţii [290], iar activitatea multor din ele nu corespund standardelor de calitate
(figura 1.14.)
Aceste substanţe persistente şi deosebit de toxice (produse petroliere, detergenţi,
dezinfectanţi, pesticide, săruri a metalelor grele, medicamente, ş.a.) provoacă disfuncţii
majore la nivelul descompunătorilor (până la dispariţia lor totală). Compuşii organici
şi anorganici se acumulează în exces, iar descompunerea şi mineralizarea lor cu includerea ulterioară în circuitul biogeochimic nu are loc (căci nu are cine). În consecinţă,
ecosistemul din cauza pierderii capacităţii de autoepurare devine un depozit de deşeuri toxice. Se cunosc şi diversări stihiinice, cum cel de săruri toxice de la combinatul
chimic de la Stebninsk (la mij. anilor ’80 al. sec. XX), care a provocat dispariţia viului
din fl. Nistru pe o distanţă de 500 km, iar procesele de reanimare durează şi până în
prezent [321, 502, 503].
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Figura 1.14. „Eficacitatea“ staţiei de epurare din or. Bălţi (r. Răut)

O altă „ciumă“ a ecosistemelor noastre acvatice care pune în pericol diversitatea
ihtiofaunistică este supraexploatarea resurselor piscicole ca rezultat al pescuitului ile‑
gal (braconaj), nedeclarat (unde capturile sunt intenţionat diminuate şi nefiscaliza‑
te) şi cel nereglementat (în condiţiile progresului pieţii uneltelor de pescuit). Având
în vedere că, menţinerea productivităţii şi biodiversităţii este în dependenţă directă cu
vârsta peştilor (cu cât este mai mare individul cu atât este mai prolific), putem constata
o stare deplorabilă la majoritatea populaţiilor speciilor de talie mare, având o dinamică negativă a sporului anual de biomasă, unde indivizii juvenili, intraţi în deplină
exploatre piscicolă, sunt lipsiţi de şansa de a participa măcar odată în procesul reproductiv. Unii pescari industriaşi şi braconierii, văzând că peştele mare dispare, au trecut
şi la cel mic (mai ales în perioada caldă a anului, când reproducătorii de talie mare
se desconcentrează pe toată suprafaţa acvatorială). Tot mai des se practică pescuitul
cu plasele cu dimensiunile mici a laturii ochiului (20 mm — 35 mm). Puietul multor
specii economic valoroase de peşti (ca somnul, crapul, ştiuca, şalăul, avatul şi chiar rare
ca: văduviţa, mihalţul, pietrarul, ş.a.) este liber comercializat la pieţele locale din lunca
Prutului inferior, iar apoi hrănite cu el animalele domestice.
„Gurmanii“ scrumbriei de Dunăre, foarte bine cunosc, cât de mult în prezent s‑au
micşorat dimensiunile peştilor comercializaţi la sărbătorile pascale şi de mai. Rărindu‑se ani la rând prin selecţie artificilă genotipurile indivizilor cu creştere rapidă (în
trecut erau folosite la scrumbie plasele cu latura ochiului ø 30 şi chiar 32 mm), au trecut
şi la grupele tinere de vârstă (pescuiesc deja cu plasele cu dimensiunile laturii ochiului ø
25—28 mm). Câte progenituri se vor întoarce la maturitate în fl. Nistru (dacă numărul
„părinţilor“ supravieţuiţi este din ce în ce mai mic), se poate pronostica. Şi, este unul
trist: efectivul va scădea sub mărimea minimă populaţională (MMP), genofondul spe-
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ciei va devini unul degradat, iar potenţialul de restabilire va fi compromis. În concurs
cu alţi factori ecologici negativi ca: degradarea locurilor de reproducere (fragmentarea
albiei), dereglarea dezvoltării ontogenetice timpurii (micşorarea timpului necesar aflării progeniturilor în apa dulce), înrăutăţirea condiţiilor de creştere şi îngrăşare a speciei
în Marea Neagră, ş.a., viitorul scrubriei de Dunăre se pare a fi deloc „luminos“.
În albia r. Prut, unde este mai dificil de instalat plase, este frecvent folosit pescuitul
electric şi prin înţepare (cu aşa numitul „smâc“), iar în gârlele de alimentare a lacurilor
Beleu şi Manta se îngrădesc căile de migrare pentru concentrarea peştelui în „punctele
speciale de extragere“ (figura 1.15.).

Figura 1.15. Îngrădirea gârlei Rotaru (lacul Beleu) cu scop de concentrare
a peştelui în „trecătoarea‑capcană“

Iar, apoi cu o fatcă de dimensiuni deosebit de mari peştele este „ridicat“ cu ajutorul
unui scripete (fixat la înălţime) (figura 1.16.).

Figura 1.16. „Metode ingenioase şi eficiente“ de capturare a peştelui în gârlele
de comunicare a lacului Beleu cu r. Prut
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În aşa fel, toate migraţiile efectuate de peşti între lac şi râu sunt compromise. Iar,
uneori, ai convingerea că, pentru stocurile de reproducători, mai bine ar fi, dacă ei nici
„n‑ar şti de existenţa acestor boişti“, devenite „boişti‑capcană“ .
În bălţile Manta, pentru a se captura mai eficient peştele, adesea se aplică pescuitul
prin gonire, iar în lacul Beleu, parte componentă şi nucleu a rezervaţiei ştiinţifice „Prutul de Jos“, plasele se instalează ziua în amiaza mare.
Este îmbucurător faptul, că în prezent, în ajutorul puţinilor inspectori piscicoli,
care nu pot lupta cu această „stare epidemică“, s‑a alăturat şi Poliţia de Frontieră, care
din 2013 este împuternicită prin lege de a contracara cazurile de braconaj.
A devenit indignantă starea de fapt cu privire la activitatea pescuitului industrial.
Capturile industriale neoficiale de zeci de ori întrec cele oficiale. La licitaţie se oferă
până la 70 mii lei pentru dreputul de a pescui industrial o tonă de peşte (pescarul
din start procură dreptul de a prinde „un kilogram“ de peşte cu 70 lei/kg!). În aceste
condiţii se crează starea conflictului de interese, când „volumul lucrărilor meliorative
depinde de cuantumul sumelor alocate la licitaţie, iar „solvabilitatea“ pescarilor — de
cantitatea peştelui capturat.
Din anii ’50 şi până în prezent ponderea capturilor industriale s‑a micşorat de zeci de
ori, iar concurenţa pentru cotele industriale a crescut cu acelaşi caracter, numai că, în sens
invers proporţional. Unde atunci putem vorbi de principiul conservării biodiversităţii?
Din aceste activităţi ilegale suferă nu numai ihtiofauna, dar se aduc prejudicii majore şi altor specii de animale acvatice, şi amfibionte (figura 1.17.).

Figura 1.17. Bizamul (Ondatra zibethicus), broasca ţestoasă de apă dulce
(Emys orbicularis) şi păsările acvatice sunt printre speciile care devin victemele
„ciumei braconajului“

Se mai poate înţelege, când pescuitul industrial şi bine reglementat este folosit la
exploatarea resurselor piscicole marine şi oceanice, unde volumul acvatorial imens şi
biomasa piscicolă semnificativă, în raport cu efortul moderat depus la pescuit, permit
o reînoire eficientă a capturilor extrase, dar şi în acest sector în prezent se constată
dinamici îngrijurătoare. Atunci, ce să zicem despre Republica Moldova, cu resursele
sale acvatice sărace şi limitate, unde în pofida circumstanţelor existente, pescuitul industrial şi ilicit este „în toi“ de practicare. Pe când, în Europa, înafară de România cu
„buba“ deltei Dunării, „profesia de pescar industriaş a apelor interioare“ este practic
necunoscută. Oare, aşa suntem de bogaţi în peşte, ca să ne permitem acest gen de acti-
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vitate? (cu atât mai mult că, se observă un decalaj vădit între volumul oficial al capturilor industriale şi cuantumul bănesc de la comercializare).
Este adevărat că, în mare parte starea economică şi socială a ţării se reflectă în
aceste acţiuni condamnabile, şi nici puţinii inspectori piscicoli nu pot lupta cu acest
fenomen masiv, dar nu se poate tolera şi înţelege „foamea necontenită a unor indivizi,
chiar şi dacă nu le este foame“.
De asemenea, în prezent se aduc pagube deosebit de mari speciilor litofile şi psamofile de peşti prin extragerea nisipului şi pietrişului din albia fl. Nistru (ex. Varniţa,
Bender, Coşniţa, Vadul‑lui‑Vodă, Gura‑Bâcului ş.a.) şi r. Prut (Giugiuleşti, Ungheni,
ş.a.), invocându‑se motivele de efectuare a lucrărilor de adâncire şi curăţare a albiei în
scopuri de navigaţie. Iar, dacă se extrage nisipul în scopuri comerciale, atunci cifrele reale întrec mult cele oficiale. După unele estimări, numai din anul 1950 şi până în 1988 din
albia Nistrului inferior s‑au extras 73,6 mln. m³ de nisip şi pietriş, reducând cu 787,6 ha
boiştele speciilor litofile şi psamofile de peşti, iar în ultimii 5 ani aprox. 500 mii m³
[502, 503]. În sectorul Nistrului medial, după evaluările unor experţi, numai pentru anii
2010—2011 s‑au extras aproximativ 400 mii tone de nisip şi pietriş [585, 586].
Lacul de acumulare Dubăsari reţine până la 90% de aluviuni (Arnaut, 2013), iar în
sectorul de aval al fluviului (unde şi au loc majoritatea activităţior de extragere), continuă să fie substituit substratul format din fracţii fine de nisip — cu sedimentele de mâl,
sau fracţii mai mari şi grele (în locurile cu curent mai rapid al apei). Se ştie că, nisipul
şi pietrişul îndeplineşte şi alte funcţii importante în ecosistem cum ar fi: în procesul
de filtrare şi autoepurare apei, în menţinerea regimului hidrologic (prin intermediul
apelor subterane), contracararea erodărilor de mal, ş.a. Să presupunem că, în aceste
sectaore curăţirea albie se face doar pentru scopuri de navigaţie, atunci, de ce nu se
conştientizează că, adâncirea şi îndreptarea albiei condiţionează o mulţime de efecte
adverse negative, de natură: hidraulică — constând în modificarea regimului natural al
curgerii apei şi implicit al transportului de aluviuni; morfologică — constând din declanşarea şi/sau amplificarea unor procese de eroziune şi/sau depunerea aluvionară în
sectorul de influienţă a balastierei; hidrogeologică — modificarea regimului natural al
nivelului apelor subterane din zona adiacentă; poluantă — constând în alterarea calităţii apelor de suprafaţă ca urmare a deversărilor tehnologice poluante de la utilajele din
cadrul balastierelor; biologică — perturbarea reproducereii speciilor psamofile, distrugerea căilor de migraţie, afectarea proceselor producţional‑destrucţionale, ş.a.
Nu putem accepta, cum s‑a permis în scopuri navigabile, demararea lucrărilor
de distrugere a integrităţii albiei r. Prut, cu multiple meandrări şi habitate unicale, cu
însuşiri deosebite pentru conservarea biodiversităţii şi menţinerea funcţionalităţii ecosistemice. În timpul expediţiilor efectuate cu bărcile gonflabile, se putea cu greu „manevra“ printre numeroasele „coturi“ înguste a albiei r. Prut, şi atunci, se întreabă „cât
de mult trebuie de mutilat hidrobiotopul râului ca să fie posibilă navigaţia?“ Iar, dacă
se urmăresc scopurile „altruiste“ de curăţare a albie de excesul de depuneri de fund,
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atunci — curăţaţi unde e necesar, sau reconstruiţi zonele care „au pierdut substratul
nisipos“, ori extrageţi nisip nu mai mult decât s‑a depozitat. Poate, atunci, mai puţin se
urmăresc aceste obiective nobile…
Pe lângă factorul antropogen care a modificat vădit starea şi structura ihtiocenozelor din Republica Moldova, în ultima perioadă se observă o influienţă semnificativă
din partea condiţiilor climaterice instabile cu tendinţă de încălzire globală (nu în ultimul rând ca rezultat a poluării aerotehnogene) şi intensificare a efectului calamităţilor
naturale. Sunt favorizate speciile care se pot adapta rapid la noile condiţii sau sunt
capabile să migreze în timp util spre habitatele care să le asigure resursele şi condiţiile necesare de supravieţuire. Se atestă tot mai frecvent secetele prelungite, inundaţiile
majore, temperaturile extremale (cu efect de aridizare), ş.a [8, 9, 81, 290]. Ca exemplu,
după inundaţiile majore din 2008 şi 2010, toată reţeaua hidrografică a ţarii a fost „invadată“ de specii alogene de cultură (sânger, novac, cosaş) şi crap, pătrunse din gospodăriile piscicole adiacente (figura 1.18.).

Figura 1.18. Calamităţile naturale majore au modificat semnificativ structura
şi dinamica succesiunilor ihtiocenotice din bazinul fl. Nistru şi r. Prut
(pe fotografie zona s. Goteşti din lunca Prutului inferior după inundaţiile din 2010)

Viiturile majore au provocat şi interpătrunderea zonelor piscicole din ecosistemele lotice. Reprezentanţii zonei păstrăvului, lipanului, scobarului, mrenei, cleanului au
ajuns în zona crapului, bibanului şi a plăticii, iar taxonii cu areale de răspândire limitate şi‑au modificat brusc hotarele. Se constată expansia prin intermediul inundaţiilor a
speciilor endemice de peşti a fl. Dunărea (ex. ghiborţul de Dunăre, zvârluga de Dunăre,
râmbiţa, unele specii de porcuşori, ş.a.). De asemenea, în urma viiturilor majore s‑au
curăţat unele substraturi anterior puternic colmatate în unele zone ale fl. Nistru, r. Prut
şi a râurilor mici din ţară. Reacţia decolmatării nu s‑a aşteptat mult, a crescut semnificativ efectivele grupelor tinere de vârstă a speciilor reofile lito‑psamofile de peşti
(morunaş, scobar, clean, clean mic, mreana, sp. de porcuşori, ş.a.). Totuşi, în concurs cu
multitudinea factorilor antropici distructivi din aceste ecosisteme, durabilitatea efectului reofilizării ihtiofaunei, nu poate fi garantată în timp şi spaţiu pe termen lung.
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De asemenea, în urma secetelor prelungite nu sunt rare cazurile de secare aproape
totală a unor râuri mici din ţară şi chiar a unor lacuri naturale cum este Beleul şi Manta,
iar debitul fl. Nistru în unele perioade secetoase poate coborâ sub 100 m³/s (figura 1.19.).

Figura 1.19. În unele perioade secetoase (inclusiv din cauza fragmentărilor multiple)
lăţimea albiei fl. Nistru se poate îngusta în jumătate (or. Criuleni)

Un subiect important ce necesită o abordare particulară este problema speciilor
alogene de peşti şi potenţialul lor invaziv în ecosistemele recipiente.
Este bine cunoscut că, arealul multor specii s‑a modificat semnificativ în ultimii
80—100 ani, un factor determinant, fiind cel antropic. După unele estimări, în amenajările piscicole şi ecosistemele naturale ale spaţiului interfluvial Dunărea‑Nistru‑Prut
în diferite perioade au pătruns accidental, în mod dirijat sau prin autoexpansie circa
30 specii alogene de peşti, ce fac parte din 21 genuri, 14 familii şi 9 ordine. Unele specii
nu s‑au putut naturaliza, iar stocul reproducătorilor a fost „pierdut“ iremediabil din
diverse motive inexplicabile (speciile din genul Ictiobus, Mylopharyngodon, Coregonus). Alte specii sunt intreţinute doar în amenajările piscicole de heleşteu, în viviere cu
circuit deschis sau în sisteme recirculante (Clarias gariepinus Burchell 1842, Salvelinus
fontinalis (Mitchill, 1814), Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792), Polyodon spathula
(Walbaum,1792), ş.a. Şi, numai un număr mic de specii au provocat pagube semnificative atât pe plan ecologic, cât şi economic, devenind specii invazive (murgoiul bălţat,
bibanul‑soare (soretele), moşul de Amur, carasul argintiu).
Trăsături importante ale speciilor invazive care le asigură progresia biologică faţă
de alţi taxoni sunt în primul rând, capacitatea mare de dispersie şi proliferare rapidă,
urmată de o variabilitate genetică pronunţată, asociată cu o competivitate trofică su-
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perioară şi corelată cu maturizarea sexuală timpurie. Nu în ultimul rând, trebuie ţinut
cont de marea lor toleranţă în ceea ce priveşte modificările majore din ultimul timp a
gradienţilor de mediu.
Schimbări semnificative se constată şi în ponderea unor specii native de peşti din
ecosistemele Republicii Moldova, unele specii au devenit chiar periculoase pentru starea funcţională a ihtiocenozelor locale. Aceste specii multidominante, în condiţii de
eutrofizare activă a ecosistemelor naturale au proliferat în exces, fiind consideraţi adevăraţi „invadatori autohtoni“ (obleţul, babuşca, bibanul, boarţa, unele zvârlugi, batca,
ş.a.).
Alte specii interviniente (majoritatea din complexul ponto‑caspic marin), sunt
distincte prin faptul atribuirii lor condiţionate la grupa speciilor alogene, au proliferat
şi lărgit rapid arealul de răspândire în ultimele decenii, din cauza modificărilor climatice, hidrobiotopice, a gradienţilor termici, hidrochimici, hidrologici, ş.a., şi nu în
ultimul rând, graţie potenţialului idioadaptiv de excepţie (undreaua, ghidrinul, osarul,
specii de guvizi, ş.a).
În consecinţă se poate constata că, diversitatea ihtiofaunistică din Republica Moldova în mare măsură este influienţată de factorul antropogen (cu acţiune directă sau
indirectă) şi de modificările climaterice, fiind caracterizată prin următoarele particularităţi distinctive:
1. Reducerea diversităţii speciilor native (mai ales a celor migratoare şi semimigratoare, potamadrome reofile şi stenobionte limnofile. De asemenea, se constată substituţia speciilor stenotope cu cele eutitope limno‑reofile.
2. Creşterea ponderii, în urma răspândirii antropohore şi autoexpansiei, a speciilor alogene invazive de peşti (caras argintiu, murgoi bălţat, sorete şi moşul
de Amur), alogene introducente (sânger, novac, cosaş) şi a celor interveniente
(undreaua, mocănaşul, ciobănaşul, stronghilul, osarul, ghidrinul, ş.a.).
3. Proliferarea speciilor de peşti cu ciclul vital scurt (graţie idioadaptărilor oportune, dificitului speciilor ihtiofage şi selectivităţii înalte faţă de uneltele pescăreşti). Biomasa lor imensă devine nevalorificată nici biologic, nici economic.
4. În condiţiile fragmentărilor multiple a ecosistemelor lotice şi alternare a nivelului apei se constată proliferarea speciilor cu perioadă reproductivă extinsă şi
depunire porţionată a icrelor.
5. Creşterea frecvenţei şi intensităţii calamităţilor naturale din ultima perioadă,
provoacă interpătrunderea zonelor piscicole în cadrul ecosistemelor lotice şi
a ihtiofaunei diferitor bazine hidrografice la nivel macroregional. În şa fel, se
constată, majorarea capturilor unor specii caracteristice altitudinilor mai înalte în zonele de şes (mreana, scobarul, cleanul, morunaşul, păstrăvul indigen,
boişteanul, grindelul ş.a.), expansia reprezentanţilor complexului danubial (ca
ghiborţul de Dunăre, zvârluga de Dunăre, porcuşorul de şes, râmbiţa, ş.a.), a
speciilor salmastricole în ecosistemele dulcicole (undreua, aterina mică ponti-
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că, gingirica, unele specii de guvizi), şi a unor specii criofile în direcţia sudică
(mihalţul, ghidrinul, zvârluga siberiană, cleanul mic, ş.a).
6. Accelerarea şi „dezordonarea“ fazelor ihtiocenotice succesionale, cu caracter
puternic antropizat ( mai ales ecosistemele râurilor mici, cele palustre şi lacustre din ţară), instabil şi imprevezibil.
De asemenea, la nivel populaţional şi individual se constată următoarele modificări structural‑funcţionale:
1. La speciile indigene de talie mare indicii cantitativi sunt nesatisfăcători, adesea
sub nivelul minim populaţional (NMP), iar sporul anual indică o dinamică
negativă. În structura de vârstă a populaţiilor se constată multiple „goluri“ cu
predominarea grupelor tinere de vârstă.
2. La speciile multidominante euritope cu ciclu vital mediu (babuşca, bibanul,
platica, carasul argintiu) se dezvoltă fenomenul polimorfismului ecologic, proliferând ecofenele cu felexibilitate trofică şi reproductivă accentuată, şi ritm lent
de creştere (inclusiv ca rezultat al selecţiei prin pescuit).
3. Speciile cu ciclul vital scurt demonstrează valori cantitative exagerate, creşterile individuale sunt în limite favorabile (şi chiar se constată fenomenul gingantismului), iar structura de vârstă şi de sex este echilibrată, continuă şi optimal
reprezentată.
4. În condiţiile abundenţei mari a speciilor pacifiste şi insuficienţei speciilor ihtiofage se constată stagnări a ritmului de creştere la primele (concurenţă intra‑ şi
interspecifică accentuată) şi intensificări la cele din urmă (abundenţa şi accesibilitatea mare a hrănii).
Este bine ştiut faptul că, evoluţia lumii vii a cunoscut şi în trecut diverse catastrofe ecologice cu dispariţia a mii de specii, iar locul lor era preluat de alte fiinţe mai
receptive şi flexibile modificărilor majore de mediu. Doar că, succesiunile ecologice
demonstrau o dinamică previzibilă, cu etape bine delimitate şi ordonate. În prezent,
„ciclul vital al unui ecosistem“ adesea are un caracter haotic şi accelerat. Ecosistemele
mari şi înalt structurizate sunt tot mai des scoase din starea lor de echilibru dinamic
(homeostatică), iar cele simplificate „se modelează rapid“ în funcţie de conjuncturile
concrete de mediu [20]. Procesul de speciaţie este mereu compromis de schimbarea
continuă a exigenţilor impuse de mediu, unii taxonii, pur şi simplu nu dovedesc să
se autodetermine ca specii, iar cei existenţi — să se adapteze la frecventele modificări
majore a gradienţilor de mediu. Ca rezultat, biodiversitatea scade, iar printre puţinele
specii, domină cele generaliste şi oportuniste, cu ciclul vital scurt şi mediu, care se pot
„conserva“ cu succes în medii neprielnice şi prolifera rapid în cele devenite favorabile.
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Consideraţii cu privire la protecţia
şi conservarea diversităţii ihtiofaunistice autohtone

Problema conservării diversităţii ihtiofaunistice şi aplicarea măsurilor necesare de
menţinere a ei încă nu este pe deplin definită. Complexitatea şi dificultatea sa se rezumă, pe de o parte, de imperativul abordării ecosistemice a protecţiei fondului piscicol,
iar pe de altă parte, de necesitatea abordării sale particulare pentru fiecare specie luată
în parte (pe când la noi peştele este mai mult privit din perspectiva „dimensiunilor
raportate la tigaie“). În aşa fel, la speciile afectate de „alterarea“ habitatului caracteristic
(majoritatea speciilor reofile şi limnofile stenotope, migratoare şi semimigratoare de
talie mică), acţiunile de interdicţie a pescuitului vor fi puţin eficiente, iar la speciile de
talie mare şi medie ajunse în declin numeric ca rezultat al pescuitului excesiv, aceste
măsuri vor fi benefice şi chiar necesare (sturionii, păstrăvul de mare, scumbria de Dunăre, sabiţa, vârezubul (babuşca pontică), somnul, ş.a.) [33].
În afară de starea actuală a speciei, trebuie avută în vedere şi cea de perspectivă. Se
aduc modificări atât de drastice mediilor naturale, încât, în prezent, unele specii care
sunt încă relativ abundente pot dispărea sau deveni rare numai în câţiva ani (majoritatea speciilor reofile oxifile).
În aceste condiţii, se impune o ierarhizare a speciilor în funcţie de: statutul lor
actual (în mod obligatoriu raportat la situaţia anterioară, la nivel de decenii sau chiar
de secole), amploarea şi intensitatea ameninţărilor la care sunt supuse (în principal din
partea omului) şi de perspectivele evoluţiei viitoare a populaţiilor lor în timp şi spaţiu
[6]. În funcţie de acest tablou se pot stabili măsuri adecvate de ocrotire a fiecării specii
luate în parte.
Ţinând seama de starea şi dinamica efectivelor speciilor de peşti din ecosistemele
naturale ale Republicii Moldova şi în funcţie de arealul lor de răspândire, ele pot fi
clasificate în:
1. Specii cu areal redus şi rare în limitele Republicii Moldova (ţigănuşul, chişcarul
ucrinean, păstrăvul de mare, porcuşorul de Nistru, porcuşorul de nisip, fusarul, pietrarul, răspărul, zborişul, percarina, vârezubul, mreana vânătă, obleţul mare, ş.a.).
2. Specii cu areal vast, dar care în limitele Republicii Moldova sunt în declin nu‑
meric şi au dispărut dintr‑o serie de ecosisteme acvatice naturale (unii sturioni,
păstrăvul indigen, lipanul, şalăul vărgat, văduviţa, grindelul, caracuda, boişteanul, ţiparul, linul, anghila, cosacul, beldiţa, mihalţul, ş.a.).
3. Specii cu areal limitat dar cu o densitate şi efectiv satisfăcător în limitele Repu‑
blicii Moldova (ghiborţul de Dunăre, zvârluga de Dunăre, zvârluga de Don, porcuşorul sarmatic, porcuşorul de şes, râmbiţa, unele specii de zvârlugi, cernuşca, ş.a.).
4. Specii ce pot fi în viitor periclitate din cauza modificării habitatului sau a pescuitului excesiv (scrumbia de Dunăre, rizeavca, taranca, cleanul, cleanul mic, scobarul, morunaşul, ocheana, mreana comună, somnul, crapul sălbatic, ş.a.).
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De aceea, rarietatea speciei trebuie raportată atât la arie cât şi la areal. Speciile cu
areale discontinue (insulare) sunt în general mai vulnerabile decât cele care au areale
continue. Populaţiile situate la periferia arealului (populaţiile marginale) de asemenea,
sunt mai vulnerabile decât cele situate mai înspre centru. Dacă arealul speciei nu se modifică semnificativ, sau chiar se lărgeşte, iar la noi este o specie relativ rară, atunci cauza
trebuie căutată şi rezolvată din interior. Dacă arealul speciei este redus (sau marginal),
fiind chiar un reprezentant endemic, iar la noi, spre exemplu, este o specie comună,
atunci protecţia sa trebuie aplicată în mod obligator, asumându‑ne, în aşa fel, responsabilitatea pentru integritatea şi conservarea ihtiogenofondului la nivel internaţional.
Abordând problema speciilor rare de peşti în ecosistemele naturale ale Republicii
Moldova, putem constata multe cazuri paradoxale. Spre exemplu, speciile cu areale
vaste de răspândire şi ponderi semnificative în habitatele caracteristice (cleanul, mihalţul, văduviţa, beldiţa, linul, caracuda, ţiparul, boişteanul, grindelul, păstrăvul indigen,
lipanul, ş.a.) la noi sunt vulnerabile, iar unele, chiar au dispărut (în prezent, totuşi, din
cauza inundaţiilor, se observă autoexpansia şi pătrunderea unora din amonte). În majoritatea cazurilor declinul lor este provocat de degradarea activă a hidrobiotopurilor şi
habitatelor caracteristice (zonele umede, râurile mici, ş.a.) din ţară.
În aşa fel, rezultă că, cât priveşte diversitatea ihtiofaunistică, trebuie să ţinem cont
atât de elementele biologice, cât şi de factorii non‑biologici care au o contribuţie importantă în menţinerea ei (biodiversităţii). Latura biologică trebuie cuplată cu cea non‑biologică, astfel încât contribuţia lor la creşterea biodiversităii să fie din ce în ce mai
mare.
Bogăţia specifică a peştilor, tocmai datorită faptului că speciile de peşti nu pot fi
„cuantificate“ cu exactitate, are un rol important în funcţionarea ecosistemelor acvatice, rol care, însă, nu este pe deplin cunoscut, întrucât diversitatea trofică şi funcţională
este foarte mare. Diversitatea speciilor este importantă, deoarece, în grupurile de peşti,
care au strategii de hrănire diferite, creşte complexitatea relaţiilor trofice, ce implicit
induce o pondere mai mare în participarea diferitor nivele trofice, şi ca rezultat se asigură menţinerea funcţionalităţii ecosistemului. Dar, şi importanţa speciilor de peşti
cu spectru trofic similar dintr‑un ecosistem este de asemenea necesară, fiind, în aşa
fel, asigurată selecţia celor mai viabile genotipuri şi atenuate consecinţele fluctuaţiilor
bruşte de efectiv a „verigilor congruente“ (relaţiile în cadrul unui ecosistem „maturizat“ sunt bine protejate şi asigurate prin dublarea legăturilor sensibile şi susceptibile)
[20, 22, 29].
Altfel spus, relaţiile complexe intra– şi interspecifice sunt surse importante ale
menţinerii unui grad cât mai ridicat al biodiversităţii. Şi, cu cât bogăţia la nivel de
specii este mai mare, cu atât şi funcţiile şi proprietăţile ecosistemelor vor fi mai uşor de
sesizat [57].
În aspectul ponderii şi aportului actual adus funcţionalităţii ecosistemelor acvatice
din Republica Moldova, putem evidenţia următoarele categorii ale speciilor de peşti:
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1. Specii cheie, adică cele care joacă un rol semnificativ în fluxul de energie, graţie
abundenţelor şi frecvenţelor înalte, şi a modului de nutriţie — majoritatea speciilor sunt polifage sau monofage oportuniste ca: carasul argintiu, babuşca, bibanul, obleţul, boarţa,batca, mugoiul bălţat, ş.a. În fl. Nistru, pe lângă cele menţionate, se cer a fi incluse inclusiv ghidrinul, undreaua, aterina mică, gingirica şi
unele specii de guvizi.
2. Specii de interes ecologic şi economic major, dar care în prezent şi‑au pierdut
importanţa funcţională ca rezultat a stării populaţionale devenite degradate
— majoritatea speciilor migratoare şi semimigratoare, care din cauza pescuitului excesiv şi alterării habitatelor caracteristice au trecut din prima categorie
în ce de‑a doua şi a treia (scrumbia de Dunăre, rizeavca, sturionii, salmonidele,
anguilidele, şalăul vărgat, sabiţa, vârezubul, morunaşul semimigrator, ş.a.).
3. Specii de interes funcţional, care cu greu îşi menţin efectivele — din această
grupă fac parte speciile indigene (majoritatea ihtiofage), de interes economic,
care în unele ecosisteme reuşesc să participe activ în reglarea shimbului energetic (şalăul, somnul, avatul, platica, cleanul, scobarul, ştiuca, ş.a.).
4. Specii de interes exclusiv economic şi meliorativ. Din această grupă fac parte
speciile alogene crescute în condiţii de acvacultură, de importanţă majoră pentru alimentaţie, pescuit şi scopuri biomeliorative (diverse forme de cultură a
crapului, sângerul, novacul, cosaşul).
Din categoriile enunţate, supermaţia numerică şi funcţională în ecosistemele acvatice
naturale din Republica Moldova este deţinută de speciile înalt adaptive cu ciclul vital scurt
şi mediu (din prima categorie) şi cele de interes strict economic sistematic populate, sau
pătrunse accidental din gospodăriile piscicole. Din cauza pescuitului abuziv se constată
un dificit acut al speciilor ihtiofage obligatorii şi celor pacifiste indigene de talie mare.
În prezent, din cauza proceselor de eutrofizare activă a ecosistemelor acvatice din
Republica Moldova, se formează un decalaj vădit între acumulările de substanţe biogene
aflate în exces şi eficienţa antrenării lor în circuitul energetic, şi de biomasă utilă. În aşa fel,
putem menţiona, o stare nesatisfăcătoare a utilizării bazei trofice furajere sub formă de:
specii cu ciclu vital scurt, macrozobentos (mai ales dreissenă), macrofite şi fitoplancton.
Se cere menţionat că, prin utilizarea directă de către peştii fitoplanctonofagi economic
valoroşi doar a 10% din producţia netă a fitoplanctonului (1540—1920 kg/ha în lacurile
de baraj) se poate obţine o sporire a ihtiomasei cu 51 şi 64 kg/ha — respectiv, în r. Prut
şi fl. Nistru, şi 59 şi 64 kg/ha — în lacurile Dubăsari şi Cuciurgan. Iar producţia tuturor
zoohidrobionţilor furajeri accesibili peştilor, egală cu 2101 kg/ha în fl. Nistru, 507 kg/ha în
r. Prut, 3448 kg/ha în l. Dubăsari şi 4942 kg/ha în l. Cuciurgan poate spori în aceste ecosisteme ihtiomasa cu cca. 140 kg/ha, 62 kg/ha, 255 kg/ha şi respectiv 213 kg/ha [95, 96, 97].
După unele aprecieri, valoarea productivităţii piscicole (a nu se confunda cu producţia) în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova poate atinge în: lacul Dubăsari
— 655 kg/ha, albia Nistrului inferior — 115 kg/ha, lacul Cuciurgan — tocmai 945 kg/
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ha, r. Prut — 49 kg/ha, lacurile Beleu şi Manta — 340 kg/ha [212, 215]. Drept consecinţă
se evidenţiază o disproporţie vădită dintre producţia reală a ecosistemelor acvatice din
Republica Moldova, cea optimală şi cea potenţială.
Aceste rezultate impun pe de o parte folosirea mai activă a metodei „biomanipulării şi biomeliorării“ în preîntâmpinarea fenomenului eutrofizării ecosistemelor acvatice naturale din ţară, iar pe de altă parte, se necesită o monitorizare mai atentă a acestor
activităţi, care presupun şi anumite riscuri pentru biodiversitate.
Ca specii meliorative de peşti şi economic valoroase sunt recunoscute ciprinidele
asiatice introduse la noi în ţară din anii ’60 ai secolului trecut [389]. Graţie modului
de nutriţie diferit (sângerul — fitoplanctonofag, novacul — zooplanctonofag şi cosaşul — macrofitofag) în biocenoză se creează doar 2—3 verigi trofice (fitoplanctonul →
sângerul, fitoplanctonul → zooplanctonul → novacul, sau plante acvatice superioare —
cosaşul). În aceste condiţii, în ihtiocenoza simplificată (formată din puţine specii) au
loc pierderi minime de energie şi acumulări maxime de biomasă piscicolă (fără a se
provoca concurenţă trofică cu crapul zoobentosofag) [32].
Însă, respectarea în tocmai a acestor principii, trebuie de aplicat, cu precădere pentru condiţiile de policultură dirijată, şi nu pentru ecosistemele acvatice naturale, unde
biodiversitatea trebuie să fie ca o „carte de viziită“ a unui stat. Să nu uităm că, toate speciile de peşti în primele etape ontogenetice (alevinii şi puietul în stadiile timpurii) sunt
zooplanctonofage, iar „pofta de mâncare“ la fiecare este diferită. Ciprinidele asiatice (şi
nu numai), în condiţii de densităţi mari, se caracterizează printr‑o selectivitate trofică
scăzută şi o competivitate interspecifică înaltă, în unele cazuri, ca exemplu în SUA, unde
s‑au naturalizat, au provocat disfuncţii foarte grave în ecosistemele locale ca: efecte invazive prin eliminarea taxonilor indigeni, epuizarea bazei trofice, altrerări de habitat,
dereglări a creşterii individuale la speciile autohtone, vectori parazitari, ş.a. [580].
În condiţiile dificitului speciilor ihtiofage de peşti (din grupele superioare de vârstă) sporul anual al speciilor de peşti cu reproducerea primară la vârsta de un an este de
59,2%, la 2 ani — 44,9% , iar la 3 ani — 37,1% [328], valoarea coeficientului mortalităţii
naturale fiind de 40%—95% [406], ceea ce ar însemna o irosire zădarnică a biomasei
speciilor cu ciclul vital scurt şi mediu în majoritatea ecosistemelor acvatice din ţară.
Din acest punct de vedere, circuitul de biomasă şi energie se închide la nivelul trofic al
obleţului, bibanului, babuştei, bătcii, carasului argintiu, murgoiului bălţat, ş.a.
Conform recomandărilor de exploatare durabilă a biomasei piscicole, limita anulă
de extragere a speciilor de babuşcă, biban şi caras argintiu trebuie să se încadreze între
31,1%—37,6%, iar la obleţ — 49,5% [328]. După alte recomandări de management al
pescăriilor [375, 406] coeficientul mortalităţii prin pescuit trebuie să fie egal cu coeficientul mortalităţii naturale (F=M; Z<2M), deci începând cu 40% pentru biban, babuşcă
şi caras argintiu şi până la 60—70% pentru obleţ.
În condiţiile create, cea mai corectă şi prudentă metodă de reglare a efectivelor
speciilor multidominante cu ciclul vital scurt şi mediu, este majorarea ponderii
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speciilor ihtiofage de peşti de talie mare cum este şalăul, avatul, somnul, ştiuca,
ş.a.
Dacă aproximăm (cu rezervă), media coeficientului trofic al acestor specii ihtiofage
obligatorii ca fiind egală cu 8,0 (depinde de perioda ontogenetică, specie, caloricitatea
şi accesibititatea prăzii, temperatura apei, ş.a.), atunci la o biomasă relativă de 10% în
ihtiocenoza lacului, ihtiofagul obligatoriu va putea valorifica până la 52,6% din biomasa
totală, ceea ce corespunde aproximativ recomandărilor de extragere a speciilor cu ciclul
vital scurt şi mediu (F≈M) [276]. În aşa fel, putem asigura continuitatea lanţului trofic
până la indivizi de dimensiuni compatibile pentru o extragere legală şi de o calitate
înaltă a producţiei.
Aceeaşi situaţie se observă şi în majoritatea crescătoriilor piscicole din ţară, unde,
potenţialul piscicol este valorificat doar parţial. Dacă, în aceste crescătorii piscicole
s‑ar utiliza pentru cultivare, pe lângă speciile pacifiste şi peştii răpitori (şalăul, somnul
european, mai puţin ştiuca) ţinând cont de structura ihtiocenozei, grupele de vârstă,
dimensiunile obiectivului acvatic şi particularităţile ihtiofagului ales, sporul biomasei
totale ar putea creşte între 250 şi până la 900 kg/ha [12].
De aceea, pentru menţinerea biodiversităţii şi funcţionalităţii ihtiocenotice este
necesară respectarea şi utilizarea în complex a legităţilor trofologiei acvatice, „principiului precauţiei“ şi cel al „abordării ecosistemice“.
Conform principiului abordării ecosistemice, dezmembrarea viului de neviu se
poate realiza cel mult conceptual, cele două fiind în realitate indisolubil legate, fiind
un atribut al oricărui sistem ecologic, atât structural, prin manifestare, adaptare, şi
funcţional. Prea rar putem semnala o diversitate ridicată într‑un mediu omogen s‑au
depriciat calitativ [78].
Pe fonul celor expuse anterior devine cât se poate de oportună expresia părintelui
ihtiologiei române Petru Bănărescu, care susţine că „specii rare nu există — noi le‑am
luat casele“.
Termenul de specie rară este foarte vag. În mod curent se consideră rară o specie
care are o frecvenţă scăzută şi un efectiv mic, însă există specii care pot avea în anumite
ecosisteme sau habitate o abundenţă mare, dar la care frecvenţa de întâlnire să fie deosebit de mică. Mai există şi specii rare care întotdeauna au fost rare şi a căror abundenţă
redusă nu este datorită impactului antropic (de obicei sunt speciile stenotope, slab competitive, vital dependente de unele habitate specifice).
De regulă, pentru specialiştii din domeniu, distribuţia discontinuă a populaţiilor
unor specii în spaţiu, şi dinamica negativă a efectivelor, trebuie să fie deja un indicator
de alertă. Cauza fragmentării populaţiilor indică, sau la o degradare a mediului lor de
trai, sau la o supraexploatare (ambele cazuri sunt deosebit de actuale pentru ihtiofauna
Republicii Moldova).
În toate circumstanţele pentru ca specia să fie luată sub o protecţie legală adecvată
şi eficientă este necesar de a cunoaşte factorii provocatori ai acestui declin [6].
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În aceste condiţii putem evidenţia specii care:
1. au dispărut ori şi‑au redus efectivul în primul rând din cauza suprapescuitu‑
lui — sunt speciile migratoare şi semimigratoate de talie mare şi medie, de interes economic ca: sturionii, unele salmonide, sabiţa, vârezubul, forma sălbatică a
crapului european, scrumbia de Dunăre, ş.a.
2. au suferit un declin puternic din cauza degradării habitatelor caracteristice —
caracuda, linul, ţiparul, ţigănuşul, văduviţa, boişteanul, beldiţa, fusarul, pietrarul, păstrăvul indigen, lipanul, grindelul, mreana vânătă, chişcarul, şalăul vărgat,
răspărul, zborişul, ş.a.
3. îşi menţin cu greu efectivele, deşi sunt supuse intens diferitor presiuni antropi‑
ce — cleanul, cleanul mic, morunaşul, scobarul, mreana comună, somnul, ocheana, râmbiţa, unele specii de porcuşori, ş.a.
După opinia noastră, o măsură importantă şi necesară, pentru restabilirea efectivelor
speciilor cu divers statut de rarietate, este interzicerea totală (sau suspendarea pe o perioadă delimitată) a pescuitului industrial, şi dezvoltarea infrastructurii pescuitului amatoristic, în concurs cu o educaţie ecologică adecvată „începând din familie“ (în multe cazuri cei
6 ani de acasă fac mai mult ca cei 12 şi 5 (luaţi la un loc) de la şcoală şi universitate.
Aplicarea acestor măsuri va avea un efect benefic, atât asupra structurii populaţiilor
speciilor de talie mare, micşorându‑se presingul asupra grupelor superiore de vârstă (ca
cei mai importanţi reproducători şi consumatori de „hrană corespunzător dimensionată“), cât şi asupra speciilor ubicviste de talie mică, evitându‑se cazurile de epizootii şi
reducerea bazei furagere naturale din ecosistem (biomasa lor fiind mai activ valorificată
de speciile ihtiofage de talie mare şi de pescarii „undiţari“).
Reglementările cu privire la relaţiile de pescuit amatoristic şi sportiv trebuie să fie
mai clare şi mai accesibile, fiind consfinţite nu numai în legi şi regulamente (citite doar de
funcţionarii publici în Monitorul Oficial şi Coduri), dar şi „regăsite“ pe versoul permiselor
de pescuit, revistelor periodice, la televiziune, şi alte surse informative mass‑media [36].
Perioada de prohibiţie trebuie să existe pentru toţi, locurile interzise pentru pescuit
trebuie clar marcate şi continuu supravegheate, unele uneltele şi metode de pescuit necesită reglementare particulară (ca exemplu pentru trolling sau carpfishing), iar sancţiunile trebuie înăsprite şi executate fără nici o excepţie, ca să se conformeze şi cei mai
„inculţi pescari“.
În acelaşi timp, trebuie de utilizat mai eficient instrumentele voluntatre în relaţiile
de pescuit. Oare cine este mai interesat de a avea peşte în râu, dacă nu cetăţenii acestui stat? Desigur, este absurd de a investi persoanele din rândul pescarilor amatori cu
atribuţiile organului executiv de specialitate, dar antrenarea lor, stimularea dorinţei de
a contribui la înbunătăţirea situaţiei de facto este un drept constituţional şi inalienabil
a oricăruia dintre noi. Pentru a asigura o conformare ecologică eficientă, este necesar,
în primul rând, să fie schimbată mentalitatea subiecţilor, adoptând valori ecologice care
vor ghida comportamentul lor de mai departe. Este demonstrat că, acolo unde costurile
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monitoringului conformării sunt foarte mari sau unde este foarte dificil de identificat
delicventul, motivaţiile morale şi acţiunile voluntare pot fi mult mai eficiente [48].
În aşa fel, pescarii care stau cu câte o undiţă pe mal (chiar şi în perioada de prohibiţie), vor fi mult mai utili în atingerea scopului eficientizării protecţiei resurselor
piscicole (prin informarea operativă a organelor de protecţie, colectări de probe prin
înregistrări audio şi video, şi chiar reţinerea delicvenţilor până la venirea forţelor de
ordine), dacă vor şti pentru ce optează, şi vor fi susţinuţi adecvat din partea statului.
Tot odată, pescarul amator şi sportiv, în pofida investirii sale cu anumite drepturi
de care nu s‑au bucurat anterior, trebuie să aibă şi anumite obligaţiuni. Ca exemplu, în
perioada de prohibiţie, pescarul amator şi sportiv trebuie să posede pe vestimentaţie
un număr de identificare de la distanţă. Pescuitul să fie permis doar de pe mal şi cu un
singur cârlig, pescuitul din ambarcaţiuni complet interzis (orice barcă pe apă, în afară
de cea a organelor de protecţie va fi automat prezumată ca ilegală), iar regimul de prohibiţie anuală trebuie lărgit nu pe trei luni, dar pentru patru (încep. lunii martie — sf.
lunii iunie), pentru a putea acoperi integral protecţia tuturor speciilor de peşti în timpul
reproducerii (inclusiv a celor cu reproducere timpurie).
Conform „principiului prevenţiei“, conservarea biodiversităţii se realizează eficient
dacă sunt eliminate sau diminuate efectele posibilelor ameninţări. Şi atunci, cum statul
permite comercializarea liberă a plaselor pescăreşti (fără a le aplica un regim special),
dacă folosirea lor în pescuitul amatoristic şi sportiv este interzisă prin lege (stare de
conflict), iar impactul lor produs asupra resurselor piscicole este incontestabil. Efectul
nu se lasă aşteptat, pieţele sunt împânzite cu aceste unelete ilicite (în majoritatea de origine chineză, care nici în pescuitul industrial nu se permit), iar costul lor este mai mic
ca la o undiţă (aprox. 5 €/100 m). Există şi multe alte imperfecţiuni în care legea Nr.149
din 08.06.2006 privind Fondul Piscicol, Pescuitul şi Piscicultura intră în contradicţie
cu principiile de conservare a biodiversităţii. Ca exemplu, unde s‑au luat dimensiunile
minime admisibile pentru pescuit la rizeafcă (Alosa tanaica) de 25 cm, când ea maximal
atinge 20 cm, sau, de ce se permite pescuitul industrial al scrumbiei de Dunăre (Alosa
immaculata), când a devenit vulnerabilă şi protejată la nivel internaţional, ş.a. [36, 66].
De asemenea, conform principiului „poluatorul plăteşte“ orice acţiune care cauzează distrugerea biodiversităţii trebuie să fie sancţionată şi „despăgubită“. Oare compensarea reducerii biodiversităţii trebuie făcută prin popularea cu specii de origine străină (în
special cu sânger şi novac)? De ce să nu implementăm pe scară largă reproducerea ecologo‑industrială a speciilor indigene cu potenţial regulator major în ecosistemele noastre
ca exemplu: şalăul, ştiuca, somnul europen, mihalţul, cega, linul, forma sălbatică a crapului european, ş.a [82, 94, 104, 157, 190, 270, 293, 295, 455]. Cu atât mai mult, că în apele
noastre se constată un deficit de specii răpitoare şi o „explozie“ numerică a celor de talie
mică, depreciate alimentar. Sau, de ce să nu antrenăm mai activ pescarii în activităţile de
construire şi instalare a cuiburilor artificiale, mai ales pentru şalău, somn, plătică, morunaş, ş.a. specii indigene, în locurile cu deficit de boişte, ori în anii cu nivel nesatisfăcător
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al apei. S‑a calculat că aportul numai a unui cuib poate asigura majorarea de biomasă
piscicolă cu 7 kg/anual [104, 142, 143, 145, 157, 158, 159, 190, 212, 270, 293, 295].
În prezent, există posibilitatea reproducerii în condiţii de captivitate, practic a oricării
specii de peşti, mai ales a celor devenite în declin numeric, utilizând sistemele recirculante
de creştere (SRC, SAR). Această metodă progresivă oferă o serie de avantaje: 1) simulărea
condiţiilor optime de creştere şi reproducere caracteristice fiecărui taxon, indiferent de
influienţele externe de mediu şi exigenţele bio‑ecologice 2) controlul integral al calităţii
şi o planificare exactă a cantităţii organismelor acvatice crescute 3) consumul de apă şi
suprafaţa limitată necesară procesului tehnologic, şi unul din obiectivele majore este 4)
producerea unui impact negativ minim asupra mediului în comparaţie cu alte metode
de creştere semiintensive şi intensive (fragmentarea biotopurilor, eliberarea în mediu a
cantităţilor excesive de îngrăşăminte, substanţe medicamentoase, anabolici, dezinfectanţi,
ş.a.) [154, 564]. Tot odată, este important de a atenţiona că, această metodă superintensivă de creştere necesită investiţii serioase (de ordinul milioanelor de euro), personal înalt
calificat, cheltuieli semnificative de energie electrică, nutreţuri granulate de înaltă calitate,
piaţă garantată de desfacere, cultura înaltă a consumatorului (care nu s‑ar mulţumi doar
cu carne de fitofag — că‑i mai ieftină) şi o putere a lui mai mare de cumpărare [564, 604].
De aceea, în condiţiile Republicii Moldova, implementarea aceastei metode este mai mult
justificată pentru restabilirea efectivelor speciilor de peşti cu divers statut de rarietate, fiind nevoie de subsidii importante din partea statului, dar este deosebit de eficientă la reproducerea în captivitate a speciilor pe cale de dispariţie, care sunt dificil de reprodus prin
alte metode ecologo‑industriale (morunul, nisetrul rusec, salmonidele, anghila, ş.a.).
Pentru a revigora efectivele speciilor cu diferit statut de rarietate, prin procedee
ecologo‑industriale de reproducere, trebuie ţinut cont şi de diversitatea genetică, ne admiţându‑se folosirea numărului limitat de reproducători. Popularea ecosistemelor cu
specii rare trebuie să se facă cu puiet bine dezvoltat, cu o hrănire activă, care să asigure
o supravieţuire înaltă a viitorului stoc de reproducători. Popularea cu puiet de dimensiuni foarte reduse, cu hrănire mixtă endogen‑exogenă, va duce la mortalităţi în masă,
tensionarea relaţiilor trofice cu alte specii planctonofage şi, în sfârşit, la compromiterea
acţiunilor de refacere a stocurilor piscicole.
O altă măsură de protecţie şi meliorare a diversităţii ihtiofaunistice este interdicţia
pescuitului anumitor specii cu divers statut de rarietate şi protecţia habitatelor lor caracteristice.
Actul normativ interior care protejează diverse specii de plante şi animale (inclusiv
peştii) este Legea Cărţii Roşii Nr. 325 din 15.12.2005, care prevede editarea şi actualizarea sistematică a listei speciilor cu divers statut de rarietate [69].
Lista Roşie a oricărui stat trebuie să reflecte în mod obiectiv starea în care se află
speciile ameninţate în limetele teritoriului naţional şi să fie relativ independentă de oricare act normativ intern sau internaţional (însă, de un real folos pot fi informaţiile furnizate de lista Roşie a ţărilor vecine).
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Prima ediţie a Cărţii Roşii a fostei RSSM a apărut în 1978, în care erau incluse, în
total, doar 29 specii de animale. În Cartea Roşie actuală a Republicii Moldova, ed.II‑a,
2001, se regăsesc 12 specii de peşti, din familiile: Acipenseride (3sp.), Salmonide (1sp.),
Umbride (1sp.), Ciprinide (4sp.), Gadide (1sp.) şi Percide (2sp.)[50]. Acest număr, încă
redus de specii, va fi completat în ediţia a III‑ea a cărţii Roşii (preconizată spere apariţe
la sf. anului 2014), cuprinzând 24 specii de peşti [51] (tabelul 1.2.).
Tabelul 1.2. Lista speciilor de peşti incluse în ediţiile Cărţilor Roşii ale Republicii Moldova
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Statutul
Cartea Roşie a Republicii Moldova ed. III
de rarie‑
(2014)
tate
Ord. Petromizontiformes Fam. Petromyzontidae
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
VU
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae
Huso huso (Linnaeus, 1758)
EN
Huso huso (Linnaeus, 1758)
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser gueldenstaedtii
EN
Brandt et Ratzeburg, 1833
Brandt et Ratzeburg, 1833
Acipenser stellatus Pallas, 1771
EN
Acipenser stellatus Pallas, 1771
Acipenser ruthenus Linnaeus,1758
Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae
Hucho hucho (Linnaeus,1758)
VU
Hucho hucho (Linnaeus,1758)
Ord. Esociformes Fam. Umbridae
Umbra krameri Walbaum,1792
CR
Umbra krameri Walbaum,1792
Ord. Anguilliformes Fam. Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Rutilus frisii (Nordmann,1840)
EN
Rutilus frisii (Nordmann,1840)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
VU
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Petroleuciscus borysthenicus
(Kessler,1859)
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Barbus borysthenicus Dybowski, 1862
EN
Barbus petenyi Heckel, 1852
VU
Barbus petenyi Heckel, 1852
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Ord. Gadiformes Fam. Lotidae
Lota lota (Linnaeus,1758)
VU
Lota lota (Linnaeus,1758)
Ord. Perciformes Fam. Percidae
Sander volgensis (Gmelin, 789)
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus,
1758)
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
VU
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
Zingel streber (Siebold, 1863)
VU
Zingel streber (Siebold, 1863)
Ord. Scorpaeniformes Fam. Cottidae
Cottus poecilopus Heckel, 1837
Ord. Perciformes Fam. Gobiidae
Caspiosoma caspium (Kessler,1877)
Knipowitschia longecaudata
(Kessler, 1877)
Cartea Roşie a Republicii Moldova ed. II
(2001)

Statutul
de rarie‑
tate
CR
CR
CR
EN
VU
CR‑EX
EN
CR
CR
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
VU
VU
VU
VU
EN
VU
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Conform clasificării actuale utilizate în ediţia a II‑a a Carţii Roşii se aplică următoarele categorii de rarietate ca: specie dispărută  (EX); critic periclitată (CR); periclitată (EN); vulnerabilă (VU); rară (R); nedeterminată (I). Considerăm mai oportune, logice şi clare categoriile de rarietate reflectate în Lista Roşie a IUCN ca: specie
dispărută (EXTINCT — EX), specie dispărută din mediul natural dar existentă în
captivitate (EXTINCT IN THE WILD — EW), specie critic periclitată (CRITICALLY
ENDANGERED — CR), specie periclitată (ENDANGERED — EN), specie vulnerabilă (VULNERABLE — VU), specie aproape ameninţată (NEAR THREATENED
— NT), specie nepereclitată (LEAST CONCERN — LC), date insuficiente (DATA
DEFICIENT — DD) şi specie încă neevaluată (NOT EVALUATED — NE). Mai mult
ca atât, fiecare categorie abordată în Cartea IUCN este explicată exhaustiv în instrucţiunile sale adiţionale, iar tendinţa de globalizare şi colaborare internaţională devine
un obiectiv major al Republicii Moldova în procesul de conformare la standartele
internaţionale [593].
Statutul de rarietate a speciei se poate modifica în timp, pe măsura acumulării
noilor informaţii despre ea, de aceea accesibilitatea simplă la baza de date IUCN şi
posibilitatea participării întregii comunităţi ştiinţifice la modificarea şi completarea ei,
devine un instrument eficient de aplicare a măsurilor de management bioconservativ
pentru fiecare stat în parte.
În baza de date IUCN se regăsesc specii ce nu sunt încă avertizate cu declin numeric, însă abordarea lor pe categorii este necesară pentru a urmări tendinţa în timp şi
spaţiu, şi de a preîntâmpina posibilele consecinţe negative.
„Veritabila“ listă a Cărţii Roşii IUCN, include doar următoarele categorii: EX, EW,
CR, EN, VU şi NT, pentru celelalte, este de dorit a evita expresia „incluse în Cartea
Roşie Internaţională“. Unii specialişti, totuşi menţionează că criteriile IUCN elaborate
pentru a fi utilizate pe plan global nu sunt întru totul adecvate pentru caracterizarea şi
categorisirea speciilor la nivel naţional sau regional. În general, aceste criterii conduc la
supraestimarea sau la exagerarea gradului de ameninţare a speciiilor, atunci când sunt
aplicate pe plan naţional (Dan Munteanu, 2010).
Pentru speciile rare de talie mică (ţiparul, râmbiţa, câra, ţigănuşul, boişteanul, beldiţa, grindelul, bobâreţul, ş.a.) limitarea sau interzicerea pescuitului nu va avea nici un
efect scontat datorită lunecării lor prin ochiurile plaselor, iar gura mică a unora nu le
permite să se prindă frecvent la undiţă. De obicei, populaţiile acestor specii au un habitat restrâns şi o arie de răspândire intens fragmentat (a nu se încurca cu arealul), iar
protecţia lor poate fi efectuată doar prin instituirea „zonelor speciale“ în acele biotopuri
unde au fost semnalate.
În aşa fel, în unele condiţii, măsura de interzicere a pescuitului anumitor specii,
poate fi una dezavantajoasă, dând iluzia organelor executive că, prin adoptarea acesteia, se realizează protecţia lor, de fapt, abătându‑le atenţia de la adevăratul factor care
pune în pericol specia [6].
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Este recunoscut faptul că, cu cât este mai mare variaţia gradienţilor factorilor de
mediu, adică cu cât condiţiile de mediu sunt mai instabile, cu atât specia trebuie să aibă
un efectiv populaţional mai mare pentru a putea perpetua în timp şi spaţiu [407].
Considerăm că, una din cele mai importante măsuri de conservare a diversităţii
ihtiofaunistice, mai ales în ecosistemele lotice, este contracararea efectelor fragmentării râurilor şi asigurarea migraţiilor peştilor, care pot fi realizate prin diferite soluţii
practice precum: construcţia de săritori sau scări pentru peşti, amenajarea de braţe secundare în lungul lacurilor de baraj, păstrarea de braţe moarte în vechea albie a râurilor amenajate hidrotehnic, ş.a [71]. În prezent, din cauza lipsei instalaţiilor de protecţie
la hidrocentrale (Dubăsari, Novodnestrovsk), periodic, zeci de tone de indivizi adulţi
sunt striviţi şi „bucăţiţi“de paletele turbinelor generatoarelor.
Reducerea mărimii populaţiilor speciilor de peşti nu duce neapărat numai la scăderea diversităţii specifice în anumite ecosisteme, dar şi la sărăcirea genofonului fiecărui
taxon luat în parte. Studiul succesiunilor ecologice a relevat faptul că heterogenitatea
spaţială a biotopurilor este necesară pentru a menţine un grad optimal al bogăţiei intraspecifice. Polimorfismul genetic, în esenţă, este „instrumentul biologic“ care asigură
apariţia celor mai viabile genotipuri, şi care ulterior va garanta perpetuarea speciei în
timp şi spaţiu. În aceste sens este necesară menţinerea şi conservarea a cât mai multe
habitate chiar prin intervenţia omului, prin diverse acţiuni de reconstrucţie ecologică.
Protecţia diversităţii biologice trebuie să se manifeste prin conservarea bioce‑
nozelor naturale în totalitatea lor şi nu a unor specii luate în parte [89]. De aceea,
una din măsurile eficiente de conservare a diversităţii ihtiofaunistice se poate realiza
prin amenajarea de arii şi zone protejate, care trebuie să funcţioneze nu doar pe „hârtie“ şi în declaraţii verbale.
Una din cele mai grave efecte a regularizării albiilor râurilor este dispariţia zonelor inundabile, care reţineau o cantitate mare de apă, amortizând efectul inundaţiilor
şi serveau ca „nucleu“ de conservare a diversităţii, atât a lumii animale, cât şi a celei
vegetale (figura 1.20.).

Figura 1.20. Zonele umede servesc ca adevărate „leagăne“ ale biodiversităţii
lumii animale şi vegetale (lacul Beleu)
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Marele savant Grigore Antipa, fondatorul hidrobiologiei ecologice, de nenumărate
ori menţiona importanţa majoră a acestor zone pentru asigurarea bunăstării generale
atât a lumii vii cât şi a proceselor „nevii“ în natură [1] (figura 1.20.).

Figura 1.21. Broaştele ţestoase de apă dulce în timpul unei „băi de soare“
pe o tulpină de salcie căzută în apă

El spunea (citat de Brezeanu Gh., 2011) că, „a seca bălţile fără a le înlocui cu alte
izvoare de umiditate, cel puţin egale cu ele, ar fi să producem un dezechilibru în economia naturii, care ar avea efecte periculoase pentru viitorul agriculturii, cât şi în general
pentru clima regiunii, şi a tot ce ţine de dânsa“ [10].
În acest aspect biodiversitatea acestor zone este unicală prin „originalitatea“ ei formată în timpul evoluţiei şi prin „complexitate“, întrunind caracterele biotice ale mai
multor tipuri de ecosisteme naturale (şi servind în aşa fel ca o zonă majoră de ecoton).
Pentru a evidenţia unicalitatea acestui macroecosistem se mai foloseşte termenul de
zonă ripariană [10] (figura 1.22.).

Figura 1.22. „Vestigii“ rămase de vegetaţie lacustră şi palustră
caracteristică în zona umedă a Prutului inferior.
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În anii 50—70 ai secolului trecut politica agrară direcţionată spre majorarea terenurilor agricole a condus la desecarea largă a luncilor inundabile a râurilor şi la reducerea esenţială a suprafeţelor zonelor umede. Numai îndiguirea albiei fl. Nistru în aval
de barajul Dubăsari a provocat secarea a peste 40 mii ha de bălţi din lunca inundabilă
a Nistrului, şi circa 33 mii ha din lunca Prutului, care au dus la distrugerea locurilor
pentru reproducere, creştere şi dezvoltare a multor specii de plante şi animale (inslusiv
peşti) [86, 104].
Pentru ciprinide este foarte important ca acestea să trăiască şi să se dezvolte în
ape cu adâncimi mai mici, unde productivitatea biologică este net superioară (datorită
„coeficientului ridicat de mal“) şi unde se pot refugia printre desişurile de macrofite.
Astfel, pe întinsurile mari de apă, producţia primară este maximă (tot grosul apei reprezintă zona eufotică), iar resursele nutritive se majorează semnificativ pe baza aportului, atât endogen, cât şi a celui alogen [1, 602] (figura 1.23.).

Figura 1.23. Revărsările în perioada viiturilor de primăvară
sunt de importanţă primordială în asigurarea reproducerii
speciilor fitofile de peşti şi creşterea progeniturilor.

În astfel de cazuri, nivelul ridicat al apei crează condiţii avantajoase de reproducere şi îngrăşare nu numai pentru peşti, dar şi pentru hidrobionţii furajeri, fiind de
importanţă primordială în primele faze ontogenetice (cu cât creşterea de start va fi mai
mare, cu atât mai repede noua generaţie va ieşi de sub presingul răpitorilor şi respectiv
va fi asigurată o rată mai mare de supravieţuire, şi implicit — o productivitate mai mare
a ecosistemului).
În acest sens merită o deosebită atenţie Teoria inundaţiilor ritmice (The Flood
Pulse Concept), potrivit căreia în „zona de tranziţie între acvatic şi terestru — ATTZ“
(într‑un sistem larg râu—zonă inundabilă) se formează o diversitate mare şi unicală de
animale şi plante acvatice, care în ciuda considerabilului efort de adaptare pe care îl fac,
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asigură biomase foarte mari. Acesta, deoarece „litoralul mişcător“ al ATTZ împiedică
stagnarea apei , permite o reciclare rapidă a nutrienţilor, rezultatul fiind o productivitate cu mult mai mare faţă de cea care ar fi fost dacă această zonă ar fi ocupată de ape
permanente sau terenuri uscate [602].
În plus, potrivit acestei teorii, producţia primară şi secundară din această zonă
de tranziţie (ATTZ) este esenţială şi determinantă pentru fauna din canalul principal.
Producţia biologică şi producţia de peşte sunt, în cea mai mare parte, realizate în cursul ATTZ, în timp ce cursul normal al fluviului este utilizat precum cale de migraţie
pentru cea mai mare parte a peştilor [602].
În condiţii naturale, până la fragmentarea ecosistemelor lotice mari din Republica
Moldova se constatau anual 9—10 viituri, care aveau ca scop amortizarea efectului
inundaţiilor catastrofale, permiteau reproducerea hidrobionţilor, creşterea şi îngrăşarea puietului, iar ulterior reîntoarcerea lui în ecosistemul matern de unde au venit şi
„părinţii“ lor [212, 214].
În acest caz este oportun postulatul vechi a marelui savant român Grigore Antipa,
care spunea, că cu cât suprafeţele inundate sunt mai mari, cu cât apele crescute au o
durată mai îndelungată, cu atât productivitatea acestor ecosisteme va fi mai ridicată
[1]. Să‑l aplicăm pe deplin, şi ne vom încredinţa că efectele vor fi mult peste cele mai
îndrăzneţe aşteptări.
În scopul protecţiei şi conservării diversităţii ihtiofaunistice, un obiectiv de importanţă deosebită este institurea şi lărgirea Rezervaţiilor naturale integrale în sectoarele
inferioare a fl. Nistru şi r. Prut (ca zone „de cruţare“ a florei şi faunei spontane). Albia
acestor sectoare trebuie supusă reconstrucţiei ecologice prin diverse acţiuni de asigurare
a continuităţii de curgere, de tăiere a malurilor abrupte (ceea ce ar reduce imediat eroziunea), extinderea lor sub forma unor pante line, stabilizarea fundului râului în locurile
cu viteză mare a curentului de apă, prin introducerea în albia minoră de petre şi bolovani
mari, precum şi prin plantarea malurilor cu vegetaţie ierboasă, arbuşti şi arbori din speciile hidrofile, care prin sistemul lor radicular fixează bine malurile [89, 599].
Aceste acţiuni de reconstrucţie trebuie efectuate pe tot teritoriul Republicii Moldova, mai ales în ecosistemele râurilor mici. Redresarea ecologică trebuie să fie ca obiectiv prioritar în atingerea finalităţii reabilitării biodiversităţii (inclusiv ihtiofaunistice),
indiferent de statutul de protecţie a zonei/habitatului/ecosistemului şi a altor beneficii
economice aferente.
Pentru a se putea menţine biodiversitatea ihtiofaunistică şi starea populaţiilor la
valori optimale, o condiţie importantă este asigurarea condiţiilor favorabile de reproducere în timpul perioadei de prohibiţie. Doar patru luni de protecţie adecvată a reproducerii naturale (încep. lunii martie — sf. lunii iunie), în concurs cu menţinerea regimului
hidrologic optimal, poate asigura pentru mulţi ani o productivitate piscicolă înaltă.
Investigaţiile multianuale demonstrează că, pentru lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti‑Stânca este recomandat a menţine cât se poate de înalt şi constant nive-
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lul apei în timpul perioadei de prohibiţie (pentru inundarea boiştilor), micşorarea cu
un metru în luna iulie, şi o micşorare repetată înainte de stabilirea podului de gheaţă.
Această dinamică anuală a regimului hidrologic va permite asigurarea succesului reproducerii a diferitor specii de peşti, creşterea şi dezvoltarea puietului în condiţii optimale, mineralizarea şi dezinfecţia substratului reproductiv, şi acoperirea cu vegetaţie
acvatică a boiştilor, pregătindu‑le pentru viitorul an reproductiv.
În sectoarele de albie este recomandat ca măcar timp de o lună de menţinut la
maximul nivelul apei, care va permite inundarea luncilor (de obicei mij. aprilie — mij.
lunii mai, când se constată ponderea cea mai mare în reproducerea speciilor fitofile de
peşti), ulterior de repetat acest maxim hidrologic după 2—3 săptămâni de la finalizarea
perioadei reproductive, facilitând, în aşa fel, ieşirea reproducătorilor şi puietului din
zonele inundate.
De asemenea, având în vedere că, şi fl. Nistru, şi r. Prut sunt ecosisteme limitrofe,
mărginite de statele vecine, măsurile de conservare a diversităţii ihtiofaunistice trebue
efectuate în aspect multilateral şi comunitar, adoptând o serie de acorduri internaţionale în acest sens, iar ele trebuie să fie clare, transparente şi cu garanţii de realizare. În
prezent s‑a creat o impresie că dacă „râul este comun“, atunci el este al „nimănui“.
Să fim recunoscători măcar acum naturii…, cât, încă putem face ceva pentru Ea.
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1.5.

Ihtiofauna fluviului Nistru

Fluviul Nistrul face parte din cele mai importante 9 cursuri de apă din Europa şi
este unul dintre cele mai „misterioase şi bogat istoriceşte“ râuri din regiune.
Acest râu, pe parcursul istoriei umane, a avut mai multe denumiri — Tyras, Danastris (Danastrus), Nistru — aproape la fel de multe ca şi atitudinile faţă de acesta. Apele
sale liniştite şi trădătoare, reci şi calde, prietenoase şi ostile au văzut multe evenimente
şi vieţi omeneşti [77] (figura 1.24.).

Figura 1.24. Apa fl. Nistru săpându‑şi „drumul“ de‑a lungul secolelor este martorul
multor evenimente istorice glorioase, iar în prezent, şi a mai multor tragice, şi ruşinoase

Râul Nistru îşi ia începutul în partea de nord a munţilor Carpaţi, avînd izvorul
situat în nord‑vestul pantei muntelui Rozluci, din preajma satului Volcie, şi se revarsă
prin limanul Nistrului în Marea Neagră, la 35 km spre sud‑vest de oraşul Odesa. Lungimea rîului este de 1362 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 72100 km²,
inclusiv în limitele Republicii Moldova — 657 km şi 19000 km² [51, 52, 601].
Deşi Nistrul are o importanţă vitală pentru regiune, din cauza activităţii imprudente a omului, această arteră acvatică, în perioada actuală, se confruntă cu cele mai
grele, şi, probabil, cele mai tragice timpuri.
Primul impact serios şi simţitor asupra ecologiei rîului a avut loc la mijlocul secolului al XX‑lea. În 1958 a început să funcţioneze prima hidrocentrală electrică pe Nistru, şi construcţia lacului de baraj Dubăsari. Lungimea lacului de acumulare constituie
128 km, lăţimea — de la 200 până la 1800 m, suprafaţa acvatorială 6570 ha, adâncimea
medie — 7,19 m, volumul complet — 485,5 mil. m³. Încă la etapa de proiect ecologiştii
şi‑au exprimat îngrijorarea, „dar în acel moment rezolvarea problemelor economice şi
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sociale au fos mai importante şi mai necesare decît cele ecologice“ (care încă nu erau
resimţite pe deplin) [600].
De la darea în exploatare a hidrocentralei electrice de la Dubăsari, a avut loc o
dereglare a debitului râului pe cursul său inferior. Pe acest sector al Nistrului au început procese ecologice, la început, puţin observabile, dar ireversibile şi catastrofale, cu o
rezonanţă mare în timp. Treptat au dispărut peştii migratori şi semimigratori în cursul
medial. S‑au intensificat procesele alunecărilor de teren pe malurile rîului, şi colmatarea
activă a albiei fluviului, suplimentar în unele porţiuni de râu au început lucrările active
de extracţie a nisipului şi pietrişului. Această extragere a dus la deteriorarea fundului
rîului, la distrugerea locurilor de reproducere a peştilor, la perturbarea proceselor producţional‑destrucţionale şi alte multiple consecinţe negative care decurg din aceasta.
A doua lovitură dată fluviului a fost indiguirea antiviitură a malurilor. În consecintă au fost pierdute suprafeţe imense a boiştilor speciilor fitofile de peşti. Un mare
rol negativ pentru fl. Nistru (inclusiv r. Prut) l‑a jucat regularizarea albiilor afluienţilor
săi (îndreptarea coturilor, ridicarea malurilor, ş.a.) şi secarea plaurilor din eceste râuri
mici (deosebit de vaste cândva în lunca Bâcului şi Răutului), care a condus, pe de o
parte, la accelerarea efectelor de colmatare a arterei principale, iar pe de altă parte la
sărăcirea biodiversităţii şi micşorarea productivităţii piscicole. Cu greu iţi vine să crezi
din atestarile istorice că pe Răut şi Bâc se ridicau la boiste multe specii de pesti, inclusiv
şi sturionii, de exemplu, cega şi pastruga [502].
O altă lovitură suferită de Nistru a avut loc la sfîrşitul secolului al XX‑lea. În 1982,
la Novodnestrovsk, regiunea Sokiryanskaya din Ucraina, unde a început să funcţioneze a doua staţie hidroelectrică (deasemenea fără trecători pentru migraţia peştilor şi
fără instalaţii de protecţie împotriva rostogolirii lor). Lungimea lacului de baraj apărut
în mod artificial, constituie 214 km, lăţimea — de la 200 până la 3750 m, adâncimea de
la 3 până la 56 m! [115, 600, 6001]
În urma punerii în funcţiune a nodurilor hidrotehnice existente (Novodnestrovsk — GES–1, Naslavcea — GES–2 şi primul agregat al CHEAP), starea ecologică a fl.
Nistru s‑a înrăutăţit şi mai mult. Factorii determinanţi fiind fluctuaţiile diurne bruşte ale
nivelului apei (până la 1,5 m, timp de 10—20 minute) şi dezechilibrul regimului termic
(primăvara şi toamna temperatura apei este cu 5—7ºC mai sporită, iar vara este mult mai
scăzută şi nu depăşeşte 14—16ºC în sectorul Naslavcea‑Unguri) [115] (figura 1.25.)
Perturbarea regimului hidrologic şi termic a dus la proliferarea rapidă şi răspândirea vegetaţiei acvatice în fl.Nistru, iar în meandre — şi la creşterea vegetaţiei de mlaştină, fiind un semnal de alarmă al demarării procesului de înmlăştinire a râului. În urma
acestor factori de impact productivitatea principalelor grupe de hidrobionţi a scăzut:
a zooplanctonului — de cca 4,6—7,3 ori; a zoobentosului de 2—3 ori, cu o majorare a
efectivului şi biomasei de chironomide — indicator de poluare cu substanţe organice,
iar pe sectorul Naslavcea‑Erjova, de facto, producţia organismelor acvatice planctonice
este aproape egală cu zero [115].
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Figura 1.25. Cât de măreţ n‑ar fi fluviul,
omul în mai puţin de un secol „a reuşit să‑l mutileze“

După construcţia lacurilor de baraj, nu mai există corelaţia clasică între dinamica
ionilor principali şi valorile debitului apei, corelaţia între migraţia substanţelor dizolvate şi cele din suspensii, modificându‑se, în aşa fel, ireversibil şi regimul hidrochimic
al fluviului (având un impact major asupra structurii biotei şi funcţionalităţii întregului ecosistem) [115, 240].
Calitatea apei fl. Nistru a scăzut şi ca urmare a poluării intense cu reziduri menajere, deşeuri industriale, pesticide, îngrăşăminte minerale, organice, etc. În aceste condiţii
ihtiofauna fl. Nistru nu mai poate fi ca în trecut, bogată în tot felul de specii iubitoare
de apă curată, unde ponderea speciilor reofile lito‑psamofile de peşti atingea valoare de
peste 70%.
Până la mijlocul secolului trecut, fluviul „bucura“ locuitorii prin diversitatea şi
cantitatea de peşti valoroşi. Era renumit prin locurile de reproducere a peştilor „regali“
— sturionii, dar câtă scrumbie de Dunăre, sabiţă şi vârezub se ridicau pe el…, adăpostea
multe specii endemice şi relicte. Astăzi, cu părere de rău, se constată o reducere drastică
a speciilor indigene, în acelaşi timp, se atestă avansarea speciilor alogene şi interveniente de peşti de talie mică, şi economic nevaloroase.
Pe de o parte, ihtiocenoza fluviului este afectată de invazia speciilor alogene, introduse deliberat sau accidental de om, iar pe de altă parte, condiţiile abiotice modificate
(tot nu fără „ajutorul“ omului), facilitează autoexpansia şi avansarea speciilor salmastricole din aval (provocându‑se procesul activ de pontizare a ihtiofaunei), şi criofile din
amonte (ca rezultat a hipotermoficării antropice şi impactului calamităţilor naturale).
În aspect succesional, diversitatea ihtiofaunistică a fl. Nistru demonstrează valori
fluctuante, în unele surse ştiinţifice figurează 130 specii, în altele 107 specii, dar în majoritatea se regăsesc între 46 şi 94 specii [77, 104, 136, 176, 212, 314, 317, 320, 321, 399,
400, 502, 522, 525] (tabelul 1.3.).
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1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13

cursul inferior

cursul medial

cursul inferior

cursul medial

cursul inferior

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ord. Petromyzontiformes Fam. Petromyzontidae
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
+ +
–
–
+ – –
Chişcar de râu
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae
Acipenser stellatus Pallas, 1771
+ +
+
+
+ – +
Păstrugă
Huso huso (Linnaeus, 1758) Morun
+ +
+
+
+ – +
Acipenser gueldenstaedtii Brandt et
+ +
+
+
+ – +
Ratzeburg, 1833 Nisetru rusesc
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828
+ +
–
–
– – +
Viză
Acipenser ruthenus Linnaeus,1758
+ +
+
+
+ + +
Cegă
Huso huso (L.1758) X Acipenser ru‑
– –
–
–
+ – –
thenus L. 1758 Bester
Ord. Anguilliformes Fam. Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
+ +
–
–
+ – +
Anghilă europeană
Ord. Clupeiformes Fam. Clupeidae
Alosa tanaica (Grimm,1901) Rizeafcă
+ +
+
+
+ – +
Alosa immaculata Bennett, 1835
+ +
+
+
+ – +
Scrumbie de Dunăre
Alosa maeotica (Grimm, 1901)
– +
–
–
– – –
Scrumbie mică de mare
Clupeonella cultriventris (Nordmann,
+ +
+
+
+ – +
1840) Gingirică
Fam. Engraulidae
Engraulis encracicolus (Linnaeus,
– –
–
–
+ – –
1758) Hamsie

Bulat D. et al.
2006—2014

cursul medial

6

Moşu A.,
2013

cursul inferior

5

Usatîi M.A.,
2004

cursul medial

4

Dolghii
V.N.,1993

Popa L.L., 1977

3

bazinul fl.Nistru

2

sec.fl.Nistru (or. Halici— Iaroşenco M.F.,
până la limanul Nistrean) 1957

1

Berg L.S., 1949

Speciile de peşti

sec.fl.Nistru (or. Hotin— Burnaşev M.S.,
până la limanul Nistrean) 1954

Nr.
d.o

Kessler K.F., 1877

Tabelul 1.3. Diversitatea ihtiofaunistică în aspect succesional din bazinul fl. Nistru
(în limitele Republicii Moldova)
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2

3

4

5

6

7

8

Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758
+ +
–
–
+ +
Păstrăv indigen
Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792)
– –
–
–
+ +
Păstrăv curcubeu
Salmo labrax Pallas, 1814
– –
+
–
+ –
Păstrăv de mare
Fam. Thymallidae
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
– +
–
–
+ +
Lipan
Ord. Esociformes Fam. Esocidae
Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă
+ +
+
+
+ +
Fam. Umbridae
Umbra krameri Walbaum,1792
– +
+
+ –
Ţigănuş
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap
+ +
+
+
+ +
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
+ +
+
+
+ +
Caracudă
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
– –
–
–
– –
Caras auriu
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
– +
+
+
+ +
Caras argintiu
Barbus barbus (Linnaeus,1758)
+ +
+
+
+ –
Mreană
Barbus petenyi Heckel, 1852
+ +
–
+
+ +
Mreană vânătă
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Lin
+ +
+
+
+ –
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
+ +
+
+
+ +
Scobar
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
+ –
+
+
– –
Porcuşor comun
Gobio sarmaticus Berg, 1949
– +
–
–
+ –
Porcuşor sarmatic
Gobio carpathicus Vladykov, 1925
– –
–
–
+ +
Porcuşor carpatic
Romanogobio belingi (Slastenenko,
– –
–
–
+ +
1934) Porcuşor de râu
Romanogobio kessleri (Dybowski,
– +
+
+
+ –
1862) Porcuşor de nisip
Romanogobio uranoscopus (Agassiz,
+ –
–
–
– –
1828) Porcuşor de vad
Romanogobio antipai (Banarescu,
– –
–
–
– –
1953) Porcuşor de delta Dunării
Pseudorasbora parva (Temminck &
– –
–
–
– –
Schlegel, 1846) Murgoi bălţat
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1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2

Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Plătică
Ballerus sapa (Pallas, 1814)
Cosac cu bot turtit (ocheană)
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)
Cosac
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Morunaş
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Babuşcă
Rutilus heckelii (Nordmann,1840)
Tarancă
Rutilus frisii (Nordmann,1840) Virezub
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Boarţă
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Sabiţă
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Clean
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Văduviţă
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Boiştean
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Clean mic
Petroleuciscus borysthenicus
(Kessler,1859) Cernuşcă
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş
Mylopharyngodon piceus (Richardson,
1846) Scoicar
Leucaspius delineatus (Heckel,1843)
Fufă
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Obleţ
Alburnus sarmaticus Freyhof et Kottelat, 2007 Obleţ mare
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Beldiţă
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Fam. Balitoridae
61

62

63

64
65
66
67
68
69
70

71
72

73
74

75
76
77

78

79
80

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Grindel

+

+

–

Fam. Cobitidae
Cobitis melanoleuca Nichols, 1925
– –
–
–
– – –
Zvârluga siberiană
Cobitis rossomeridionalis Vasiljeva
etVasiljev, 1998
– –
–
–
– – –
Zvârlugă sudică
Cobitis tanaitica Bacescu et
– –
–
–
– – –
Mayer,1969 Zvârlugă de Azov
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
+ +
+
+
+ + +
Zvârluga
Cobitis elongatoides Bacescu et Maier,
– –
–
–
– – –
1969 Zvârlugă de Dunăre
Sabanejewia baltica Witkowski, 1994
– –
–
–
– – –
Câră baltică
Sabanejewia bulgarica (Drensky,
– –
+
–
+ + +
1928) Câră bulgărească
Sabanejewia balcanica (Karaman,
– –
–
–
– – –
1922) Câră balcanică
Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758)
+ +
+
+
+ + +
Ţipar
Ord. Siluriformes Fam. Siluridae
Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn
+ +
+
+
+ + +
Ord. Gadiformes Fam. Lotidae
Lota lota (Linnaeus,1758) Mihalţ
+ +
–
–
– + –
Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae
Pungitius platygaster (Kessler,1859)
+/? +
+
+
+ – +
Osar
Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758
+/? +
+
+
+ + +
Ghidrin
Ord. Sygnathiformes Fam. Sygnathidae
Syngnathus abaster Risso, 1827
+ +
+
+
+ – +
Undrea
Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)
+ +
+
–
+ – +
Aţă de mare
Syngnathus typhle Linnaeus, 1758
– +
–
–
– – –
Ac de mare cu bot lung
Ord. Atheriniformes Fam. Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810
– +
–
–
+ – –
Aterină mică pontică
Ord. Perciformes Fam. Percidae
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
+ +
+
+
+ + +
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
+ +
+
+
+ + +
Şalău
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1
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

2

Sander volgensis (Gmelin, 1789)
Şalău vărgat
Sander marinus (Cuvier, 1828)
Şalău de mare
Gymnocephalus cernua (Linnaeus,
1758) Ghiborţ comun
Gymnocephalus acerina (Gmelin,
1789) Zboriş
Gymnocephalus baloni Holcík & Hensel, 1974 Ghiborţ de Dunăre
Zingel streber (Siebold, 1863) Fusar
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) Pietrar
Percarina demidoffii Nordmann, 1840
Fam. Gobiidae
Ponticola kessleri (Guenther, 1861)
Guvid de baltă
Ponticola syrman (Nordmann, 1840)
Guvid– sirman
Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874)
Guvid de liman
Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Mocănaş
Neogobius melanostomus (Pallas,
1814) Stronghil
Proterorhinus semilunaris (Heckel,
1837) Moacă de brădiş vestică
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Ciobănaş
Gobius niger Linnaeus, 1758
Guvid negru
Mesogobius batrachocephalus (Pallas,
1814) Hanos
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas,
1814) Guvid de iarbă
Benthophilus nudus Berg, 1898
Umflătură golaşă pontică
Benthophilus durrelli Boldyrev et Bogutskaya, 2004 Umflătură de Don
Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874)
Umflătură
Caspiosoma caspium (Kessler, 1877)
Caspiosoma
Knipwitschia caucasica (Berg, 1916)
Cnipovicia caucazică
Knipwitschia longecaudata (Kessler,
1877) Cnipovicia cu coadă lungă
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105

106

107

108
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110
111

112
113
114
115
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117
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2

3

4

5

6

7

8

9

Fam. Pomatomidae
Pomatomus saltatrix (Linnaeus,1758)
– –
–
–
+ – –
Lufar
Fam. Sparidae
Diplodus annularis (Linnaeus,1758)
– –
–
–
+ – –
Sparos
Fam. Centrarchidae
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
– –
–
–
+ – –
Biban–soare
Fam. Odontobutidae
Perccottus glenii Dybowski, 1877
– –
–
–
– – –
Guvidul de Amur
Ord. Scorpaeniformes Fam. Cottidae
Cottus gobio Linnaeus, 1758
+ +
–
–
– + –
Zglăvoacă
Cottus poecilopus Heckel, 1837
+/? +
–
–
+ + –
Zglăvoacă pestriţă
Cottus microstomus Heckel, 1837
– –
–
–
– – –
Zglăvoacă baltică
Ord. Mugiliformes Fam. Mugilidae
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Laban – +/? –
–
+ – –
Liza saliens (Risso,1810) Ostreinos
– +
–
–
+ – –
Liza aurata (Risso,1810) Singhil
– –
–
–
+ – –
Liza haematocheilus (Temminck &
– –
–
–
– – –
Schlegel, 1845) Pilengas
Ord. Beloniformes Fam. Belonidae
Belone belone (Linnaeus,1761)
– –
–
–
+ – –
Zărgan pontic
Ord. Pleuronectiformes Fam. Pleuronectidae
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
+ +
–
–
+ – +
Cambulă de liman
Fam. Scophthalmidae
Scophthalmus maeoticus (Pallas,
– –
–
–
+ – –
1814) Calcan pontic
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Cum s‑a menţionat anterior, în pofida constatării declinului multor specii aborigene de peşti, se urmăreşte progresia speciilor de origine alogenă (pătrunse antropohor sau prin autoexpansie), interveniente de origine salmastricolă şi marină, şi a celor
indigene euritope cu ciclul vital scurt. De asemenea, inteţirea calamităţilor naturale
şi alternarea în intervale mari a valorilor gradienţilor de mediu, au provocat interpătrunderea zonelor piscicicole în cadrul ecosistemului şi interacţiunea mai activă a
hidrofaunei diferitor bazine acvatice adiacente (Niprului, Dunării). De la sud se observă pontizarea şi mediteranizarea activă a fluviului, iar de la nord avansarea speciilor
criofile (ghidrinul, zvârluga siberiană, mihalţul, ş.a.).
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Pentru a induce o notă de claritate cu privire la ihtiofauna fluviului Nistru în aspect succesional, reflectate în diferite lucrările ştiinţifice, începând cu sf. sec. XIX , s‑a
alcătuit un tabel de referinţă, care include nomenclatura taxonomică depăşită de timp
şi cea „nouă“ actualizată pe site‑ul www.fishbase.org, dar nu este una definitivă (având
în vederea dezvoltarea revoluţionară a metodelor genetico‑moleculare de investigare şi
a descoperirilor în acest domeniu) (tabelul 1.4.).
Tabelul 1.4. Denumirile ştiinţifice depăşite de timp şi cele aprobate
conform nomenclaturii reactualizate
Nomenclatura nouă acceptată
Sinonime sau confundări cu alte specii (subspecii)
Ord. Petromyzontiformes Fam. Petromyzontidae
Lampetra mariae Berg, 1931
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
Petromyzon planeri Bloch 1784
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae
Acipenser gueldenstaedtii Brandt et RatzeAcipenser güldenstädti colchicus Marti, 1940
burg, 1833
Huso huso (Linnaeus, 1758)
Acipenser huso Linnaeus, 1758
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828
Acipenser schipa Lovetsky, 1828
Ord. Anguilliformes Fam. Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Anguilla vulgaris Rafinesque, 1810
Ord. Clupeiformes Fam. Clupeidae
Alosa maeotica (Grimm, 1901)
Caspialosa brashnikovi maeotica (Grimm, 1901)
Caspialosa kessleri pontica (Eichwald, 1838)
Alosa immaculata Bennett, 1835
Clupea pontica Eichwald, 1838
Caspiolosa caspia nordmanni (Antipa, 1904)
Alosa tanaica (Grimm,1901)
Clupea caspia Eichwald, 1838
Clupionela delicatula (Nordmann, 1840)
Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)
Clupea cultriventris Nordmann, 1840
Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae
Hucho hucho (Linnaeus,1758)
Hucho hucho Linnaeus, 1758
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758
Salmo fario Linnaeus, 1758
Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792)
Salmo gairdneri irideus Gibbons, 1855
Fam. Thymallidae
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Thymallus thymallus Linnaeus, 1758
Ord. Esociformes Fam. Esocidae
Esox lucius Linnaeus,1758
Esox lucius (Linnaeus,1758)
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)
Carassius vulgaris Nilsson, 1840
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Carassius humilis Heckel, 1837
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler,1859)
Leuciscus borysthenicus (Kessler,1859)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Gobio fluviatilis Cuvier, 1842
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Nomenclatura nouă acceptată
Gobio sarmaticus Berg, 1949
Gobio carpathicus Vladikov, 1925
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Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

Sinonime sau confundări cu alte specii (subspecii)
Gobio gobio sarmaticus Berg, 1949
Gobio gobio carpathicus Vladikov, 1925
Gobio kessleri (Dybowski, 1862)
Gobio kessleri kessleri Dybowski, 1862
Gobio uranoscopus frici, Vladycov, 1925
Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828)
Gobio kessleri antipai Bănărescu, 1953
Gobio albipinnatus vladykovi Fang, 1943
Gobio albipinnatus belingi Fang, 1943
Barbus barbus barbus (Linnaeus,1758)
Barbus borysthenicus Dybowski, 1862
Barbus barbus borysthenicus Dybowski, 1862
Barbus vulgaris Fleming 1828
Barbus meridionalis petenyi Heckel, 1852
Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)
Aspius rapax Agassiz, 1835
Chondrostoma nasus borysthenicum Berg, 1914

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

Vimba vimba vimba Linnaeus, 1758

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Leuciscus rutilus (Linnaeus, 1758)

Rutilus heckelii (Nordmann,1840)

Rutilus rutilus heckeli (Nordmann,1840)

Rutilus frisii (Nordmann,1840)

Leuciscus frisii Nordmann, 1840

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Squalius leuciscus Heckel, 1852

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Idus melanotus Heckel, 1843

Romanogobio kessleri (Dybowski, 1862)
Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828)
Romanogobio antipai (Banarescu, 1953)
Romanogobio vladykovi (Fang, 1943)
Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934)
Barbus barbus (Linnaeus,1758)
Barbus petenyi Heckel, 1852
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

Alburnus lucidus Heckel, 1843
Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)
Alburnus sarmaticus Freyhof et Kottelat, 2007
Chalcalburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)
Alburnoides bipunctatus rossicus (Bloch, 1782)
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Alburnus bipunctatus (Bloch, 1782)
Ballerus sapa (Pallas, 1814)
Abramis sapa (Pallas, 1814)
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)
Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758
Rhodeus sericeus ( Pallas, 1776)
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Rhodeus sericeus amarus Bloch, 1782
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Tinca vulgaris Fleming, 1828
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Phoxinus laevis Fitzinger, 1832
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Aristichthys nobilis Richardson, 1845
Fam. Nemacheilidae
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Nemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758)
Fam. Cobitidae
Cobitis tanaitica Bacescu et Mayer, 1969
Cobitis rossomeridionalis, Vasilieva&Vasiliev 1998
Sabanejewia bulgarica (Drensky, 1928)
Cobitis aurata De Filippi, 1863
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)
Cobitis aurata balcanica Karaman, 1922
Sabanejewia baltica Witkowski, 1994
Cobitis aurata baltica Witkowski, 1994
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Sinonime sau confundări cu alte specii (subspecii)
Ord. Gadiformes Fam. Lotidae
Lota lota (Linnaeus,1758)
Lota vulgaris Fitzinger 1832
Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae
Pungitius platygaster (Kessler,1859)
Gasterosteus platygaster Kessler, 1859
Ord. Sygnathiformes Fam. Sygnathidae
Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)
Nerophis ophidion violaceus Risso, 1827
Syngnathus typhle Linnaeus, 1758
Syngnathus typhle argentatus Pallas, 1814
Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831
Syngnathus abaster Risso, 1827
Syngnathus bucculentus Rathke, 1837
Ord. Atheriniformes Fam. Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810
Atherina mochon pontica Eichwald, 1831
Ord. Perciformes Fam. Percidae
Lucioperca lucioperca (Linnaeus, 1758)
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Stizostedion luciperca (Linnaeus, 1758)
Lucioperca sandra Cuvier 1828
Sander volgensis (Gmelin, 1789)
Lucioperca volgensis (Gmelin, 1789)
Sander marinus (Cuvier, 1828)
Lucioperca marina Cuvier 1828
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
Aspro zingel (Linnaeus, 1758)
Aspro streber streber (Siebold, 1863)
Zingel streber (Siebold, 1863)
Aspro vulgaris Cuvier 1828
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)
Acerina cernua (Linnaeus, 1758)
Acerina acerina (Güldenstädt, 1774)
Gymnocephalus acerina (Gmelin, 1789)
Acerina rossica Cuvier 1829
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
Acerina schraetser Linnaeus, 1758
Fam. Gobiidae
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814)
Gobius ophiocephalus (Pallas, 1814)
Neogobius kessleri (Guenther, 1861)
Ponticola kessleri (Guenther, 1861)
Gobius kessleri (Guenther, 1861)
Mesogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Gobius gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874)
Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874)
Neogobius cephalarges (Pallas, 1814)
Gobius cephalarges Pallas, 1814
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
Gobius melanostomus Pallas, 1814
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Gobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)
Gobius batrachocephalus (Pallas, 1814)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)
Gobius marmoratus Pallas, 1814
Ord. Mugiliformes Fam. Mugilidae
Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel,
Mugil soiuy Basilewsky, 1855
1845)
Ord. Pleuronectiformes Fam. Pleuronectidae
Pleuronectes flesus luscus Pallas, 1814
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
Pleuronectes flesus Linnaeus, 1758

100

Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia

Cum s‑a menţionat anterior, ihtiofauna fl. Nistru, graţie interferenţei biogeografice este originală, ea conţine atât specii relicte a bazinului ponto‑caspic (cca 30 taxoni),
specii endemice a Dunării, Nistrului şi Niprului (11 taxoni), cât şi imigranţi mediteranieni (6 taxoni) [77].
În prezent, multe din speciile relicte, stenobionte limnofile sau reofile, cândva comune, în prezent, se află în declin numeric, sau chiar au dispărut (chişcarul, sturionii,
lipanul, păstrăvul indigen, boişteanul, unele sp. de porcuşori şi zglăvoacele, obleţul mare,
vârezubul, sabiţa, caracuda, linul, mreana vânătă, beldiţa, ş.a.) [136, 272, 418, 419].
Fiecare sector al fluviului Nistru este deosebit prin particularităţile sale ihtiofaunistice. În sectorul de jos ihtiofauna este mai bogată graţie prezenţei zonei de ecoton,
formându‑se suprafeţe comune de contact între albie, lunca inundabilă, liman şi mare.
În lacul Dubăsari domină speciile euribionte de peşti, care cu succes pot habita în apa
stătătoare şi cea curgătoare, iar cu cât ne deplasă în amonte pe albie, se constată majorarea ponderii speciilor reofile de peşti, însă scade valoarea diversităţii specifice.
Pănă la fracturarea şi regularizarea fl. Nistru, se puteau evidenţia trei tipuri majore
de hidrobiotop cu particularităţi ihtiofaunistice deosebite: biotopul de albie, biotopul lacurilor şi bălţilor de luncă şi biotopul limanic. În prezent, din cauza regularizării albiei în
sectorul inferior al fl. Nistru, biotopul suprafeţelor inundabile practic a dispărut, fiind reprezentat doar de nişte „insuliţe“ a unei zone umede, şi cândva „măreţe“ (figura 1.26.).

Figura 1.26. „Rămăşiţele“ zonei umede a Nistrului inferior (s. Olăneşti)

Primele cunoştinţe ample cu privire la diversitatea ihtiofaunei fl. Nistru, particularităţile ecologice a speciilor de peşti şi importanţa lor piscicolă au fost reflectate de aca-
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demicianul Berg L.S. (1948—1949) în lucrararea fundamentală „Rîbî presnîh vod SSSR
i sopredelinîh stran“ [136], care până în prezent nu şi‑a pierdut actualitatea şi importanţa majoră. El evidenţia o diversitate ihtiofaunistică constituită din 76 specii de peşti
pentru tot macroecosistemul fl. Nistru şi 62 specii de peşti pentru sectorul său inferior.
Investigaţiile ulterioare efectuate de Burnaşev M.S. ş.a. (1951—1953) [176] în fl. Nistru
până la construcţia lacului de baraj Dubăsari (de la or. Hotin şi până la liman) au evidenţiat o diversitate ihtiofaunistică constituită din 56 specii de peşti, iar Iaroşenco M.F.
ş.a. (1957) (de la or. Halici şi până la liman) semnalase deja 49 specii de peşti [522].
După datele lui Iaroşenco M.F. ş.a. (1951), productivitatea piscicolă anuală (a nu
se încurca cu producţia piscicolă) a Nistrului inferior inclusiv limanul Nistrean, până
la construcţia lacului Dubăsari, constiuia în medie 850 tone [525]. Aşa specii economic
valoroase ca şalăul, crapul european, morunaşul şi plătica deţineau o pondere totală de
31% în capturi [176].
În 1961—1965, după puţin timp de la barajarea albiei, capturile de crap european,
platică, şalău, somn, ştiucă, avat, morunaş, sabiţă au scăzut de la 255,0 tone până la
64,3 tone. În limanul Nistrean ponderea în capturi a şalăului, crapului european, morunaşului şi plăticii s‑a redus cu 84%, pe când a speciilor „depereciate alimentar“ a
crescut de 8,3 ori [177, 180, 263]. În sectorul Nistrului inferior, după construcţia lacului
Dubăsari, a fost puternic afectată populaţia de morunaş semimigrator, nisetru rusesc,
viza, morun pontic, păstrugă, anghila europeană, păstrăvul de mare, ş.a [214].
Iar, începând cu anii ‘50 ai secolului trecut şi până la începutul sec XXI capturile
industriale în fluviul Nistru s‑au micşorat de 15,6 ori [321].
Dinamica pescuitului industrial în fl. Nistru în limitele teritoriale ale Republicii
Moldova este reprezentată în formă grafică în figura 1.27.

Figura 1.27. Dinamica pescuitului industrial în fl. Nistru în limitele teritoriale
ale Republicii Moldova (tone)
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În prezent, în sectorul Nistrului inferior, numeric domină speciile ihtiocomplexelor ponto‑caspic de apă dulce, ponto‑caspic marin şi boreal de şes. Speciile eudominante sunt obleţul, batca, carasul argintiu, babuşca, guvidul de baltă, undreaua, osarul,
ghidrinul, ciobănaşul, boarţa, gingirica, aterina mică pontică, ş.a. Cu o fecvenţă de întâlnire şi abundenţă mai joasă, dar uneori numroase în capturi pot fi: platica, sângerul,
novacul, crapul de cultură, ştiuca, şalăul şi avatul.
Diversitatea ihtiofaunistică a lacului de acumulare Dubăsari în aspect succesional
(până la edificarea barajului şi după fragmentare) este prezentată în tabelul 1.5.

3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15

Bulat D. et. al., 2006—2014

2

3

Usatîi M.A., 2004

1

2

Dolghii V.N., 1993

1

Speciile de peşti

Bîzgu S.E. et. al.,, 1955—1959

Nr
d/o

fl. Nistru în regiunea lac. Dubă‑
sari (până la edificarea baraju‑
lui) Iaroşenco M.F. et. al., 1951

Tabelul 1.5. Diversitatea ihtiofaunistică în aspect succesional
a laculului de acumulare Dubăsari

4

5

6

7

–

–

–

–
+

–
+

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
–
+
+

Ord. Petromyzontiformes Fam. Petromyzontidae
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
+
–
Chişcar de râu
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae
Huso huso (Linnaeus, 1758) Morun
+
–
Acipenser ruthenus Linnaeus,1758 Cegă
+
+
Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833
+
–
Nisetru rusesc
Acipenser stellatus Pallas, 1771 Păstrugă
+
–
Ord. Clupeiformes Fam. Clupeidae
Alosa immaculata Bennett, 1835 Scrumbie de Dunăre
+
–
Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Păstrăv indigen
+
+
Fam. Thymallidae
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipan
+
–
Ord. Esociformes Fam. Esocidae
Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă
+
+
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap
+
+
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Caracudă
+
+
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
+
+
Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană
+
+
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1
16
17
18
19
20
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

3

4

5

6

7

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Lin
+
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar
+
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Porcuşor comun
+
Gobio carpathicus Vladykov, 1925 Porcuşor carpatic
–
Gobio sarmaticus Berg, 1949 Porcuşor sarmatic
–
Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934) Porcuşor de râu
Romanogobio kessleri (Dybowski, 1862) Porcuşor de nisip
+
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
–
Murgoi bălţat
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică
+
Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)
+
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) Cosac
+
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă
+
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş
+
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă
+
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
+
Rutilus frisii (Nordmann,1840) Virezub
+
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Boarţă
+
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
+
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Sabiţă
+
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean
+
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Văduviţă
+
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Clean mic
+
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler,1859) Cernuşcă
+
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară
+
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger
–
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac
–
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş
–
Leucaspius delineatus (Heckel,1843) Fufă
+
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ
+
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Beldiţă
+
Fam. Cobitidae
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Zvârluga
Cobitis tanaitica Bacescu et Mayer,1969 Zvârlugă de Azov
+
Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969
Zvârlugă de Dunăre
Sabanejewia bulgarica (Drensky, 1928) Câră bulgărească
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) Câră balcanică
–
Sabanejewia baltica Witkowski, 1994 Câră baltică
Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758) Ţipar
+
Ord. Siluriformes Fam. Siluridae
Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn
+
Ord. Gadiformes Fam. Lotidae
Lota lota (Linnaeus,1758) Mihalţ
+

2

+
–
+
–
–
–
+

+
+
–
+
+
+
+

+
–
–
+
–
+

–
+
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+
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–

–
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+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
–
–
–
+
+
+

+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+

+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
–

+
+
–
–
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+
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+
–
+
–
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+
+
+
+
–

+

+

+

+

–

+

–

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

–
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2

3

4

Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae
Pungitius platygaster (Kessler,1859) Osar
+
+
Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758 Ghidrin
+
+
Ord. Sygnathiformes Fam. Sygnathidae
Syngnathus abaster Risso, 1827 Undrea
–
–
Ord. Perciformes Fam. Percidae
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
+
+
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău
+
+
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) Ghiborţ
+
+
Gymnocephalus acerina (Gmelin, 1789) Zboriş
+
+
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) Pietrar
+
+
Fam. Gobiidae
Ponticola kessleri (Guenther, 1861) Guvid de baltă
+
+
Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) Mocănaş
+
+
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Stronghil
+
+
Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) Moacă de brădiş
+
+
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Ciobănaş
+
+

5

6

7

–
+

+
–

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
–

+
+
+
+
–

+
+
+
+
+

–
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Literatura ştiinţifică disponibilă cu privire la ihtiofauna fl. Nistru în regiunea lacului Dubăsari până la construcţia barajului indica la o diversitate variabilă, între 37
specii de peşti [525], 47 specii [177] şi 53 specii şi subspecii de peşti [180].
Speciile de peşti de importanţă economică, care deţineau în hidrobiotop, până la
edificarea barajului, o pondere semnificaivă erau: cleanul, scobarul, vârezubul, ocheana,
morunaşul, sabiţa, somnul, şalăul, ş.a. Construcţia barajului de la Dubăsari a modificat
radical ihtiofauna, atât în aspect calitativ, cât şi cantitativ. În primii ani după edificare
au fost semnalate 42 specii şi subspecii de peşti. Anterior, relativ comune pietrarul şi
beldiţa practic au dispărut, speciile migratoare şi semimigratoare, de asemenea, au decăzut din capturi, unele specii reofile ca păstrăvul indigen, lipanul, boişteanul şi mreana
vânătă s‑au refugiat în amonte.
În schimb, în primii ani de existenţă a lacului (prima fază succesională), speciile
limno‑reofile, limnofile cât şi unele reofile au reuşit să‑şi majoreze semnificativ efectivele din cauza ameliorării bazei trofice în condiţii lenice: ocheana, cleanul, avatul,
scobarul, babuşca, roşioara, fufa, ghiborţul comun, taranca, platica, şalăul, bibanul,
somnul, cega şi morunaşul. Speciile menţionate în primii ani după edificarea barajului
au atins în capturi o pondre numerică de 98,11% şi 94,52 % — după greutate. Ulterior,
din cauza înrăutăţirii condiţiilor de reproducere a speciilor litofile şi majorare a boiştilor speciilor fitofile de peşti, s‑a constatat substituţia continuă a ghildei reproductive reo‑lito‑psamofile cu cea limno‑polifilă şi limno‑fitofilă, cu reprezentanţii tipici ca:
plătica, bibanul, babuşca, şalăul, carasul argintiu, obleţul, crapul, ponderea speciilor
reofile litofile ca cleanul, scobarul, cega, ocheana, morunaşul şi mreana comună, reducându‑se în continuare la valori catastrofale.
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În faza de stabilizare a ihtiofaunei, anii 80—90 ai sec. XX, speciile reprezentative de peşti din lacul Dubăsari au devenit: plătica, babuşca, taranca, bibanul şi şalăul,
însă producţia piscicolă a scăzut până la 8 kg/ha (Bodareu, 1993), tablou confirmat de
capturile industriale care s‑au redus mai mult de 10 ori, de la 50—60 tone până la 3—5
tone anual (figura 1.28.).

Figura 1.28. Dinamica pescuitului industrial în lacul de acumulare Dubăsari
în limitele teritoriale ale Republicii Moldova (tone)

În prezent ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari este constitută din 36 specii
de peşti. Dintre speciile de importanţă în pescării ponderea maximă în capturi le deţin:
babuşca, bibanul, plătica, carasul argintiu şi ciprinidele intoducente de origine asiatică.
Mai puţin frecvente în capturi, dar în unele habitate şi în unele perioade abundente
sunt: ştiuca, crapul de cultură, avatul, şalăul şi roşioara. Dintre speciile de talie mică,
supremaţia numerică le deţin obleţul, boarţa, ciobănaşul, mocănaşul, undreaua, osarul, ş.a.
După inundaţiile majore din 2008 şi 2010 în lacul de acumulare Dubăsari (inclusiv
sectoarele de albie) s-a constatat un proces activ de reofilizare a faunei piscicole. În
urma interpătrunderii zonelor piscicole a fl. Nistru marimea mininimă populaţioanală
(MMP) la speciile reofile litofile şi psamofile (anterior degradată) a fost atinsă şi chiar
depăşită (prin imputul de noi indivizi din amonte şi decolmatarea unor substraturi
tari, anterior puternic înămolite), pe când starea populaţiilor speciilor euritope generaliste fitofile şi polifile n‑a fost afectată (graţie rezervelor mari a stocurilor de reproducători).
De asemenea, speciile reofile litofile şi psamofile de peşti ca cleanul, mreana comună, scobarul, morunaşul, porcuşorii, ş.a., nu depind într‑o aşa măsură ca speciile
fitofile, de durata şi intensitatea inundării substraturilor vegetale, locurile lor de re-
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producere situându‑se permanent în albia fluvilului. Mai mult ca atât, aceste specii în
perioada ciclului reproductiv evită zonele inundabile, care în prezent sunt afectate în
mod deosebit de „ciuma braconajului“.
Anume, aceste circumstanţe determinante ca: imigrarea patomodromă activă în
urma calamităţilor naturale, decolmatarea substraturilor tari în unele zone a albiei fl.
Nistru şi accesibilitatea mai mare la boişte, au fost suficiente pentru asigurarea succesului restabilirii parţiale a efectivelor unor specii reofile de peşti în fl. Nistru şi r. Prut
(dar se pune sub întrebare durabilitatea acestui proces).
Unele specii euritope ca bibanul, babuşca, ştiuca, obleţul, carasul argintiu, ş.a, de
asemenea, în timpul apelor mari în perioada inundaţiilor, au avansat activ în amonte
(mecanism saltativ de expansie descris la cap. II „Bioinvazia“), de aceea, în viitorul
apropiat, majorarea efectivelor acestor taxoni în cursul medial, se aşteaptă cu o mare
probabilitate.
În aşa fel, după inundaţiile majore din 2008 şi 2010, şi în rezultatul hipotermoficării antropice a sectorului medial şi inferior (construcţia barajului de la Novodnestrovsk), observăm o dinamică numerică pozitivă, a speciilor reofile în sectoarele din aval:
mreana comună, scobarul, cleanul, cleanul mic, unele specii de porcuşori, beldiţa, ş.a, şi
o stare stabilă cu tendinţă de expansie a speciilor euritope generaliste (obleţul, carasul
argintiu, ştiuca, babuşca, bibanul, platica, ş.a.) şi interveninete de peşti (guvizii, gasterosteidele, undreaua, ş.a.) în direcţia amonte.
În continuare vom expune rezultatele analizei valorilor indicilor ecologici analitici
şi sintetici pe parcursul anilor 2006—2014 a ihtiocenozelor din ecosistemul lentic (lacul Dubăsari) şi lotic al fl. Nistru (zona or. Criuleni) în aspect comparativ.
Valorile indicelor ecologici prezentaţi sunt obţinuţi în baza capturilor din plasele
staţionare cu diferite dimensiuni a laturii ochiului (Ø 14—80 mm), cu lungimile şi înălţimile ajustate şi standardizate. Rezultatele monotorizării multianuale în aceste două
puncte de colectare s‑au efectuat în urma a 20 pescuituri de control (considerate ca
probe), în diferite perioade ale anului, cu timpul de expunere — 24 ore (figura 1.29.).
În lacul de acumulare Dubăsari (s. Oxentea) în plasele staţionare cu diferite dimensiuni a laturii ochiului au fost capturate 21 specii de peşti (diversitatea mai mare
din tabelul 1.5. este completată pe baza investigaţiilor efectuate şi cu ajutorul năvodaşului), iar în aval de baraj (în zona de confluienţă cu r. Răut, or. Criuleni), s‑au identificat 29 specii de peşti. Majorarea diversităţii specifice în aval de baraj este condiţionată,
în primul rând, de poziţia şi particularităţile biotopului (zona de confluienţa cu r. Răut,
zona de înrerupere a migraţiilor din cauza brajului Dubăsari, microlerief neomogen,
ş.a.).
Pentru plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 14 mm, lungimea 25 m
(ulterior valorile s‑au dublat ajustându‑se la lungimea de 50m) şi h — 1,5 m, speciile
eudominante (D5) în capturile din lacul Dubăsari (s. Oxentea) sunt obleţul (69,10 %) şi
bibanul (11,79%) (tabelul 1.6).
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Figura 1.29. Limnificarea albiei fl. Nistru în urma construcţiei brajului de la Dubăsari a cauzat răspândirea şi dezvoltarea activă a vegetaţiei acvatice pe mari întinsuri (s. Oxentea).
Tabelul 1.6. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din lacul Dubăsari (s. Oxentea)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 14 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ

69,10

D5

85

C4

58,74

W5

2

Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban

11,79

D5

75

C3

8,84

W4

3

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/ Rutilus heck‑
4,33
elii (Nordmann,1840) Tarancă

D3

55

C3

2,38

W3

4

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ

4,03

D3

55

C3

2,22

W3

5

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară

3,13

D3

25

C1

0,78

W2

6

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

2,84

D3

35

C2

0,99

W2

7

Leucaspius delineatus (Heckel,1843) Fufă

1,64

D2

15

C1

0,25

W2

8

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu

1,34

D2

25

C1

0,34

W2
W2

9

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

1,19

D2

20

C1

0,24

10

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

0,45

D1

15

C1

0,07

W1

11

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

0,15

D1

5

C1

0,01

W1

H(s)=1,723

e=0,156

Is=0,497

După valoarea constanţei, specia euconstantă (C4) devine obleţul euritop (85%),
iar speciile constante (C3) sunt puietul de biban (75%), babuşcă (55%) şi ghiborţ comun
(55%). Comform indicelui de semnificaţie ecologică (W) ca specii caracteristice în acest
habitat sunt considerate obleţul (58,74%) şi puietul de biban (8,84%).
Valorile indicelor ecologici obţinuţi în baza plasei staţionare cu dimensiunile laturii ochiului Ø 20 mm, lungimea — 50 m şi h — 2 m, au evidenţiat următoarea poziţie
a speciilor de peşti în ecosistemul lacului de acumulare Dubăsari (s. Oxentea) (tabelul
1.7.).
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Tabelul 1.7. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din lacul Dubăsari (s. Oxentea)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 20 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

36,77

D5

85

C4

31,25

W5

27,42
6,18
5,07

D5
D4
D4

90
65
55

C4
C3
C3

24,68
4,02
2,79

W5
W3
W3

4

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ

5

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară

4,60

D3

35

C2

1,61

W3

6

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu

4,44

D3

45

C2

2,00

W3

7

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

3,01

D3

15

C1

0,45

W2

8

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

3,01

D3

40

C2

1,20

W3

1
2
3

9

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

2,85

D3

30

C2

0,86

W2

10

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

2,22

D3

45

C2

1,00

W2

11

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar

1,11

D2

15

C1

0,17

W2

12

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

0,95

D1

10

C1

0,10

W2

13

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

0,95

D1

10

C1

0,10

W2

14

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană) 0,79

D1

15

C1

0,12

W2

15

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap

0,32

D1

10

C1

0,03

W1

16

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean

0,32

D1

5

C1

0,02

W1

H(s)=2,792

e=0,174

Is=0,224

Pentru această unealtă de pescuit speciile eudominante (D5) devin babuşca
(36,77%) şi bibanul (27,42%). Talia mică a obleţului (caracteristic speciei), determină un grad mare de selectivitate pentru ochiul plasei de 20 mm, însă graţie creşterii
individuale favorabile în lac şi unei structuri populaţionale sănătoase, specia nu cedează poziţia de dominantă (D4 — 5,04%) şi constantă (C3 — 65%). Este surprinzătoare majorarea ponderii mrenei comune în capturi după inundaţiile majore din
2008 şi 2010, puietul speciei devenind subdominant (D3 — 3,01 %) şi accesoriu (W2
— 0,45%).
Din punct de vedere productiv şi structural, speciile caracteristice (W5,W4) pentru această unealtă de pescuit sunt babuşca (31,25%) şi bibanul (27,42%), numeroase
fiind, pretutindeni în lac.
De asemenea, în comparaţie cu anii precedenţi acestui studiu [104], care demonstrează că, unele specii reofile ca morunaşul, cleanul şi ocheana practic decăzuse din
structura ihtiocenotică a lacului, după inundaţiile majore din 2008 şi 2010 ele devin tot
mai abundente şi frecvente în capturi, mai ales în grupele sale juvenile.
În capturile cu plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 30 mm speciile
eudominante (D5) devin babuşca/taranca (31,99%) şi bibanul (23,46%) (tabelul 1.8.).
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Tabelul 1.8. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din lacul Dubăsari (s. Oxentea)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 30 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

%

C

W

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

D5

70

C3

22,39

W5

D5
D4
D4

75
60
40

C3
C3
C2

17,59
5,83
3,13

W5
W4
W3

4

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
31,99
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
23,46
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
9,72
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară 7,82

5

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

6,40

D4

30

C2

1,92

W3

6

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

6,40

D4

30

C2

1,92

W3

7

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

2,84

D3

25

C1

0,71

W2

8

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)

2,61

D3

25

C1

0,65

W2

1
2
3

9

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

2,13

D3

30

C2

0,64

W2

10

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

1,42

D2

10

C1

0,14

W2

11

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar

0,95

D1

10

C1

0,09

W1

12

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

0,95

D1

15

C1

0,14

W2

13

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap

0,71

D1

10

C1

0,07

W1

14

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean

0,71

D1

5

C1

0,04

W1

15

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger 0,71

D1

10

C1

0,07

W1

16

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac 0,47

D1

5

C1

0,02

W1

17

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ

0,47

D1

10

C1

0,05

W1

18

Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

0,24

D1

5

C1

0,01

W1

H(s)=3,008

e=0,166

Is=0,183

Calcularea în comun a valorilor indicilor ecologici pentru babuşcă şi tarancă (populaţia locală) din lacul Dubăsari este susţinută de gradul lor înalt de hibridare (habitare simbiotică în condiţii de izolare spaţială), unde indivizii adesea demonstrează
caractere proprii ambelor specii şi o variabilitate fenotipică evidentă.
Pentru această unealtă de pescuit (Ø 30 mm) se observă majorarea ponderii şi
continuităţii de apariţie în capturi a speciilor de: caras argintiu (devenind specie caracteristică W4 — 5,83%), roşioara (capturată mai mult primăvara devreme şi vara),
ştiuca (în timpul perioadei de reproducere) şi plătica (cu pondere maximă în timpul
migraţiilor potamodrome reproductive şi de iernare — toamna târziu). Constanţa
mai mare de capturare a plăticii de dimensiuni mici este determinantă de particularităţile fiziologice a speciei. În aspect ontogenetic, la speciile cu vârsta de maturizare
medie şi târzie indivizii juvenili au o perioadă de nutriţie activă mai îndelungată ca
la reprezentanţii grupelor medii şi superioare de vârstă. La puiet toate resursele nutritive sunt folosite pentru creşterea somatică activă, scopul principal fiind, atingerea
dimensiunilor suficiente, ce i‑ar face inaccesibili pentru răpitori şi capabili să asigure
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în viitor un stoc calitativ de reproducători. De aceea, aceşti indivizi adesea sunt impuşi să caute hrană şi pe timp de iarnă (crescând şansele lor de capturare). Pe când,
la indivizii adulţi, strategia de bază este majorarea prolificităţii individuale cu menţinerea efectivelor optimale în populaţii, iar toate substanţele de rezervă acumulate în
perioada vegetativă, sunt folosite pentru reproducere şi iernare (şi mai puţin pentru
creşterea somatică).
Procesul activ de eutrofizare, colmatare şi împânzire cu vegetaţie acvatică a ecosistemului lacului Dubăsari, provoacă reacţia de majorare a ponderii speciilor fitofile
limnofile şi limno‑reofile ca roşioara, carasul argintiu, ştiuca, ş.a., care în comparaţie
cu lacul Costeşti‑Stânca ating în capturi valori cantitative mai mari (figura 1.30.) .

Figura 1.30. Într‑un hidrobiotop bogat în vegetaţie acvatică reacţia de răspuns
a speciilor limnofile (roşioara) şi limno‑reofile (ştiuca) nu se lasă aşteptată

În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 40 mm, speciile eudominante (D5) în lacul de acumulare Dubăsari (s. Oxentea) sunt babuşca/taranca (22,19%),
carasul argintiu (20,86%), platica (12,91%), bibanul (12,58%), ştiuca (10,60%) şi roşioara
(10,26%). Însă, după valoarea constanţei, doar babuşca devine specie constantă (C3 —
60%), celelalte specii sunt prezente în cantităţi semnificative în anumite perioade limitate ale anului (de regulă în timpul migraţiilor potamodrome reproductive şi cele de
concentrare la gropile de iernare). În toate cazurile abundenţa numerică şi frecvenţa
de întâlnire a speciilor de talie medie şi mare în lacul de acumulare Dubăsari sunt net
inferioare ecosistemului lacului Costeşti‑Stânca.
Valoarile mai joase a constanţei la majoritatea speciilor de peşti de talie medie şi
mare din lacul Dubăsari, în comparaţie cu lacul Costeşti‑Stânca, indică la un impact
semnificativ al pescuitului ilicit asupra rezervelor piscicole din lac (tabelul 1.9.).
Speciile caracteristice pentru această unealtă selectivă de pescuit sunt doar babuşca (13,31%), carasul argintiu (9,39%) şi bibanul (5,66%).
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 60 mm speciile eudominante (D5) devin platica (30,56%), crapul de cultură (13,89%) şi carasul argintiu (12,
50%), însă după valoarea constanţei aceste specii sunt accidentale (C1), ponderea lor în
capturi crescând doar în unele perioade limitate de timp ca: reproducerea, concentarea
în locurile de iernare, migraţii trofice active, ş.a. (numai carasul argintiu corespunzător
dimensionat devine o specie accesorie (C2)).

111

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Tabelul 1.9. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din lacul Dubăsari (s. Oxentea)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 40 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

22,19

D5

60

C3

13,31

W5

20,86
12,91
12,58

D5
D5
D5

45
35
45

C2
C2
C2

9,39
4,52
5,66

W4
W3
W4

10,60

D5

20

C1

2,12

W3

4

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban

5

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

6

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară 10,26

D5

30

C2

3,08

W3

7

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

2,98

D3

30

C2

0,89

W2

8

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

2,32

D3

25

C1

0,58

W2

1
2
3

9

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)

1,66

D2

10

C1

0,17

W2

10

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

0,99

D1

10

C1

0,10

W2

11

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap

0,66

D1

10

C1

0,07

W1

12

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger

0,66

D1

10

C1

0,07

W1

13

Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

0,66

D1

10

C1

0,07

W1

14

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

0,33

D1

5

C1

0,02

W1

15

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac

0,33

D1

5

C1

0,02

W1

H(s)=3,030

e=0,202

Is=0,148

Valorile joase ale frecvenţelor de întâlnire sunt determinate în primul rând de
presingul pescăresc înalt în acest ecosistem, când speciile de talie medie şi mare au o
structură de vârstă incompletă şi dezechilibrată.
O poziţie mai favorabilă în lacul Dubăsari printre speciile indigene cu ciclul vital
lung, este ocupată de plătică, devenind una caracteristică (W4 — 7,64%). Dar, şi în populaţia ei, în ultima perioadă se observă modificări negative la nivel intrapopulaţional,
cu apariţia formelor ecologice pitice (vezi cap. III „Bioindicaţia“).
Este recunoscut faptul că, în condiţii naturale şi neafectate antropic, în populaţiile speciilor de peşti, mai ales a celor cu ciclul vital mediu şi lung, există grupări ce se
maturizează la vârste diferite (mai devreme sau mai târziu ca deobicei), asigurând în
aşa fel un raport optimal şi o contribuţie maximă în potenţialul reproductiv al populaţiei. În condiţii de pescuit selectiv intens sunt decimate, în primul rând, grupările
cu reproducere târzie, care cresc gravimetric mai activ, în rezultatul redicţionării rezervelor energetice în favoarea metabolismului somatic, şi nu a celui generativ (cum
ar fi la grupările cu maturizare precoce). Creşterea activă şi maturizarea precoce devin în condiţii de presing selectiv accentuat caractere fiziologice „ghinioniste“, întrucât aceşti indivizi „sunt extraşi înainte de a lăsa măcar odată urmaşi fecunzi“. Aceste
consecinţe negative a pescuitului selectiv duce la „degradarea speciei“ şi proliferarea
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formelor ecologice cu ritm lent de creştere, şi cu o valoare economică depreciată a
producţiei piscicole [151].
În categoria speciilor dominante (D4) şi subdominante (D3) pentru această unealtă de pescuit apare puietul ciprinidelor asiatice ca sângerul, novacul şi cosaşul populate
sistematic în lac şi pătrunse în cantităţi mari în rezultatul inundaţiilor majore din 2008
şi 2010 (tabelul 1.10.).
Tabelul 1.10. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din lacul Dubăsari (s. Oxentea)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 60 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

30,56

D5

25

C1

7,64

W4

2

13,89
12,50

D5
D5

20
35

C1
C2

2,78
4,38

W3
W3

9,72

D4

15

C1

1,46

W3

5

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

6,94

D4

10

C1

0,69

W2

6

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac

6,94

D4

15

C1

1,04

W1

7

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger

5,56

D4

10

C1

0,56

W2

8

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

5,56

D4

15

C1

0,83

W2

9

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş

2,78

D3

10

C1

0,28

W2

10

Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban

2,78

D3

10

C1

0,28

W2

11

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

1,39

D2

5

C1

0,07

W1

12

Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

1,39

D2

5

C1

0,07

W1

3
4

H(s)=3,076

e=0,256

Is=0,155

Însă, în pofida ponderii lor semnificative în capturi în primii doi ani după calamităţi, din cauza presingului pescăresc ilicit intens, valorile lor cantitative s‑au micşorat
(dar, se menţin mai sus ca pănă la inundaţii) [32].
Una din cauzele menţinerii efectivelor populaţionale a acestor specii la nivel satisfăcător, în pofida presingului pescăresc înalt, se datorează ritmului de creştere foarte
rapid şi agresivităţii deosebite în perioada cadă a anului, rupând cu uşurinţă pânzele plaselor „chinezeşti“. De aceeea, aceste specii asiatice de talie mare, dacă depăşesc
vârsta de 4—5 ani, ies uşor din stocul de maximă exploatare piscicolă, fiind indicată
capturarea lor industrială cu scăderea temperaturii apei sub 10°C, pe o perioadă nu
mai mare de 2—3 săptămâni, minimizându‑se, în aşa fel, riscul capturării altor specii
indigene de talie mare.
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 80 mm speciile dominate
devin cele alogene introducente (ciprinidele asiatice), rasele de cultură ale crapului european şi plătica (tabelul 1.11.).
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Tabelul 1.11. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din lacul Dubăsari (s. Oxentea)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 80 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

41,03

D5

25

C1

10,26

W5

2

4

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap
17,95
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger 17,95
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac 10,26

D5
D5
D5

15
15
10

C1
C1
C1

2,69
2,69
1,03

W3
W3
W3

5

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş

5,13

D4

10

C1

0,51

W2

6

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

2,56

D3

5

C1

0,13

W2

7

Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

2,56

D3

5

C1

0,13

W2

8

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

2,56

D3

5

C1

0,13

W2

3

H(s)=2,380

e=0,297

Is=0,247

Acest tablou ihtiofaunistic este determinat de existenţa în lac a numărului limitat
de specii care ajung la dimensiunile gravimetrice, suficiente pentru a fi capturate cu
această unealtă selectivă, iar ponderea maximă la cele identificate este deţinută de speciile de cultură, sistematic populate în lac (novacul, sângerul şi crapul).
Valorile cantitative în capturi a speciilor alogene de talie mare, cum sunt ciprinidele asiatice, deocamdată provoacă puţine semne de îngrijorare cu privire la efectul
lor invaziv (atâta timp cât este dezvoltat pescuitul ilicit, există cererea mare pe piaţa
internă, şi nu a fost încă atinsă faza de naturalizare). O problemă mult mai strigătoare,
cu necesitatea rezolvării urgente, este cea a reabilitării populaţiilor speciilor indigene
de talie medie şi mare. În acest context, ecosistemele acvatice naturale nu trebuie de
populat cu specii necaracteristice şi străine, dar de ameliorat starea celor autohtone cu
aport maxim în menţinerea biodiversităţii şi funcţionalităţii ecosistemice.
La analiza comparativă a valorilor abundenţei relative a speciilor de peşti capturaţi
în diferiţi ani de existenţă a lacului de acumulare Dubăsari (cu ajutorul plaselor staţionare) se poate constata următoarea dinamică (tabelul 1.12.):
1. Valorile cantitative a speciei aloge naturalizate ca carasul argintiu este într‑o
continuă creştere, demonstrând un potenţial adaptiv de excepţie şi un risc
mare de invazie.
2. La speciile reofile şi criofile de peşti în comparaţie cu anul 1998 [104], efectivele
au crescut (în urma calamităţilor naturale din 2008 şi 2010 şi hipotermoficării
sectorului din aval de barajul Novodnestrovsc), dar sunt net inferioră faţă de situaţia anterioară construcţiei barajului de la Dubăsari (când ponderea speciilor
reofile litofile şi psamofile era mai mare de 70%).
3. Speciile tipice reofile care sunt adaptate la reproducere în condiţiile curentului
de apă (scobarul, cleanul, cleanul mic, cega, mreana, ş.a.), demonstrau la începutul existenţei lacului Dubăsari majorări semnificative de efectiv, ca rezultat
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al migraţiilor potamodrome active din amonte şi boiştilor încă puţin colmatate, iar în scurt timp, tot aşa, brusc au şi dispărut.
		 În prezent speciile eudominante (D5>10%) în lac, conform pescuiturilor cu
plasele staţionare, sunt obleţul (23,16%), babuşca (21,99 %) şi bibanul (18,30%),
fiind taxoni euritopi, generalisti‑oportunişti şi înalt competitivi. Speciile dominante (D4) sunt carasul argintiu (7,02%) şi plătica (5,90%).
4. Ponderea ciprinidelor asiatice introducente, în pofida populărilor sistematice şi
scăpărilor de material piscicol se menţine în lac la valori nesemnificative, graţie
extragerilor „ilicite şi operative“ a biomasei lor.
5. Ponderea unor specii ihtiofage ca ştiuca în capturi s‑a majorat ca reacţie de
răspuns a abundenţei prăzii şi procesului activ de eutrofizare a lacului, iar a
şalăului, avatului şi somnului a scăzut, în comparaţe cu primii ani de existenţă
a ecosistemului, şi a crescut nesemnificativ, în comparaţie cu anul 1998.
Tabelul 1.12. Dinamica abundenţei relative în capturi a speciilor de peşti din lacul Dubăsari
Specia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Abundenţa relativă în capturi (%)
1955—
2006—
1998**
1959*
2014***
0,50
3,2
3,88
0,65
2,0
1,12
0,14
1,8
7,02
0,64
0,3
1,26
9,35
0,3
0,51
3,40
5,5
5,90
12,72
1,2
0,98
5,42
0,1
0,61

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă
Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758 Crap
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană comună
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică
Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
5,96
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
2,36
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean
4,15
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară
0,43
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger
—
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac
—
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş
—
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ
17,20
Leucaspius delineatus (Heckel,1843) Fufă
?
Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn
0,49
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
11,55
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău
3,85
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ
9,02
* [180].
** [104]
*** valorile calculate în baza capturilor cu plasele staţionare (Ø 14—80 mm)

21,4

21,99

0,3
0,1
7,2
0,5
0,5
<0,1
20,09
0,1
0,1
8,5
1,2
0,1

1,50
0,23
5,33
0,75
0,56
0,19
23,16
0,51
0,23
18,30
2,76
3,18
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La analiza valorilor indicilor ecologici cu ajutorul plaselor staţionare în aval de
lacul Dubăsari (or. Criuleni), diversitatea ihtiofaunistică demonstrează o bogăţie specifică mai mare (29 sp. de peşti în comparaţie cu 21sp. din lac), în special, pe seama celor
migratoare şi semimigratoare, iar, după modul de reproducere — litofile, psamofile şi
pelagofile. De asemenea, diversitatea hidrobiotopică în această zonă este mai pronunţată graţie confluienţei cu r. Răut şi a substratului neomogen (atât după formă, cât şi
structură) (figura 1.31.).

Figura 1.31. Zona de debuşare a r. Răut în fl.Nistru
(aval de lacul de acumulare Dubăsari)

Pentru plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 14 mm specia eudominantă în capturi (D5) rămâne obleţul (63,75%), la care se alătură ghiborţul comun
(10,57%), concentrându‑se în zona insulelor aluvionale nisipoase (tabelul. 1.13.).
Tabelul 1.13. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din fl.Nistru (or.Criuleni)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 14 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ

63,75

D5

80

C4

51,00

W5

2

10,57
7,85

D5
D4

45
55

C2
C3

4,76
4,32

W3
W3

4,23

D3

50

C2

2,11

W3

5

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

4,23

D3

35

C2

1,48

W3

6

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

3,32

D3

20

C1

0,66

W2

7

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu

1,81

D2

25

C1

0,45

W2

8

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Clean mic

1,81

D2

10

C1

0,18

W2

3
4

9

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară 0,91

D1

15

C1

0,14

W2

10

Leucaspius delineatus (Heckel,1843) Fufă

0,91

D1

10

C1

0,09

W1

11

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

0,30

D1

5

C1

0,02

W1

12

Gymnocephalus acerina (Gmelin, 1789) Zboriş

0,30

D1

5

C1

0,02

W1

H(s)=1,977

e=0,164

Is=0,429
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De asemenea, apare puietul speciei reofile recedente (D2) ca cleanul mic (1,81%),
care formează în această zonă (de la baraj şi până în aval de or. Criuleni) o populaţie
locală destul de numeroasă şi stabilă [65].
După relaţia indicatorului structural (C) şi productiv (D), pentru această unealtă
de pescuit, specia caracteristică (W5 — 51,00 %) devine doar obleţul.
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 20 mm speciile eudominante (D5) sunt: babuşca (34,03%), bibanul (14,58%), ghiborţul comun (11,81%) şi obleţul
(10,19 %). În perioada vegetativă obleţul se concentrează în cantităţi deosebit de mari
la gurile Răutului, iar ponderea semnificativă a indivizilor (5,41 %) cu dimensiuni lstand.
= 15—16 cm şi P = 50—70 g indică la o populaţie sănătoasă şi bine asigurată trofic. Ca
rezultat, reprezentanţii de dimensiuni mari ai acestei specii, situează taxonul ca unul
accesoriu (C2) (după continuitatea de apariţie în biotop) (tabelul 1.14.).
Tabelul 1.14. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din fl.Nistru (or.Criuleni)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 20 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă

34,03

D5

45

C2

15,31

W5

2

Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban

14,58

D5

65

C3

9,48

W4

3

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ

11,81

D5

50

C2

5,90

W4

4

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ

10,19

D5

50

C2

5,09

W3

5

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

5,56

D4

35

C2

1,94

W3

6

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu

3,47

D3

40

C2

1,39

W3

7

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

3,24

D3

35

C2

1,13

W3

8

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Clean mic

3,24

D3

20

C1

0,65

W2

9

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă

1,85

D2

20

C1

0,37

W2

10

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

1,62

D2

30

C2

0,49

W2

11

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară 1,62

D2

10

C1

0,16

W2

12

Alosa immaculata Bennett, 1835 Scrumbie de Dunăre

1,39

D2

15

C1

0,21

W2

13

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

1,39

D2

10

C1

0,14

W2

14

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar

1,16

D2

15

C1

0,17

W2

15

Gymnocephalus acerina (Gmelin, 1789) Zboriş

1,16

D2

10

C1

0,12

W2

16

Alosa tanaica (Grimm,1901) Rizeafcă

0,93

D1

10

C1

0,09

W1

17

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)

0,93

D1

10

C1

0,09

W1

18

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

0,93

D1

10

C1

0,09

W1

19

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap

0,46

D1

10

C1

0,05

W1

20

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean

0,46

D1

10

C1

0,05

W1

H(s)=3,233

e=0,161

Is=0,169

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

117

În grupa speciilor subdominante (D3), pe lângă puietul de caras argintiu şi plătică, se include şi cleanul mic (3,24%). În această zonă, încă sistematic poate fi capturat
zborişul — specie endemică a bazinului pontic, care în trecut era una reprezentativă
pentru fl. Nistru. Până la intensificarea presingului antropic zborişul oxifil era mult
mai numeros în ecosistemul de albie al fl. Nistru în comparaţie chiar şi cu ghiborţul
comun omniprezent, preferând apele curante, bine oxigenate, cu curgere rapidă şi substrat nisipos‑pietros. Graţie ponderii sale semnificative în capturi şi calităţilor gastronomice de excepţie, specia era foarte apreciată „pe masă“, fiind vândută mai scump ca
cega sau păstruga [419]. În prezent, însă, se află în declin numeric şi este ameninţată de
dispariţie (figura 1.32.).

Figura 1.32. Zborişul (sus) şi cleanul mic (jos) — specii reofile,
care în trecut erau caracteristice fl. Nistru

După valoarea constanţei (C), majoritatea speciilor de peşti fac parte din grupa
celor accesorii (C2) sau accidentale (C1), demonstrân o structură temporară neuniform‑accentuată .
De asemenea, după valoarea indecelui de semnificaţie ecologică, majoritatea speciilor (înafară de babuşcă, biban şi ghiborţ comun) sunt specii accesorii (W3‑W2), demonstrând o abundenţă şi frecvenţă relativ joasă în capturi.
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 30 mm se constată cea mai
mare diversitate specifică (23 sp.) şi respectiv cea mai mare valoare a indicelui de diversitate — H(s)=3,552. Speciile eudominante (D5) în capturi devin babuşca/taranca
(18,71%), carasul argintiu (16,67%), bibanul (13,95%) şi scrumbria de Dunăre (13,27%)
(tabelul 1.15.).
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Tabelul 1.15. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din fl.Nistru (or.Criuleni)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 30 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

18,71

D5

45

C2

8,42

W4

16,67
13,95
13,27

D5
D5
D5

45
60
15

C2
C3
C1

7,50
8,37
1,99

W4
W4
W3

4

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
Alosa immaculata Bennett, 1835 Scrumbie de Dunăre

5

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

8,50

D4

55

C3

4,68

W3

6

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

5,78

D4

25

C1

1,45

W3

7

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar

3,74

D3

20

C1

0,75

W2

8

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

3,40

D3

35

C2

1,19

W3

1
2
3

9

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă

3,06

D3

25

C1

0,77

W2

10

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

1,70

D2

10

C1

0,17

W2

11

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap

1,36

D2

15

C1

0,20

W2

12

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)

1,36

D2

15

C1

0,20

W2

13

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean

1,36

D2

15

C1

0,20

W2

14

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară 1,36

D2

15

C1

0,20

W2

15

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

1,02

D1

10

C1

0,10

W2

16

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,1844) Sânger

1,02

D1

15

C1

0,15

W2

17

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Biban-soare

1,02

D1

5

C1

0,05

W1

18

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) Ghiborţ

0,68

D1

10

C1

0,07

W1

19

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac

0,68

D1

5

C1

0,03

W1

20

Rutilus frisii (Nordmann,1840) Virezub

0,34

D1

5

C1

0,02

W1

21

Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

0,34

D1

5

C1

0,02

W1

22

Gymnocephalus acerina (Gmelin, 1789) Zboriş

0,34

D1

5

C1

0,02

W1

23

Zingel zingel (Linnaeus, 1766) Pietrar

0,34

D1

5

C1

0,02

W1

H(s)=3,552

e=0,154

Is=0,115

În ultima perioadă, în această zonă se constată creşterea ponderii în capturi a carasului argintiu, care, indică: la procesul activ de eutrofizare şi limnificare a albiei (devenind un biotop prielnic pentru acest taxon), la pătrunderea activă a speciei din r. Răut
şi la modificări intraspecifice morfo‑funcţionale. Se constată că în condiţiile active de
transformare a formei ginogenetice triploide în cea sexuată diploidă au loc şi modificări
la nivelul afinităţii biotopice (prin accentuarea caracterului euritop), constatându‑se în
ultima perioadă majorări semnificative de efectiv în albia râurilor.
Din grupa speciilor subdominante (D3) apare un taxon tipic reofil ca scobarul
(3,74%), la care ponderea creşte semnificativ în timpul primăverii (martie—aprilie),
concentrându‑se în această zonă la reproducere.
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După continuitatea de apariţie în capturi, doar bibanul şi şalăul devin specii constante (C3) şi frecvente pentru această sculă selectivă de pescuit, care sunt întotdeauna
bine asigurate trofic la gurile Răutului (unde se concentrează prada lor predilectă —
obleţul). Majoritatea speciilor de talie medie şi mare fac parte din grupa celor accesorii
(C2) şi accidentale(C1), care pot fi capturate în anumite perioade limitate de timp (în
special în timpul perioadei reproductive, migraţiilor trofice şi de iernare active). Acest
fapt denotă un presing pescăresc înalt în ecosistemul fl. Nistru, când densitatea indivizilor de dimensiuni medii şi mari este decimată prin selecţie artificială.
La analiza relaţiei dintre indicatorul structural şi productiv al ihtiocenozei observăm că, pentru această unealtă de pescuit speciile carcteristice (W4) sunt, de asemenea,
cele euritope limno‑reofile, polifile şi înalt competitive ca: babuşaca (8,42%), carasul
argintiu (7,50%) şi bibanul (8,37%), care, în acest tip de ecosistem, în condiţii neafectate
antropic, ar trebui să fie situate pe poziţii accesorii (indicator al proceselor negative de
colmatare şi limnificare).
Rămâne dureroasă problema scrumbiei de Dunăre, ce se ridică la reproducere în fl. Nistru (sporadic în r. Prut) şi a cărui stocuri din an în an se micşorează progresiv (figura 1.33.).

Figura 1.33. Scrumbia de Dunăre — în viitorul apropiat
„poate intra în lista speciilor dispărute din cauza apetitului omenesc exagerat“

Migraţiile de reproducere a acestei specii în fl. Nistru se declanşează în martie la
temperatura apei de aproximativ 5ºC, cu atingerea apogeului la 10—17ºC (sf. aprilie‑
încep. mai) şi se încheie la 22—24ºC (sf. lunii iunie). Icrele sunt depuse în mai multe
porţii (până la trei), în bancuri, deobicei noaptea şi dimineaţa. În prezent, în legătură
cu condiţiile nefavorabile instalate în fl. Nistru (fragmentarea, regimul termic instabil,
modificarea regimului hidrologic, schimbarea chimismului apei, poluarea antropică,
ş.a.), majoritatea femelelor depun numai o singură pontă (restul degenerează), iar dezvoltarea embrionară a progeniturilor pelagice adesea este compromisă (ajungând în liman în stare subdezvoltată, unde la această etapă ontogenetică timpurie, apa salmastră
provoacă moartea în masă a progeniturilor).
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Însă, cel mai mare impact asupra stocurilor reproductive a acestei specii în fl. Nistru
este cauzat de pescuitul illicit (plasele se trag în derivă pe tot traseul de migraţie a acestei
specii). În prezent, din cauza sărăcirii rezervelor de scrumbie se foloses tot mai des plase
cu dimensiunile laturii ochiului de 28 mm şi chiar 25 mm (în pescuitul industrial fiind
permise cele de 32 mm), decimându‑se, în aşa fel, toate grupele de vârstă venite la reproducere, iar cele rămase (din cauza selecţiei artificiale prin pescuit) sunt genotipuri cu caractere ereditare depreciate economic (fiind tot mai des capturate femele mature cu greutatea
sub 60 g). Interdicţia pescuitului speciei timp de 10 zile, adesea nu coincide cu perioada migraţiilor în masă (conform Legii Nr.149 din 08.06.2006), iar stabilirea perioadei de prohibiţie
nu respectă regula „treptelor“ (în funcţie de perioada concentrărilor maximale în anumite
puncte şi sectoare (gurile limanului, liman, Talmaza‑Olăneşti, Criuleni‑Gura Bâcului, ş.a.).
De aceea, având în vedere starea actuală a speciei, recomandăm ca pescuitul industrial să fie interzis total, şi permis doar pescuitul în scop amatoristic şi sportiv (sau dacă
nu este posibil — suspendarea pe o perioadă de timp de 5 ani, până la restabilirea măcar
parţială a efectivelor). Această, recomandare trebuie să „atingă“ toate statele limitrofe,
fără nici o excepţie. Mai mult ca atât, sectoarele inferioare ale Nistrului şi Prutului inferior, trebuie declarate ca zone de protecţie integrală, fiind zone de importanţă primordială
pentru conservarea biodiversităţii la nivel internaţional. Cum se pot proteja alte specii de
peşti, dacă în timpul pescuitului scumbriei de Dunăre albia este „acoperită în lung şi în lat
cu plase“, iar „prin această sită nu trece nici o specie corespunzător dimensionată“.
În scula cu dimensiunile laturii ochiului Ø 40 mm speciile eudominante (D5) devin:
platica (22,31%), carasul argintiu (17,36%) şi babuşca/taranca (17,36%). Speciile dominate
(D4) sunt bibanul (9,09%) şi şalăul (7,44%). Din grupa speciilor subdominante (D3) atrage
atenţie apariţia taxonilor reofili ca morunaşul, ocheana şi cleanul (2,48%) (tabelul 1.16.).
Tabelul 1.16. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din fl.Nistru (or. Criuleni)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 40 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

Speciile de peşti

D

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

22,31

D5

40

C2

8,93

W4

2

17,36

D5

35

C2

6,07

W4

17,36

D5

50

C2

8,68

W4

4

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban

9,09

D4

35

C2

3,18

W3

5

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

7,44

D4

25

C1

1,86

W3

6

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

4,96

D3

20

C1

0,99

W2

7

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap

2,48

D3

10

C1

0,25

W2

8

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană) 2,48

D3

10

C1

0,25

W2

9

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

2,48

D3

5

C1

0,12

W2

10

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean

2,48

D3

15

C1

0,37

W2

3
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11

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

1,65

D2

10

C1

0,17

W2

12

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar

1,65

D2

5

C1

0,08

W1

13

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară 1,65

D2

5

C1

0,08

W1

14

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,1844) Sânger

1,65

D2

10

C1

0,17

W2

15

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac

1,65

D2

10

C1

0,17

W2

16

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

0,83

D1

5

C1

0,04

W1

17

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă

0,83

D1

5

C1

0,04

W1

18

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş

0,83

D1

5

C1

0,04

W1

19

Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

0,83

D1

5

C1

0,04

W1

H(s)=3,414

e=0,179

Is=0,130

Speciile caracteristice (W4), care deţin ponderea maximală în structura capturilor
şi o continuitate mai mare de apariţie, sunt cei euritopi limno‑reofili de talie medie ca
platica (8,93%), carasul argintiu (6,07%) şi babuşca/taranca (8,68%).
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 60 mm speciile eudominate
(D5) devin plătica (31,71%), crapul (14, 63%) şi avatul (14,63%). Crapul în această zonă
este mai numeros în perioada pre‑reproductivă şi reproductivă, când se concentrează
la gurile r. Răut, de unde, posibil, în stare de puiet a pătruns în fl. Nistru. Am observat
acest lucru şi în cazul fostei gospodării piscicole S.A. „Victoria“, situată pe malul r. Prut
(s. Bădrajii‑Vechi), unde numeroşii indivizi adulţi se întorceau la reproducere în locurile de unde au fost cândva scăpaţi. Ponderea semnificativă a avatului este determinată
de concentraţia mare a prăzii predilecte sub formă de obleţ la gurile r. Răut (tabelul
1.17.).
Tabelul 1.17. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din fl.Nistru (or. Criuleni)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 60 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

D

Speciile de peşti

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

31,71

D5

25

C1

7,93

W4

2

4

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău

14,63
14,63
9,76

D5
D5
D4

15
25
10

C1
C1
C1

2,20
3,66
0,98

W3
W3
W2

5

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,1844) Sânger

7,32

D4

15

C1

1,10

W3

6

4,88

D3

10

C1

0,49

W2

4,88

D3

10

C1

0,49

W2

8

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă/
Rutilus heckelii (Nordmann,1840) Tarancă
Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn

4,88

D3

10

C1

0,49

W2

9

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac

2,44

D3

5

C1

0,12

W2

10

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş

2,44

D3

5

C1

0,12

W2

11

Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban

2,44

D3

5

C1

0,12

W2

3

7

H(s)=2,970

e=0,270

Is=0,167
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Din grupa speciilor dominante (D4), fac parte şalăul (9,76%) şi sângerul (7,32%).
În perioda pre‑reproductivă şi reproductivă indivizii adulţi de şalău se concentrază la
gurile Răutului (unii ridicându‑se în amonte pe râu).
După continuitatea de apariţie a speciilor în hidrobiotop, observăm că toate fac
parte din grupa celor accidentale, fiind reproducători de importanţă majoră în restabilirea stocurilor piscicole — în prezent stoc degradat din cauza pescuitului exagerat.
Am constatat de nenumărate ori, când gurile râului Răut, Bâc, ş.a. erau „îngrădite“ în
perioada de prohibiţie cu diverse plase de pescuit. Şi atunci, unde vom avea peşte bine
dimensionat, dacă nici în această perioadă reproducătorii nu sunt lăsaţi în pace (când
instinctul precauţiei este inhibat de cel al continuităţii vieţii).
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului Ø 80 mm dintre puţinii indivizi capturaţi (19 exemplare), ponderea maximă este deţinută de platică (25,0%), crap
(20%) şi ciprinidele asiatice introducente (sânger, novac, cosaş) (tabelul 1.18.).
Tabelul 1.18. Indicii ecologici pentru speciile de peşti din fl.Nistru (or. Criuleni)
capturate cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunea laturii ochiului Ø 80 mm
în perioada anilor 2006—2014
Nr.
d/o

Speciile de peşti

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Crap
3 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,1844) Sânger
4 Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac
5 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş
6 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
7 Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn
8 Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău
H(s)=2,765
e=0,345
1
2

D
% Clasa
25,0 D5
20,0 D5
15,0 D5
15,0 D5
10,0 D4
5,0
D3
5,0
D3
5,0
D3
Is=0,165

C
%
10
10
10
15
10
5
5
5

Clasa
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

%
2,5
2,0
1,5
2,25
1,0
0,25
0,25
0,25

W
Clasa
W3
W3
W3
W3
W2
W2
W2
W2

La analiza comparativă a indicelor ecologici sintetici în aceste două tipuri de ecosisteme acvatice (lenic şi lotic) observăm o valoare mai mare a diversităţii ihtiofaunistice Shannon‑Wiener (Hs) în zona de albie a fl. Nistru (2,985±0,255), fiind determinată
de ponderea mai mare a grupelor ecologice (ghildilor) reofile (după afinitatea faţă de
tipul ecosistemului), migratoare şi semimigratoare (după tipul migraţiei reproductive)
şi litofil‑psamofile (după substratul de reproducere) (tabelul 1.19.).
Tabelul 1.19. Idicii ecologici sintetici a ihtiofaunei lacului Dubăsari (s.Oxentea)
şi a albiei fl.Nistru (or.Criuleni)
Indicii ecologici sintetici
lacul Dubăsari (s.Oxentea)
Diversitatea reală
2,668±0,237
Indicele Shannon‑Wiener (Hs)
Indicele Simpson (Is)
0,242±0,058
Echitabilitatea Lloyd‑Gheraldi (e)
0,208±0,025

albia fl.Nistru (or.Criuleni)
2,985±0,255
0,195±0,052
0,212±0,034
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Indicele Simpson (denumit şi indice de dominanţă), dimpotrivă este mai mare în
lacul de acumulare Dubăsari (0,242±0,058), desemnând poziţia superioară a puţinelor
specii (ca obleţul, babuşca, bibanul, carasul argintiu) la formarea legăturilor funcţionale şi structurale în cadrul ecosistemului.
Valoarea echitabilităţii (e) este relativ joasă pentru ambele ecosisteme (≈0,2), indicând la o repartizare mai puţin echitabilă (egală) a indivizilor fiecărei specii (obţine
valoarea de 1 când fiecare specie este reprezentată prin acelaşi număr de indivizi).
La analiza capturilor colectate cu năvodaşul în diferite tipuri de habitate majore
ale fl. Nistru se pot generaliza următoarele constatări:
1. Speciile interveniente de peşti în macroecosistemul fl. Nistru devin din ce în
ce mai numeroase, iar în unele cazuri este oportună vorba “ a le prinde cu căldarea“,
apropiindu‑se după efect de cele alogene invazive naturalizate, şi participând activ la
procesul de pontizare a fluviului (figura 1.34.).

Figura 1.34. Fluviul Nistru în ultima perioadă devine invadat de speciile salmastricole
şi de estuar, care participă activ la pontizarea ihtiofaunei ecosistemului lotic

Cei mai numeroşi reprezentanţi a grupei speciilor interveniente fac parte din familiile: Gasterosteidae (ghidrinul şi osarul), Sygnathidae (undreaua), Gobiidae (ciobănaşul, mocănaşul, stronghilul, guvidul de baltă şi moaca de brădiş) , Clupeidae (gingirica) şi Atherinidae (aterina mică pontică) (figura 1.35.).
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Figura 1.35. Capturile reprezentative cu năvodaşul a speciilor interveniente
de peşti din fl. Nistru

Chiar şi unii reprezentanţi a faunei relicte ponto‑caspice, care anterior se considerau deosebit de rari în ecosistemul Nistrului inferior, cum este umflătura golaşă
pontică, în prezent, este semnalată până sub barajul lacului Dubăsari, iar alocuri demonstrează efective semnificative (figura 1.36.).

Figura 1.36. Umflatura golaşă pontică — Benthophilus nudus
în prezent s‑a răspândit pe tot sectorul Nistrului inferior
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2. Dintre speciile alogene invazive de peşti putem menţiona majorarea semnificativă a ponderii carasului argintiu, care a devenit euritop, fiind euconstant atât în
habitatele cu apă înceată, cât şi în cele de albie (figura 1.37.). Mugoiul bălţat (în ambele
sectoare) şi soretele (sectorul de jos) sunt numeroşi în habitate relativ izolate (braţe,
suprafeţe inundate mici, canale, ş.a.) şi unele zone de litoral a fluviului, iar mosul de
Amur (capturat în zona de nord a republicii) demonstrează o dinamică în ascensiune,
dar fără efecte de „explozie numerică“ în fl. Nistru (probabil nici nu va atinge, din
cauza hidrobiotopului necaracteristic şi prezenţei altor competitori mai impunători şi
numeroşi, şi cu o afinitate biotopică mai pronunţată).

Figura 1.37. Dintre speciile alogene de peşti,
cel mai numeros în ecosistemul fl. Nistru este carasul argintiu,
demonstrând un potenţial biotopic de excepţie

3. Din grupa speciilor indigene cu ciclul vital mediu şi scurt, cele mai abundente
şi constante în capturile cu năvodaşul sunt: babuşca, batca, obleţul, bibanul şi boarţa
(figura 1.38.). La unele din ele se constată un polimorfism ecologic pronunţat (babuşca,
platica, bibanul, batca).

Figura 1.38. Babuşca este o specie numeroasă în ambele sectoare ale fl . Nistru
(indicator a proceselor de limnificare), iar batca — în sectorul de jos (inclusiv r. Prut)

126

Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia

4. La puietul speciilor indigene de talie mare, valorile cantitative se află sub limita
admisibilă. În unele habitate se constată o pondere încă satisfăcătoare a: plăticii, ştiucii,
şalăului şi avatului.
5. Ponderea puietului ciprinidelor asiatice introducente şi a crapului de cultură în
fl. Nistru se află în dependenţă directă cu intensitatea populărilor, rata de pătrundere
accidentală din gospodăriile piscicole, şi de rata extragerilor prin pescuit (figura 1.37.
dreapta).
6. În condiţiile modificării regimurilor termic, hidrologic şi hidrochimic, schimbărilor climaterice bruşte şi intensificării presingului antropic, se constată progresia
biologică a speciilor cu ciclul vital scurt şi expansia lor în toate direcţiile, atât de la sud
la nord ( undreaua, osarul, aterina mică pontică, gingirica, ş.a.) cât şi de la nord la sud
(speciile criofile ca: zglăvoacele, beldiţa, boişteanul, porcuşorul comun, ghidrinul, ş.a.).
În aşa fel, de către autori, în sectorul Nistrului inferior (sat. Olăneşti, luna mai 2012) a
fost depistată o specie nouă pentru republică, din genul Cobitis — zvârluga siberiană —
Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 a cărei areal nativ începe din bazinul Donului şi se
întinde până în Ural (figura 1.8.).
7. Unele specii cu ciclul vital scurt, ca exemplu porcuşorii, obleţul, ghiborţul comun,
cleanul mic recunoscute ca indicatori de calitate, în condiţiile alternărilor mari a gradienţilor hidrochimici, dau dovadă de capacităţi adaptive uluitoare şi o normă de reacţie deosebită, în unele habitate intens poluate, fiind destul de numeroase (ca exemplu or. Soroca)
(figura 1.39.).

Figura 1.39. Porcuşorii (de rând cu obleţul) în unele habitate deosebit de poluate
a bazinului Nistrean dau dovadă de capacităţi adaptive şi toxicorezistente
de excepţie (exemplu or. Soroca)

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

127

8. Fragmentarea multiplă a fl. Nistru (stare constatată şi pentru r. Prut) provoacă,
pe de o parte, limnificarea şi colmatarea continuă a ecosistemului, cu avansarea speciilor
euritope şi deltaice, iar pe de altă parte, efectul calamităţilor naturale majore din 2008 şi
2010, provoacă aparţia fazelor scurte de reofilizare şi decolmatare, cu interpătrunderea
zonelor piscicole caracteristice.
9. În condiţiile instabile determinate de variaţii mari a factorilor abiotici (cu tendinţă de încălzire globală şi înteţire a calamităţilor naturale) şi intensificare a presingului antropic (hipotermoficare antropogenă, fragmentare, poluare, colmatare, ş.a.),
modificarea arealului diferitor specii poartă un caracter pseudohaotic şi accelerat, mai
mult fiind dictat de poziţia reţelelor hidrografice şi gradul lor de interconectare, decât
de factorul zonării climaterice.
Procesul intens de colmatare şi eutrofizare a fl. Nistru, şi mai ales a lacului de acumulare Dubăsari, a condus la stabilirea unor condiţii favorabile de trai pentru speciile
a căror habitate sunt nemijlocit legate de desişurile de macrofite (ex. ştiuca, roşioara,
boarţa, carasul argintiu, ş.a.).
Reacţia de răspuns a acestor modificări nu se lasă aşteptată nici asupra stării lor
morfo‑fiziologice. În acest sens, am constatat o corelaţie pozitivă a ritmului individual
de creştere a unor specii limnofile de peşti din lacul de acumulare Dubăsari, dar dinamica efectivelor, în pofida aşteptărilor de majorări, este puternic influienţată de rata
extragerii prin pescuit şi condiţiile concrete de reproducere în anumiţi ani. De aceea,
decalajul între producţia piscicolă reală şi cea potenţială este deosebit de evidentă în
ecosistemul fl. Nistru, fiind valori importante la evidenţierea perturbărilor provocate
de factorul antropic.
Ca exemplu tipic poate servi populaţia de ştiucă din lacul de acumulare Dubăsari,
care, pe de o parte, în prezent, profită de consecinţele eutrofizării lacului, găsind habitate prielnice de vieţuire şi resurse trofice din belşug (mai ales în condiţiile proliferării
speciilor cu ciclul vital scurt), iar pe de altă parte, din cauza instabilităţii regimului hidrologic în timpul reproducerii, braconajului dezvoltat la boişti şi lipsei protecţiei legale
a speciei în perioada de prohibiţie (se reproduce de obicei de la încep. lui martie), specia
nu dă dovadă de o dinamică pozitivă evidentă a efectivului populaţiei.
La aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere a
ştiucii din lacul de acumulare Dubăsari (s. Oxentea) se constată un ritm de creştere relativ uniform pe parcursul întregului ciclu vital. Valoarea semnificativă a parametrului
k pentru lungime (k lungime — 0,214), indică la o viteză mai mare de „apropiere“ spre
valorile fiziologice maximale (l∞ = 93,629 cm), decât dinamica creşterii în greutate, care
are un caracter mai mult liniar, cu adausuri semnificative şi în grupele superioare de
vârstă (k pentru greutate — 0,156).
Acest tablou este caracteristic tuturor speciilor de talie mare şi cu multe grupe de
vârstă, a căror adaos în greutate se menţine pe parcursul întregului ciclu ontogenetic
(tabelul 1.20., figura 1.40.).
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Tabelul 1.20. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere
la ştiuca din lacul de acumulare Dubăsari
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

14,8±0,02

4,37

52±4,48

2,99

1,17

1,72

1+

30,5±0,43

4,15

255±8,79

2,85

1,48

2,41

2+

42,2±0,61

3,94

785±26,49

2,66

1,63

2,89

3+

52,0±0,57

3,73

1450±46,41

2,51

1,72

3,16

4+

59,8±0,85

3,52

2240±79,65

2,35

1,78

3,35

5+

66,2±0,82

3,31

2830±74,47

2,24

1,82

3,45

2,05

1,86

3,60

6+
n=55

72,0±0,48
a= 18,076
b= 0,806
c= 4,579

3,07
t0= –0,185
k= 0,214
l∞= 93,629

l = 93,629(1‑e–0,²14(t+0,185))

3950±177,9
a= 3,406
b= 0,855
c= 3,139

t0= 0,127
a= –1,586±0,171
k= 0,156
b= 2,767±0,175
w∞= 13081,65 rxy= 0,996±0,002

W =13081,65 (1‑e–0,156(t–0,1²7))³ lgW=(–1,586±0,171)+(2,76±0,175)lg l

La estimarea valorilor lungimii şi greutăţii fiziologice pe care teoretic le poate atinge această specie în lac, s‑a obţinut pentru lungime valoarea de l∞ = 93,629 cm, iar
pentru greutate W∞ = 13081,65g ceea ce este substanţial pentru acest taxon în limitele
ariei Republicii Moldova (cu toate că în literature de specialitate se menţionează despre
dimensiuni maximale de 137 cm lungime şi 28,4 kg greutate, dar aceşti „giganţi“ sunt
mai mult caracteristici pentru partea nordică a arealului de răspândire [587].
La evaluarea corelaţiei lungime‑greutate se constată valoarea lui b= 2,767±0,175,
ceea ce indică la o creştere cu caracter alometric negative (figura 1.41.)

Figura 1.40. Creşterea în lungime
şi greutate la ştiuca din lacul de acumulare
Dubăsari

Figura 1.41. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la ştiuca din lacul de acumulare Dubăsari

Cauza, pe de o parte, constă în biologia specie, fiind un prădător de pândă se impune o formă mai alungită a corpului (pentru un atac „fulgerător“), iar pe de altă parte,
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de caracteristica biotopului de unde s‑au colectat probele (din albie şi zona de litoral),
însumând elementelele caracteristice ambelor tipuri de ecosisteme (lotic şi lenic).
Valorile gravimetrice şi caracterul creşterii roşioarei în lacul de acumulare Dubăsari sunt reflectate în tabelul următor (tabelul 1.21.).
Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere la roşioara din lacul de acumulare Dubăsari relevă o creştere cu o formă asimptotică a curbei,
fiind mai accelerată în primele grupe de vârstă, cu o stabilizare la cele ulterioare (asemenea speciilor de talie mică cu o structură de vârstă mai simplă). Analiza valorilor
lui k (pentru lungime — 0,311, pentru greutate — 0,287) demonstrează o viteză semnimicativă de creştere şi un timp relative scurt necesar pentru atingerea dimensiunilor
fiziologice maximale estimate (l∞ = 25,073 cm şi W∞ = 425,57 g).
Tabelul 1.21. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere
la roşioara din lacul de acumulare Dubăsari
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

7,7±0,16

2,85

10±0,69

1,68

0,89

1,00

1+

12,7±0,23

2,52

52±1,43

1,33

1,10

1,72

2+

15,5±0,24

2,26

80±2,46

1,17

1,19

1,90

3+

18,0±0,20

1,96

135±4,59

0,87

1,26

2,13

4+

19,8±0,12

1,66

180±2,22

0,63

1,30

2,26

5+

21,5±0,23

1,27

220±3,35

0,40

1,33

2,34

6+

22,5±0,22

0,95

298±16,69

0,17

1,35

2,47

t0= 0,125
k= 0,287
w∞= 425,57

a= –1,704±0,183
b= 3,059±0,103
rxy= 0,998±0,001

n=67

a= 6,717
b= 0,732
c= 3,182

t0= 0,126
k= 0,311
l∞= 25,073

l = 25,073(1‑e–0,³11(t–0,1²6))

a= 1,877
b= 0,75
c= 1,681

W =425,57(1‑e–0,²87(t–0,1²5))³ lgW=(–1,704±0,183)+(3,05±0,103)lg l

La vârsta de 0+ roşioara în lacul de acumulare Dubăsari atinge lungimea medie
standard de 7,7cm şi greutatea medie de 10 g, la vârsta de 1+ (2) ani — lungimea medie
de 12,7 cm şi greutatea de 52 g, la 2+ (3) ani — lungimea de 15,5 cm şi greutatea de 80 g,
la 3+ (4) ani — 18,0 cm şi 135 g, la 4+ (5) ani — 19,8 cm şi greutate de 180 g, la 5+ (6) ani
lungimea medie devine 21,5 cm şi greutatea — 220 g, iar la 6+ (7) ani roşioara atinge
lungimea medie de 22,5 cm şi greutatea de 298 g. (figura 1.42.).
Această creştere, în aspect comparativ cu alte ecosisteme acvatice din Republica
Moldova se consideră normală şi favorabilă [104, 214, 389]. Tot odată, este necesar de
menţionat că, un impact negativ asupra creşterilor speciilor de peşti din lacul Dubăsari este provocat de regimul termic modificat (ca rezultat al construcţie barajului de
la Novodnestrovsk) cu efect de hipotermoficare şi reducere a perioadei vegetative, şi
respectiv de nutriţie activă.
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La analiza corelaţiei lungime‑greutate observăm valoarea lui b= 3,059±0,103 şi indică la o creştere izometrică şi armonioasă, demonstrând prezenţa condiţiilor normale
pentru creşterea şi dezvoltarea speciei în ecosistemul lacului de acumulare Dubăsari
(figura 1.43.).

Figura 1.42. Creşterea în lungime şi
greutate la roşioara din lacul de acumulare
Dubăsari

Figura 1.43. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la roşioara din lacul de acumulare Dubăsari

Există o corelaţie clasică pozitivă dintre biomasa fitoplanctonului şi producţia piscicolă dintr‑un ecosistem lenic, constituind 0,15—0,23% din producţia primară medie
anuală a fitoplanctonului [276]. Însă, lacul de acumulare Dubăsari, este un exemplu
tipic de ecosistem antropizat supus activ procesului de eutrofizare şi colmatare, care,
de facto, nu se supune acestei legi trofologice. În rezultatul regimurilor termic modificat, hidrologic instabil şi presingului pescăresc accentuat, prosperă ghildele ecologice: reproductivă fitofilă şi polifilă cu perioadă lungă de reproducere, ghildele trofice a
speciilor polifage, fitofage şi detritofage şi ghilde spaţiale de litoral. Majoritatea acestor
reprezentanţi făc parte din grupa biologică a speciilor cu ciclul vital scurt şi mediu de
talie mică, cu un coeficient trofic de câteva ori mai mare ca la speciile de talie mare, şi
indică la o valorificare iraţională a bazei trofice din ecosistem, şi la perturbări funcţionale majore.
Un exemplu tipic în acest sens este boarţa — specie cu ciclul vital scurt, fitoplanctonofagă, ostracofilă (nu depinde de alternările nivelulu apei), cu reproducere porţionată, care în prezent se află într‑o stare de progres biologic evident şi profită foarte mult
în urma procesului activ de autrofizare a ecosistemelor acvatice din ţară, şi decimare a
răpitorilor, fiind numeroasă atât în râurile mici din ţară, fl. Nistru, r. Prut, cât şi lacurile
naturale, sau cele de baraj.
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Importanţa geopolitică a bazinului hidrografic Prut constă în faptul că în prezent
râul este graniţa de demarcaţie nu numai a statelor pe care se întinde (România, Republica Moldova şi Ucraina), dar a devenit şi limita teritorială de est a Uniunii Europene
(figura 1.44.).

Figura 1.44. Râul Prut — cu locurile sale pitoreşti ca din poveşti

În condiţiile când statul nostru a preluat vectorul pro‑european, modul gestionării
acestui patrimoniu natural devine un indicator important în procesul de integrare şi
implemantare a prevederilor Directivei Cadru a Apelor 2000/60/ЕС) [572].
De aceea, dacă, nu noi vom fi acei buni gospodari în „casa noastră“, toate activităţile de susţinere din exterior vor fi, pur şi simplu, inutile şi zădarnice. În esenţă, doar
conştiinţa naţională şi dragostea de patrie şi faţă de natură, va impune pe viitor administrarea durabilă a resurselor biologice şi utilizarea eficientă a metodelor de profilaxie
în relaţiile cu natura.
Unul din obiectivul major trasat în această lucrare este studiul biodiversităţii ihtiofaunistice axat pe principiul inseparabilităţii componetelor ihtiocenotice şi hidrobiotopice, în vederea asigurării echilibrului dintre natură, pe de o parte, şi societatea
umană, pe de altă parte. Vom demonstra că, un hidrobiotop bogat în microdipresiuni,
microgrinduri, meandre, albii împletite cu copaci înecaţi, mânici oarbe, lunci inundabile şi alte diversificări de microrelief sunt mult mai benefice pentru conservarea biodiversităţii, decât lucrările de îndreptare şi adâncire a albiei, populare cu specii alogene
de peşti şi tăieri „pseudosanitare“ de arbori în lunca râului.
În trecut acest râu era slăvit în toată lumea prin cantitatea şi dimensiunile somnului european (fiind denumit şi „râul somnului“), care niciunde nu era atât de numeros şi mare. Una din cauzele determinate fiind, gropile adânci şi mulţimea copacilor
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înecaţi în ele, ce serveau ca habitate perfecte pentru acest „monstru al întunericului“
(figura. 1.45.)

Figura 1.45. Copacii înecaţi din albia Prutului formează un habitat atractiv
pentru diverse specii de peşti

În prezent, din cauza proceselor active de colmatare, regularizare a albiei, fragmentare, tăiere a arborilor din luncă, poluare şi nu în ultimul rând, braconare — faima
rîului râmâne doar în amintirile părinţilor şi buneilor noştri, şi a izvoarelor istorice
scrise.
În hărţile topografice vechi râul Prut poartă denumirea de Părăuta, cuvât în străvechea denumire scitică Porata. În scrierile sale Herodot foloseşte pentru a denumi această
apă toponimele Porat şi Pyretus, ambele cuvinte însemnând „râu bogat în ape, în valuri“.
Dimitrie Cantemir aminteşte în 1716, în „Descriptio Moldavie“ că râul Prut „are apa cea
mai uşoară şi cea mai sănătoasă dintre toate pe care le cunosc, cu toate că este cam tulbure din pricina nisipului pe care îl aduce cu ea“ [56]. Din acele scrieri putem deduce că
râul Prut a fost întotdeauna unul neliniştit, dar curat şi „bogat în tot felul de vietăţi“.
În limitele Republicii Moldova râul Prut este al doilea ca mărime. Ea începutul
din Carpaţii Păduroşi ai Ucrainei şi se varsă în Dunăre. Are o lungime totală de 953
km, dintre care primii 211 km se află pe teritoriul Ukrainei şi 743 pe teritoriul limitrof
România‑Republica Moldova. În limitele ţării noastre este divizat de barajul lacului
de acumulare Costeşti‑Stânca în sectoarele: mijlociu (s. Criva — s. Costeşti) şi inferior
(aval de lacul de acumulare Costeşti‑Stânca până la confluienţa cu fl. Dunărea) [51].
Albia râului este şerpuitoare, ramificată, cu multe insule, bare aluvionale, ostoave,
vaduri, praguri. Patul este neregulat, cu nisip, prundiş sau mâl, la grinduri — pietriş
bolovănos (figura 1.46.)
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Figura 1.46. Zona pragurilor şi vadurilor devine „casa“ speciilor reofil‑oxifile de peşti
(dintre care astăzi multe se găsesc în declin numeric)

În vecinătatea confluienţii cu fl. Dunărea formează o zonă umedă de importanţă
strategică primordială, îndeplinind diverse funcţii ecologice şi economice (figura 1.47.).

Figura 1.47. Râul Prut la confluienţă cu fl. Dunărea în perioada viiturilor de primăvară

Valoarea acestei zone a fost recunoscută la nivel internaţional, fiind prima zonă
Ramsar (Nr. 1029 din 20.06.2000 „Lacurile Prutului de Jos“) desemnată la noi (figura
1.48.)[68, 592].

Figura 1.48. În perioada viiturilor de primăvară hidrobiotopul lacului Beleu
devine o boişte extinsă de importanţă majoră
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Până la mijlocul sec. XX, râul Prut, până în apropiere de oraşul Cantemir, era asemenea deltei Dunării, cu vaste lacuri naturale şi suprafeţe inundabile, formând o reţea
integră între diferite tipuri de ecosisteme acvatice (palustre, lacustre, riverane). Ulterior, lucrările de barare a braţului Balaş (care pornea de lângă s. Ţiganca şi se „reunea“ cu
albia Prutul în regiunea s. Vadul lui Isac) şi de înălţare a malurilor r. Prut (contra viituri
şi în scopuri agricole), au provocat secarea a cca 27 mii ha, compromiţând pentru totdeuna bogăţia deosebită a faunei şi florei existente până atunci.
De asemenea, s‑a constatat că, procesul de colmatare a lacului natural Beleu, până
în anii 1935—1938, aproape că nu era exprimat, deoarece lacul se alimenta cu apă doar
în perioada inundaţiilor, apa intrând contra scurgerii r. Prut prin intermediul gârlelor
Rotaru şi Nevodului. În acele vremuri nivelul maxim al apei din lac era de 7—8 metri,
iar pe suprafaţa apei pluteau adevărate insule numite plauri, ce serveau ca loc de refugiu şi adăpost pentru nenumărate specii de păsări şi peşti [86]. După construcţia gârlei
Manolescu (aproximativ în anii 1938—1944) procesele de colmatare a lacului brusc
s‑au intensificat, iar, în prezent, în majoritatea perioadei anului adâncimile rar ating
un metru.
În aceste condiţii, menirea naturală a „rămăşiţilor“ zonei umede de altă dată, în
restabilirea şi conservarea resurselor biologice, este pierdută aproape total, fiind substituită cu cea de o exploatare adesea barbară şi nemiloasă a bogăţiilor naturale rămase.
Lacul de acumulare Costeşti‑Stânca a fost format în 1976 pe cursul mijlociu al r.
Prut, la kilometrul 576 de la confluienţa cu fl. Dunărea. Lungimea este de 70 km, suprafaţa 5900 ha, adâncimea medie 12,5 m [51] (figura 1.49.).

Figura 1.49. Lacul de acumulare Costeşti‑Stânca este cel mai adânc
(în med. 12,5 m, max. 34,0 m) şi cel mai voluminos (772 mil. m³ apă)
dintre toate ecosistemele antropizate lacustre de albie ale Republicii Moldova

Efectele construcţiei lacului de acumulare Costeşti‑Stânca a provocat ruperea
conectivităţii longitudinale a râului, cauzând consecinţe deosebit de dăunătoare, în
primul rând asupra echilibrului hidromorfologic al râului, dar şi asupra habitatelor
acvatice, şi funcţiilor ecologiece ale acestuia [56].
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Afluienţii principali ai r. Prut de pe teritoriul Republicii Moldova sunt: r.Vilia, r.
Larga, r. Lopatnic, r. Răcovăţ, r. Ciuhur, r. Camenca, r. Delia, r. Nârnova, r. Lăpuşna, r.
Sărata şi r. Tigheci [5] (figura 1.50.).

Figura 1.50. Golful r. Ciuhur formează cea mai mare arie de extindere (aprox. 350 ha)
de pe malul stâng al laculului de acumulare Costeşti‑Stânca

Conform literaturii publicate până în prezent diversitatea ihtiofaunistică a reprezentanţilor indigeni din râul Prut continuă să scadă dramatic, fiind determinată în
mare parte de intensificarea presingului antropic [55, 56, 104, 204, 214, 389, 399, 400].
Se observă reducerea semnificativă a speciilor migratoare şi semimigratoare de peşti
(din acipenseride, clupeide, salmonide, percide, anguilide, unele ciprinide), speciilor vital dependente de luncile inundabile (caracuda, linul, ţigănuşul, ţiparul, ş.a.) precum şi
a celor caracteristice zonelor cu altitudini mai mari (lipanul, păstrăvul indigen, boişteanul, mreana vânătă, zglăvoacele, grindelul, ş.a.).
Investigaţiile ihtiologice efectuate în bazinul râului Prut pe parcursul anilor
2010—2014, au stabilit o componenţă ihtiofaunistică de 52 specii de peşti atribuite la
11 familii şi 8 ordine: Ord. Acipenseriformes, fam. Acipenseridae (1 specie); Ord. Clupeiformes, fam. Clupeidae (1 specie); Ord. Esociformes, fam. Esocidae (1 specie); Ord.
Cypriniformes, fam. Cyprinidae (26 specii), fam. Balitoridae (1 specie), fam. Cobitidae
(5 specii); Ord. Siluriformes, fam. Siluridae (1 specie); Ord. Gadiformes, fam. Lotidae
(1 specie); Ord. Gasterosteiformes, fam. Gasterosteidae (2 specii); Ord. Sygnathiformes,
fam. Sygnathidae (1 specie); Ord. Perciformes, fam. Percidae (6 specii), fam. Gobiidae (4
specii), fam. Centrarchidae (1 specie), fam. Odontobutidae (1 specie).
Pentru a evidenţia succesiunile ihtiofaunistice din ultimele decenii s‑a recurs la
analiza literaturii de specialitate existentă în domeniu, începând cu datele savanţilor:
Antipa Gr. (1910), Bănarescu P. (1964), Grimalskii V.L. (1970), Popa L.L. (1976), Dolghii V.N. (1993), Usatîi M.A. (2004), Davideanu Gr. (2008), Bulat D. ș. a. (2010—2014),
ş.a., unele mai relevante au fost incluse în tabelul 1.22. [1, 4, 24, 27, 41, 55, 56, 104, 204,
214, 389, 399, 400].
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1

2
3

4

5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

Lacul Costeşti–Stânca
Usatîi M.A., 2004

Lacul Costeşti–Stânca
Bulat D.et. al., 2011–2014

Lacul Beleu
Usatîi M.A., 1996–1997

Lacul Beleu
Bulat D.et. al., 2011—2014

Bălţile Manta
Usatîi M.A., 1996–1997

Bălţile Manta
Bulat D.et. al., 2011—2014

2

Bazinul r.Prut
Bulat D. et. al., 2010—2014

1

r. Prut
Davideanu Gr. et al., 2008

Speciile de peşti

Bazinul r.Prut
Usatîi M.A., 2004

Nr
d/o

Bazinul r.Prut
Popa L.L., 1976–1977

Tabelul 1.22. Diversitatea ihtiofaunistică în aspect succesional al bazinului r. Prut
(în limitele Republicii Moldova)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ord. Petromizontiformes Fam. Petromyzontidae
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
+
–
–
–
–
–
Chişcar de râu
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae
Acipenser ruthenus Linnaeus,1758
+
–
–
+
–
–
Cegă
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828
+
–
–
–
–
–
Viză
Ord. Clupeiformes Fam. Clupeidae
Alosa tanaica (Grimm,1901)
–
+
–
+
–
–
Rizeafcă
Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae
Hucho hucho (Linnaeus,1758)
+
–
–
–
–
–
Lostriţă
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758
+
–
–
–
–
–
Păstrăv indigen
Oncorhynchus mykiss
+
–
–
–
–
–
(Walbaum,1792) Păstrăv curcubeu
Ord. Esociformes Fam. Esocidae
Esox lucius Linnaeus,1758
+
+
+
+
+
+
Ştiucă
Fam. Umbridae
Umbra krameri Walbaum,1792
+
–
–
–
–
–
Ţigănuş
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
+
+
+
+
+
+
Crap
Carassius carassius (Linnaeus,
+
–
–
–
–
–
1758) Caracudă
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
+
+
+
+
+
+
Caras argintiu
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
+
–
–
?
–
–
Caras auriu
Barbus barbus (Linnaeus,1758)
+
–
+
+
–
+
Mreană

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

+

–

+
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2

Barbus borysthenicus Dybowski,
1862 Mreană de Nipru
Barbus petenyi Heckel, 1852
Mreană vânătă
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Lin
Chondrostoma nasus (Linnaeus,
1758) Scobar
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Porcuşor comun
Romanogobio vladykovi (Fang,
1943) Porcuşor de şes
Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828) Porcuşor de vad
Romanogobio kessleri (Dybowski,
1862) Porcuşor de nisip
Pseudorasbora parva (Temminck &
Schlegel, 1846) Murgoi bălţat
Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Plătică
Ballerus sapa (Pallas, 1814)
Cosac cu bot turtit (ocheană)
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Batcă
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Morunaş
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Babuşcă
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Boarţă
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Avat
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Sabiţă
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Clean
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Văduviţă
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Boiştean
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Clean mic
Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758) Roşioară
Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844) Sânger
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

+

+

+

+

–

+

–

+

+

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

–

+

+

–

–

–

+

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–
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+

–

+

+

–
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–

+

–

–
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–
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+

+

+

+

–

+

+
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+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+
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+
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+
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+

+

+

+
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+
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+
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+

+
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2

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş
Leucaspius delineatus (Heckel,1843)
Fufă
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Obleţ
Alburnoides bipunctatus (Bloch,
1782) Beldiţă

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

–

–

–

+

+

+

–

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

–

–

–

+

+

–

–

+

+

+

+

–

+

–

–

–

+

–

+

–

+

–

–

–

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

+

–

+

Fam. Balitoridae
43

44
45
46
47
48

49

50

51
52

53

54
55
56
57
58

Barbatula barbatula (Linnaeus,
1758) Grindel

+

–

–

Fam. Cobitidae
Cobitis taenia Linnaeus,1758
+
–
+
+
+
+
Zvârlugă comună
Cobitis elongatoides Bacescu et
–
–
+
+
–
–
Maier, 1969 Zvârlugă de Dunăre
Cobitis tanaitica Bacescu et Mayer,
–
–
–
+
–
–
1969 Zvârlugă de Don
Sabanejewia balcanica (Karaman,
+
–
+
+
–
–
1922) Râmbiţă
Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758)
+
–
+
+
–
+
Ţipar
Ord. Siluriformes Fam. Siluridae
Silurus glanis Linnaeus,1758
+
+
+
+
+
+
Somn
Ord. Gadiformes Fam. Lotidae
Lota lota (Linnaeus,1758)
+
–
+
+
–
–
Mihalţ
Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae
Pungitius platygaster (Kessler,1859)
+
–
–
+
–
+
Osar
Gasterosteus aculeatus
–
–
–
+
–
–
Linnaeus,1758 Ghidrin
Ord. Sygnathiformes Fam. Sygnathidae
Syngnathus abaster Risso, 1827
+
–
–
+
–
–
Undrea
Ord. Perciformes Fam. Percidae
Perca fluviatilis Linnaeus,1758
+
+
+
+
+
+
Biban
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
+
+
+
+
+
+
Şalău
Gymnocephalus cernua (Linnaeus,
+
+
+
+
+
+
1758) Ghiborţ
Gymnocephalus schraetser (Linnae+
–
+
+
–
–
us, 1758) Răspăr
Gymnocephalus baloni Holcík &
–
–
–
+
–
–
Hensel, 1974 Ghiborţ de Dunăre
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1
59
60

61
62
63
64
65

66

67

68
69

2

3

Zingel streber (Siebold, 1863)
+
Fusar
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
+
Pietrar
Fam. Gobiidae
Ponticola kessleri (Guenther, 1861)
–
Guvid de baltă
Babka gymnotrachelus (Kessler,
–
1857) Mocănaş
Neogobius melanostomus (Pallas,
–
1814) Stronghil
Proterorhinus semilunaris (Heckel,
+
1837) Moacă de brădiş
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
+
Ciobănaş
Fam. Centrarchidae
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
+
Biban–soare
Fam. Odontobutidae
Perccottus glenii Dybowski, 1877
–
Guvidul de Amur
Ord. Scorpaeniformes Fam. Cottidae
Cottus gobio Linnaeus, 1758
+
Zglăvoacă
Cottus poecilopus Heckel, 1837
+
Zglăvoacă pestriţă
Total (specii)
56

4

5

6

7

8

9

10
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12

–

+

–

–
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–
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–

–
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–

+
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+

+
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

+

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23

41

52

26

31

27

43

23

38

În baza rezultatelor din tabelul 1.22. se poate afirma cu certitudine că, r. Prut este
unul din râurile care adăposteşte încă un număr semnificativ de specii, unele fiind de
origine endemică, deosebit de rare şi protejate la nivel atât naţional, cât şi internaţional
[68, 576, 593] (figura 1.51., figura 1.52.).
Acest fapt denotă importanţa majoră a acestui macroecosistem riveran pentru
conservarea diversităţii ihtiofaunistice internaţionale şi impune măsuri urgente de
protecţie şi reconstrucţie a habitatelor naturale, ca componentă inalienabilă de asigurare a unei biodiversităţi mari (figura 1.53.).
Din tabelul 1.22. observăm că în prezent practic au dispărut (sau se întâlnesc sporadic) reprezentanţii familiilor: Petromyzontidae, Acipenseridae, Salmonidae şi Cottidae.
Cele mai importante cauze de extincţie aproape totală a sturionilor şi salmonidelor este
alterarea hidrobitopică pronunţată a râului (prin fragmentarea, colmatare şi poluare) şi
decimarea efectivelor prin pescuit (mai ales în timpul migraţiilor reproductive) (figura
1.54.).
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Figura 1.51. Pietrarul (Zingel zingel) — endemic al Nistrului şi Prutului

Figura 1.52. Răspărul (Gymnocephalus schraetser) — endemic al Dunării

Figura 1.53. Sabiţa (Pelecus cultratus) — în limitele Republicii Moldova
se întâlneşte sistematic doar în sectorul inferior al r. Prut
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Figura 1.54. Cega (Acipenser ruthenus) — sturion protejat la nivel internaţional,
extrem de rară în condiţii de libertate

Pe lângă speciile tipic reofile, au fost afectate şi populaţiile speciilor stenobionte
lacustre şi paluste ca caracuda, linul, ţigănuşul, ş.a. care erau vital dependenţi de biotopurile bălţilor şi a lacurilor mici de luncă (supuse secării masive în anii ‘70 ai sec XX)
(figura 1.55.).

Figura 1.55. Ţiparul (Misgurnus fossilis) — astăzi în declin numeric,
dispărut din majoritatea ecosistemelor acvatice de luncă din Republica Moldova

În schimb, pe fonul reducerii diversităţii speciilor stenotope de peşti se observă
avansarea celor ubicviste native ca: obleţul, boarţa, bibanul, ghiborţul comun, babuşca,
batca; alogene invazive cu valenţă ecologică largă ca: carasul argintiu, murgoiul bălţat,
soretele, moşul de Amur, şi interveniente ca: ciobănaşul, mocănaşul, osarul, undreaua,
ş.a., care devin multidominate şi agresive în relaţiile interspecifice. Speciile date, în majoritate sunt cu ciclul vital scurt, şi de talie mică, se caracterizează printr‑o selectivitate
înaltă faţă de uneltele de pescuit industriale, devenind avantajate în comaraţie cu cele
de talie mare în deplină exploatare piscicolă.
Pe lângă efectul negativ produs în funcţionalitatea populaţiilor locale, unii reprezentanţi alogeni au provocat reducerea structurii specifice (prin exculdere competitivă)
şi o poluare a ihtiogenofondului autohton. Se presupune că carasul argintiu este unul
din „vinovaţii“ dispariţiei linului, caracudei şi ţigănuşului din apele noastre. Unele bălţi
din lunca Prutului, care în trecut găzduiau în număr mare de aceste specii autohtone
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lacustre [1, 4, 204, 399], astăzi sunt „împânzite“ de caras argintiu, iar în unele, spaţial
izolate, s‑a depistat doar forma hibridă dintre caracudă X caras argintiu.
După inundaţiile majore din 2008 şi 2010 toată reţeaua hidrografică a ţarii (inclusiv bazinul r. Prut) a fost „invadată“ cu ciprinidele asiatice (sângerul, novacul şi cosaşul)
şi rase de cultură a crapului european, care au pătruns din gospodăriile piscicole avariate (tabelul 1.23.).
Tabelul 1.23. Ponderea ciprinidelor asiatice (şi a crapului de cultură)
în pescuiturile ştiinţifice de control din ecosistemul Prutului inferior în aspect multianual
Lacul Beleu
№

Specia

1996—
1997

Bălţile Manta

Albia Prutului inferior

2011*

1996—
1997

2011*

1996—
1997

2011*

1

Sânger

0,1

7,18

0,6

23,55

0,6

30,05

2

Novac

—

2,83

—

4,40

—

3,7

3

Cosaş

—

3,05

—

3,65

—

5,2

4

Crap

4,4

21,43

3,65

9,7

2,0

6,7

5

Alte specii

95,5

65,51

95,75

58,7

97,4

54,35

* — plasa staţionară Ø 50 mm

De asemnea, efectul inundaţiilor a provocat interpătrunderea parţială a zonelor
piscicole pe râul Prut. Inclusiv, în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca se constată majorarea semnificativă a ponderii speciilor reofile de peşti cum sunt: mreana, cleanul,
scobarul şi morunaşul. Dacă, în anii 1996—1998 [104], în sectorul superior al lacului
aceste specii atingeau valori relativ joase (la scobar şi clean abundenţa relativă era câte
0,6 %, morunaşul — 3,0 %, iar mreana nici nu se semnala în capturi), atunci în prezent
ele devin adesea eudominante (peste 10,0 %), cu o pondre de participare mai mare în
structura ihtiocenozei toamna târziu şi primăvara devreme, coborând activ din amonte (figura 1.56.).

Figura 1.56. În sectorul superior al lacului Costeşti‑Stânca scobarul (stânga),
morunaşul (dreapta) şi mreana comună după inundaţiile majore din 2010 pot atinge
în unele capturi poziţiile de eudominaţi (D5 > 10%)
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În prezent mreana comună a devenit o specie accesorie (C2) pentru toate sectoarele
lacului de acumulare Costeşti‑Stânca, chiar şi în sectorul inferior, ponderea ei în 2013
pentru plasa staţionară Ø 20 mm atinge în medie 8,95% [24].
După modul de reproducere aceste specii reofile sunt în majoritate litofile, care
depun icrele nemijlocit în albia râurilor, iar, în perioada reproductivă, în condiţiile alternărilor mari a nivelului apei, aceste specii devin avantajate în comparaţie cu cele
fitofile, dependente în mare măsură de durata şi intensitatea inundării substraturilor
vegetale. De asemenea, aceste specii în perioada ciclului reproductiv evită zonele inundabile, afectate în prezent, în mod deosebit de pescuitul ilicit şi abuziv.
Inundaţiile majore din 2008 şi 2010 au provocat nu numai interpătrunderea zonelor piscicole a unui ecosistem lotic, dar şi schimbul de reprezentanţi caracteristici între
diverse ecosisteme majore. În aşa fel, ghiborţul de Dunăre, a pătruns din fl. Dunărea în
r. Prut, unde, ulterior, a format populaţii numeroase în lacurile Beleu şi Manta [41, 162,
170]. De asemenea, ştiuca şi văduviţa s‑au ridicat activ din partea deltaică a fl. Dunărea, iar soretele ca specie invazivă, a ajuns până sub barajul lacului de acumulare Costeşti‑Stânca, formând populaţii deosebit de numeroase în unele zone inundate izolate,
pruteţe şi coturi oarbe (exemplu lângă s. Branişte).
Diversitatea speciilor de peşti din bazinul r. Prut, graţie diversităţii hidrobiotopice pronunţate şi fragmentării antropogene, nu este distribuită uniform de‑a lungul
sectoarelor. Zonarea piscicolă caracteristică unui râu neafectat antropic cu habitate
bine delimitate (cum ar fi zona: păstrăvului şi lipanului, zona scobarului, zona mrenei
şi zona crapului) în condiţiile actuale de intensificare a presingului antropic a suferit schimări majore. După construcţia barajului lacului de acumulare Costeşti‑Stânca
(1976) ecosistemul acvatic a trecut în categoria corpurilor de apă puternic modificate.
În rezultatul acestor imixtiuni majore de ordin antropic, pot fi evidenţiate următoarele
zone ecologice, cu cinci tipuri de habitate majore (adesea fragmentate în microzone).
I. Zona pragurilor, vadurilor şi grindurilor cu curgere rapidă, substrat nisipos
sau pietros. Demonstrează o repartizare spaţială intermitentă, situată preponderent în sectorul medial (în limitele Republicii Moldova) şi aval de barajul
Costeşti‑Stânca, până în regiunea or. Ungheni (Figura 1.46.). Reprezentanţii
tipici sunt: beldiţa comună, râmbiţa, obleţul, porcuşorul de nisip, ciobănaşul,
scobarul, cleanul, mreana, ş.a.
II. Zona de albie cu curgere lentă, apă adâncă şi puţin transparentă. Este cea mai
extinsă, situată în ambele sectoare până la confluienţă cu fl. Dunărea (Figura 1.45.). Reprezentanţii tipici sunt: somnul, platica, avatul, şalăul, morunaşul,
ocheana, mreana comună, ş.a. Batca, văduviţa şi sabiţa sunt caracteristice doar
sectorului inferior al r. Prut.
III.Zona lacului de acumulare Costeşti‑Stânca (Figura 1.49.). Reprezentanţii tipci
sunt platica, babuşca, bibanul, avatul, şalăul, obleţul, crapul de cultură, ciprinide asiatice, ş.a.
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IV. Zona laculurilor naturale Beleu şi Manta (Figura 1.48.) — carasul argintiu, babuşca, batca, obleţul, ghiborţul comun şi cel de Dunăre, murgoiul bălţat, crapul
de cultură, ciprinidele asiatice. În perioada reproductivă şi a viiturilor tabloul
ihtiofaunistic este puternic influienţat de ihtiocenozele fl. Dunărea şi r. Prut (intrând în cantităţi semnificative ştiuca, platica, şalăul, somnul, mai puţin văduviţa, ş.a.).
V. Zona suprafeţelor inundate şi izolate cu acoperire temporară sau permanentă
de apă (alimentate în timpul viiturilor de r. Prut). Reprezentanţii tipici sunt:
carasul argintiu, soretele, boarţa, murgoiul bălţat, bibanul, obleţul, babuşca, puietul de ştiucă, ş.a.
Diversitatea ihtiofaunistică în limitele unei zone se poate modifica în funcţie
de anotimp, perioada nictimerală, regimul hidrologic, poziţia în interiorul zonei,
ş.a. De regulă, în ihtiocenozele de albie creşte ponderea speciilor reofile de peşti, în
gropile produse de balstiere şi porţiunile lente se instalează speciile reofil‑stagnofile,
caracteristice unor altitudini mai mici, în ihtiocenozele apelor stătătoare, creşte
ponderea speciilor limnofile de peşti.
Însă, indiferent de caracteristica habitatului, pe fonul proceselor active de fragmentare, limnificare şi colmatare se constată supermaţia numerică a reprezentanţilor
euritopi, generalişti şi înalt competititivi ca carasul argintiu, batca, babuşca, bibanul,
obleţul, ş.a., care cu succes îşi majorează efectivele pretutindeni.
Printre speciile euribionte, generaliste, oportuniste şi numeroase în macroecosistemul r. Prut, pot fi menţionate: obleţul — abundent în ambele sectoare a r. Prut (medial şi inferior) şi în toate zonele piscicole (I, II, III, IV, V); bibanul — devenit mai ales
numeros în sectorul medial (II, III) şi în unele microdipresiuni inundate şi pruteţe
izolate din lunca râului (V); babuşca — specie comună pentru toate zonele piscicole a
r. Prut (II, III, IV, V); carsul argintiu — specie alogenă invazivă, omniprezentă, deosebit de numeroasă în apele puţin adânci, stătătoare şi bogate în vegetaţie acvatică (IV,
V); batca şi ghiborţul comun — şi‑au majorat brusc efectivele în hidrobiotopurile de
albie a Prutului inferior şi lacurile naturale Beleu şi Manta, mai ales în zona gârlelor de
alimentare (II, IV). Unele specii cu ciclu vital scurt ca ciobănaşul, mocănaşul, boarţa,
mugoiul bălţat, moaca de brădiş, ş.a. pot demonstra abundenţe mari în unele habitate
de litoral, având frecvenţe variabile chiar şi în cadrul aceleaşi zone.
Este înbucurător faptul că unii reprezentanţi vulnerabili din ihtiofauna Republicii
Moldova (ca cleanul, râmbiţa, văduviţa, scobarul, ocheana, mreana comună, morunaşul, sabiţa, rizeavca, răspărul, beldiţa, porcuşorul de nisip, ş.a.) pot fi încă destul de
obişnuite pentru unele habitate ale r. Prut (figura 1.57.).
În aşa fel, cleanul, scobarul, ocheana, morunaşul, beldiţa şi mihalţul sunt mai frecvent semnalaţi în zona de albie a sectorului medial al r. Prut (figura 1.58.).
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Figura 1.57. Râmbiţa (Sabanejewia balcanica) — în limitele Republicii Moldova are
o distribuţie spaţială puternic fragmenată (răspândită cu precădere în albia r. Prut)

Figura 1.58. Cleanul (Squalius cephalus) şi ocheana (Ballerus sapa) —
specii reofile, încă număroase în sectorul medial al r. Prut

Pe când, văduviţa, sabiţa, rizeavca de Dunăre şi ghiborţul de Dunăre sunt caracteristici tipurilor de habitate majore situate în sectorul Prutului inferior (figura 1.59.).

Figura 1.59. Văduviţa (Leuciscus idus) — în limitele Republicii Moldova
este răspândită doar în sectorul inferior al r. Prut
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În lacul de acumulare Costeşti‑Stânca morunaşul, mreana comună, ocheana şi scobarul au devenit specii frecvente în capturi după inundaţiile majore din 2008 şi 2010
(figura 1.60.).

Figura 1.60. Morunaşul (Vimba vimba) — în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
a devenit frecventă şi relativ numeroasă în capturi după inundaţiile majore
din aa. 2008 şi 2010

În unele hidrobiotopuri a sectorului mijlociu a r. Prut şi afluienţii săi (în limitele
Republicii Moldova) au fost indentificaţi unii reprezentaţi deveniţi rari ai faunei piscicole autohtone cum sunt: grindelul (râul Larga), ţiparul (râul Lopatnic), răspărul, beldiţa şi porcuşorul de nisip (la confluienţa r. Prut cu r. Lopatinca) (figura 1.61.).

Figura 1.61. Grindelul (Barbatula barbatula) — întâlnit doar în apele curate
cu curent rapid şi substrat tare

Evaluarea indicilor ecologici a speciilor de peşti în capturile cu năvodaşul în diferite tipuri de habitate majore delimitate empiric sunt reflectate în tabelul 1.24.
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Tabelul 1.24. Diversitatea şi abundenţa relativă a speciilor de peşti
din sectorul medial a albiei r. Prut şi lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
capturate cu ajutorul năvodaşului pentru puiet în primăvara‑vara anului 2013
Specia

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

Esox lucius Linnaeus,1758
Ştiucă
Cyprinus carpio carpio
Linnaeus, 1758 Crap
Carassius gibelio (Bloch,
1782) Caras argintiu
Barbus barbus
(Linnaeus,1758) Mreană
Barbus petenyi Heckel,
1852 Mreană vânătă
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar
Gobio gobio (Linnaeus,
1758) Porcuşor comun
Romanogobio vladykovi
(Fang, 1943) Porcuşor de şes
Romanogobio kesslerii
(Dybowski, 1862)
Porcuşor de nisip
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
Murgoi bălţat
Abramis brama (Linnaeus,
1758) Plătică
Ballerus sapa (Pallas, 1814)
Cosac cu bot turtit (ocheană)
Vimba vimba (Linnaeus,
1758) Morunaş
Rutilus rutilus (Linnaeus,
1758) Babuşcă
Rhodeus amarus (Bloch,
1782) Boarţă
Aspius aspius (Linnaeus,
1758) Avat
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean
Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758) Roşioară
Hypophthalmichthys mo‑
litrix (Valenciennes, 1844)
Sânger

Zona vadurilor şi pragurilor Zona albiei cu curgere
Zona de litoral a
cu curgere rapidă
lentă
l.a. Costeşti–Stânca
W
W
An(ex) D(%) C (%)
An(ex) D(%) C (%)
An(ex) D(%) C (%) W (%)
(%)
(%)
–

–

–

–

6

1,20

12

0,14

3

0,48

4

0,019

–

–

–

–

2

0,40

4

0,02

5

0,79

8

0,064

–

–

–

–

15

3,01

20

0,60

13

2,07

16

0,331

10

2,45

16

0,39

7

1,41

12

0,17

5

0,79

8

0,064

1

0,25

2

0,005

–

–

–

–

–

–

–

–

6

1,47

10

0,15

1

0,20

2

0,004

1

0,16

2

0,003

–

–

–

–

3

0,60

4

0,02

5

0,79

8

0,064

4

0,98

6

0,06

–

–

–

–

–

–

–

–

7

1,72

10

0,17

3

0,60

4

0,02

–

–

–

–

–

–

–

–

7

1,41

8

0,11

9

1,43

8

0,114

1

0,25

2

0,005

14

2,81

24

0,67

14

2,23

24

0,534

–

–

–

–

6

1,20

10

0,12

2

0,32

4

0,013

6

1,47

10

0,15

4

0,80

8

0,06

4

0,64

8

0,051

4

0,98

8

0,08

21

4,22

28

1,18

64

10,17

68

6,919

5

1,23

8

0,10

44

8,84

44

3,89

34

5,41

34

1,838

14

3,43

12

0,41

45

9,04

50

4,52

83

13,20

70

9,237

17

4,17

28

1,17

10

2,01

18

0,36

4

0,64

8

0,051

–

–

–

–

1

0,20

2

0,004

1

0,16

2

0,003

–

–

–

–

1

0,20

2

0,004

6

0,95

6

0,057
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Specia

20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

37

38
39

Zona vadurilor şi pragurilor Zona albiei cu curgere
Zona de litoral a
cu curgere rapidă
lentă
l.a. Costeşti–Stânca
W
W
An(ex) D(%) C (%)
An(ex) D(%) C (%)
An(ex) D(%) C (%) W (%)
(%)
(%)

Hypophthalmichthys nobilis
–
(Richardson, 1845) Novac
Ctenopharyngodon idella
1
(Valenciennes, 1844) Cosaş
Leucaspius delineatus
3
(Heckel,1843) Fufă
Alburnus alburnus (Linnae166
us, 1758) Obleţ
Alburnoides bipunctatus
47
(Bloch, 1782) Beldiţă
Cobitis taenia
6
Linnaeus,1758 Zvârluga
Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969
–
Zvârluga de Dunăre
Sabanejewia balcanica
1
(Karaman, 1922) Râmbiţă
Misgurnus fossilis
–
(Linnaeus,1758) Ţipar
Silurus glanis
1
Linnaeus,1758 Somn
Lota lota (Linnaeus,1758)
–
Mihalţ
Pungitius platygaster
–
(Kessler,1859) Osar
Perca fluviatilis
40
Linnaeus,1758 Biban
Sander lucioperca (Linnae11
us, 1758) Şalău
Gymnocephalus cernua
(Linnaeus, 1758)
26
Ghiborţ comun
Gymnocephalus schraetser
1
(Linnaeus, 1758) Răspăr
Neogobius gymnotrachelus
–
(Kessler, 1857) Mocănaş
Proterorhinus semilunaris
(Heckel, 1837)
–
Moacă de brădiş
Neogobius fluviatilis (Pallas,
30
1814) Ciobănaş
Perccottus glenii Dybowski,
–
1877 Guvidul de Amur
Total
408

–

–

–

–

–

–

–

1

0,16

2

0,003

0,25

2

0,005

–

–

–

–

–

–

–

–

0,74

4

0,03

3

0,60

4

0,02

3

0,48

4

0,19

40,69

92 37,43 109

21,89

92 20,14 142

22,58

86 19,415

11,52

46

5,30

12

2,41

14

0,34

–

–

–

–

1,47

8

0,12

6

1,20

10

0,12

3

0,48

6

0,029

–

–

–

3

0,60

2

0,01

–

–

–

–

0,25

2

0,005

1

0,20

2

0,004

–

–

–

–

–

–

–

1

0,20

2

0,004

1

0,16

2

0,003

0,25

2

0,005

5

1,00

10

0,10

1

0,16

2

0,003

–

–

–

1

0,20

2

0,004

–

–

–

–

–

–

–

2

0,40

4

0,02

2

0,32

2

0,006

9,80

36

3,53

82

16,47

66 10,87

92

14,63

62

9,068

2,70

16

0,43

28

5,62

38

2,14

37

5,88

42

2,471

6,37

26

1,66

22

4,42

24

1,06

46

7,31

36

2,633

0,25

2

0,005

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

3,01

16

0,48

2

0,32

4

0,013

–

–

–

2

0,40

2

0,01

2

0,32

2

0,006

7,35

26

1,91

13

2,61

10

0,26

42

6,68

26

1,736

–

–

–

3

0,60

6

0,04

2

0,32

4

0,013

100

–

–

498

100

–

–

629

100

–

–
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Din tabelul 1.24. observăm că, valorile indicilor ecologici analitici sunt în dependenţă directă cu preferinţele ecologice a speciilor de peşti faţă de habitatele caracteristice.
În zona pragurilor şi vadurilor speciile eudominante (D5) sunt obleţul (40,69%) şi
beldiţa (11,52%) (figura 1.62.).

Figura 1.62. Beldiţa (Alburnoides bipunctatus) — specie caracteristică zonei cu
curgere rapidă a apei, fiind în prezent ameninţată alterărilor rapide de habitat

Figura 1.63. Obleţul şi beldiţa eudominante din zona pragurilor şi vadurilor (I)

Ca specii dominante se pezintă, bibanul (9,80%), ghiborţul comun (6,37%) şi ciobănaşul (7,35%), iar subdominante sunt: cleanul (4,17%), avatul (3,43%), şalăul (2,70%) şi
mreana comună (2,45%). După valoarea indicelui constanţei (ce exprimă continuitatea
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apariţiei speciei într‑un hidrobiotop), specia euconstată este obleţul (92%), fiind urmată de beldiţă (46%). Conform indecelui de semnificaţie ecologică (W) (care reprezintă
relaţia dinte indicatorul productiv şi cel structural), speciile caracteristice (W5 şi W4)
pentru această zonă sunt: obleţul (37,43%) şi beldiţa (5,30%) (figura 1.63.).
În zona albiei cu curgere lentă a sectorului medial speciile eudominante (D5) sunt: obleţul (21,89%) şi bibanul (16,47%). De asemenea, aceste specii (obleţul (C‑92%, W‑20,14%)
şi bibanul (C‑66%, W‑10,87%)) sunt euconstante (C4) şi caracteristice (W4,W5).
Analiza comparativă a capturilor din sectorul medial şi inferior, reflectă unele
deosebiri vădite privind abundenţa şi frecvenţa bibanului. În albia sectorului inferior
bibanul este o specie accesorie, poziţia lui dominantă (constatată în sectorul medial),
fiind preluată de speciile de ghiborţ (giborţul comun şi ghiborţul de Dunăre). Acelaşi
tablou este observat şi în lacurile naturale Beleu şi Manta, unde bibanul este o specie
sporadică, iar ghiborţii formează populaţii deosebit de numroase în zona gârlelor de
comunicare şi cele de litoral. Pe când, analiza dinamicii populaţiilor de biban în zonele proaspăt inundate şi ulterior izolate, constată o creştere bruscă a efectivelor acestei
specii, cu o stabilizare ulterioară a sa în timp. În lacul Costeşti‑Stânca, bibanul este
o specie comună (mai ales în zona golfurilor Răcovăţ, Dumeni, Ciuhur unde devine
multidominat), iar, în unii ani, poate demonstra depresii numerice bruşte urmate de
adevărate „explozii“ de efectiv. Aceste oscilaţii în dinamica populaţională, cu „apogeuri“, urmate peste câţiva ani de adevărate stări de declin, este rezultatul autoreglării în
cadrul populaţiei (devenite „suprasaturate“), eliminându‑se, prin diverse mecanisme
(ca exemplu în urma epizootiilor), generaţiile deosebit de numeroase, ajunse la maturitate şi care au „lăsat în urmă“ un nou „val“ de progenituri (figura 1.64.).

Figura 1.64. În unele habitate a lacului Costeşti‑Stânca bibanul
devine o specie multidominantă
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Răspândirea bibanului în albia Prutului medial a avut loc din lacul Costeşti‑Stânca, iar caracterul expansiei este unul relativ „tânăr“ (după modelul zonelor inundate),
legat în mare parte de alterarea hidrobiotopică progresivă, lipsa concurenţei interspecifice accentuate cu speciile locale şi potenţialul biotopic înalt al taxonului.
Este surprinzătoare prezenţa ştiucii şi carasului argintiu pe tot sectorul medial de
albie, ne fiind un hidrobiotop specific pentru habitarea acestor specii (figura 1.65.).

Figura 1.65. Avansarea ştiucii şi carasului argintiu în sectorul medial a albiei râului Prut
este un semnal alarmant pentru starea structural‑funcţională a ihtiocenozei riverane

Expansia lor în amonte poate fi calificată ca un indicator ferm a schimbăriilor negative de colmatare şi degradare hidrobiotopică activă a ecosistemului. Anterior Popa
L.L., [399, 401], menţiona că ştiuca şi carasul argintiu (specie alogenă invazivă) erau
răspândite doar în lacurile şi bălţile Prutului inferior, în albie erau întâlnite în mod
sporadic (pe când, în prezent, se constată expansia activă a acestor două specii şi în
sectorul medial al fl. Nistru).
În zona de litoral a lacului Costeşti‑Stânca devin eudominante babuşca (10,17%),
avatul (13,20%), obleţul (22,58%) şi bibanul (14,63%). Speciile dominante sunt: şalăul
(5,88%), ghiborţul comun (7,31%), ciobănaşul (6,68%) şi boarţa (5,41%). După valoarea
continuităţii apariţiei speciei în lac, euconstant devine obleţul (86%), iar constante sunt:
babuşca (68%), avatul (70%) şi bibanul (62%). Ponderea maximală raportată la suprafaţă le deţin următoarele specii caracteristice (W5, W4): babuşca (6,91%), avatul (9,23%),
obleţul (19,41%) şi bibanul (9,06%). Au devenit accesorii (W2,W3) aşa specii reofile necaracteristice lacului ca mreana comună (0,79%) şi morunaşul (0,64%) (figura 1.66.).
Investigaţiile efectuate cu ajutorul năvodaşului pentru puiet în diferite ecosisteme
ale Prutului inferior constată supremaţia numerică şi continuitatea maximă de apariţie a
obleţului, bătcii, carasului argintiu, babuştei şi speciilor de ghiborţ (ghiborţul comun şi cel
de Dunăre), în unele biotopuri a: murgoiului bălţat, boarţei, zvârlugilor, ciobănaşului şi a
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soretelui. Dacă să facem o analiză comparativă pe transoanele sectorului inferior, se poate
cu siguranţă menţiona că, ponderea speciilor reofile şi oxifile (cleanul, scobarul, mreana
comună, râmbiţa, beldiţa, ş.a.) este mai mare în zona aval de lac şi până la or. Ungheni (demonstrând unele valori asemănătoare cu structura ihtiocenozei albiei sectorului medial).

Figura 1.66. Mreana comună (Barbus barbus) — specie reofilă
devenită în prezent accesorie în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca

Din puetul speciilor economic valoroase, o pondere semnificativă deţin: crapul,
sângerul, avatul, somnul, şalăul şi platica. În toate cazurile se observă o repartizare
spaţială bine exprimată, dependentă de predilecţiile hidrobiotopice a specimenelor,
anotimp şi starea de conservare a habitatelor investigate [4].
La analiza valorilor indicilor ecologici sintetici obţinuţi în baza capturilor efectuate cu ajutorul năvodaşului în sectorul medial al Prutului, observăm cea mai mare
valoare a diversităţii Shannon‑Wiener (Hs) în zona albiei cu curgere lentă (3,937±0,117)
(tabelul 1.25.).
Tabelul 1.25. Idicii ecologici sintetici a ihtiofaunei
principalelor tipuri de habitate majore din sectorul Prutului medial
Zona vadurilor
şi pragurilor cu
curgere rapidă

Zona albiei cu
curgere lentă

Zona de litoral a
l.a. Costeşti–Stân‑
ca

Diversitatea reală
Indicele Shannon‑Wiener (Hs)

3,133±0,039

3,937±0,117

3,581±0,121

Indicele Simpson (Is)

0,204±0,009

0,103±0,003

0,118±0,004

Echitabilitatea Lloyd‑Gheraldi (e)

0,136±0,006

0,116±0,003

0,119±0,004

Indicii ecologici sintetici
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Valoarea mare este rezultatul interacţiunii elementelor caracteristice diferitor tipuri de habitate majore, albia fiind bogată în diverse structuri neomogene ce pote găzdui, atât reprezentanţi reofili, stagnofili cât şi cei euritopi (figura 1.67.).

Figura 1.67. Cleanul reofil alături de babuşca şi bibanul euritop din albia râului Prut

Prezenţa speciilor reofile în regiunea de litoral a lacului de acumulare Costeşti‑Stânca (mreana, ocheana, morunaşul, cleanul), a unor reprezentanţi alogeni
(moşul de Amur, murgoiul bălţat, sângerul, novacul, cosaşul) şi intervenienţi (osarul,
ciobănaşul, mocănaşul, ş.a.) au contribuit la majorarea artificială a valorii indecelui
Shannon‑Wiener (Hs) până la 3,581±0,121. Moşul de Amur care anterior era semnalat
de către noi doar în afluienţii r. Prut din zona de nord a republicii [42], în prezent este
capturat constatant şi în albia sectorului medial al r. Prut, inclusiv lacul de acumulare
Costeşti‑Stânca (figura 1.68.).

Figura 1.68. Moşul de Amur (Perccottus glenii) — specie alogenă invazivă (stânga jos)
prezentă deja în sectorul medial al r. Prut (inclusiv lacul de acumulare Costeşti‑Stânca)
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Zona vadurilor şi pragurilor cu curegere rapidă a apei este caracterizată de o diversitate ihtiofaunistică mai mică (3,133±0,039), dar constituită, în special, din reprezentanţi tipici reofili (beldiţa, cleanul, porcuşorii, râmbiţa, ş.a.), care devin dependenţi vital
de acest habitat specific (în prezent — cu risc mare de degradare).
Valorile indicelui Simpson (Is) sunt mai mari în zona vadurilor şi pragurilor cu
curgere rapidă a apei (0,204±0,009), unde omogenitatea frecvenţelor de întâlnire între
specii este mai mică, demonstrând „concentraţia“ mai mare a speciilor exigente faţă de
particularităţile hidrobiotopice.
Echitabilitatea este maximă — egală cu 1 — atunci când toate speciile au efective
egale şi este aproape de 0 dacă între efectivele acestora apar diferenţe mari (adică biocenoza conţine specii dominante), ceea ce, se demonstrează prin valorile sale joase (ca rezultat a participării maximale la constituirea biomasei piscicole a câtorva specii euritope
în funcţie de zona delimitată: obleţul, boarţa, babuşca, bibanul,batca, ghiborţul comun).
La analiza indicilor ecologici sintetici a ihtiocenozelor zonei umede din regiunea
Prutul inferior (pe exemplul lacului Beleu), observăm că structura specifică în mare
parte depinde de regimul hidrologic, de gradienţii termici, gazoşi şi se poate modifica
semnificativ pe parcursul anului. Cu creşterea nivelului apei în fl. Dunărea, peştii se
deplasează activ în amonte pe r. Prut, întrând şi prin gârlele de comunicare în lacurile
Beleu şi Manta. Pe când, în timpul secetelor prelungite, şi temperaturilor extremale, nivelul apei şi concentraţia oxigenului solvit în aceste ecosisteme lacustre şi palustre scade catastrofal, râmânând doar speciile eurioxibionte şi euriterme cu ciclu vital scurt, şi
mediu ( batca, carasul argintiu, babuşca, ş.a.), de asemenea puietul unor specii economic valoroase de peşti ca: avat, crap, sânger, novac, cosaş, somn, plătica, ş.a. [27, 41].
În urma efectuării pescuiturilor de control (a. 2011) cu plasa staţionară (Ø 30, 50
mm, L = 50+50 m) în lacul Beleu, cea mai mare valoare a indicelui de diversitate Shannon (Hs) (4,21±0,16) se atestă primăvara, când creşte diversitatea specifică şi ponderea
fiecării specii în ihtiocenoză [41] (figura 1.69.).

Figura 1.69. Dinamica sezonieră a valorilor indicilor ecologici sintetici
în ihtiocenoza lacului Beleu
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Vara valoarea lui Hs scade brusc (3,006±0,18) din cauza instalării condiţiilor abiotice neprielnice, iar toamna din nou creşte (3,70±0,20) graţie ameliorării regimului
hidrologic şi gazos şi intensificărilor migraţiilor trofice înainte de iernare.
Situaţia este diametral opusă în cazul valorilor indicelui Simpson (Is) şi echitabilităţii (e), ce desemnează majorarea ponderii (dominării) unor specii eurioxibionte
şi euriterme în timpul verii (crapul, sângerul, carasul argintiu, babuşca, batca ş.a.) şi
omogenizărilor mai pronunţate a structurii ihtiocenotice primăvara şi toamna.
Un subiect aparte, care necesită a fi abordat în mod deosebit este starea structural‑funcţională a populaţiilor piscicole din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca şi problema exploatării iraţionale a pescăriilor. Unele analize preliminare constată faptul că
în pofida potenţialului productiv înalt a ecosistemului, în lac au loc disfuncţii structural‑funcţionale majore la nivel ihtiocenotic.
După opinia noastră, şi în baza rapoartelor anuale ale Serviciului Piscicol de Stat,
se poate afirma că lacul de acumulare Costeşti‑Stânca are o producţie piscicolă mult
sub valoarea sa potenţială. Această stare de lucruri este cauzată de gestionarea inefecientă a fondului piscicol din lac, inclusiv, presingul înalt al pescuitului ilicit, menţinerea nesatisfăcătoare a regimului hidrologic în perioada de prohibiţie, reglementările
conflictuale a relaţiilor de pescuit între statele limitrofe (cu privire la evidenţa capturilor, sculelor şi ochiurilor folosite în pescuitul industrial, numărul cotelor eliberate,
ş.a.), şi diminuării, de multe ori intenţionate, a capturilor reale de către pescarii industriaşi.
Rezultatele multianuale a pescuitului industrial în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca sunt reflectate sub următoarea formă grafică (figura 1.70.).

Figura 1.70. Dinamica pescuitului industrial în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
în limitele teritoriale ale Republicii Moldova (tone)
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Din figura 1.70. observăm că, cele mai semnificative capturi piscicole industriale
„lacul le‑a oferit“ în anii ‘80 şi până la începulul anilor ‘90 (în a. 1990 — 45,71 tone
total, din care numai platica — 27,06 tone şi crap — 7,92 tone), ulterior valorile scad
catastrofal (până la 2,39 tone în 2007), în pofida lucrărilor sistematice de populare cu
crap şi ciprinide asiatice.
Totuşi, în comparaţie cu acelaş lac de albie, cum este Dubăsari (de pe fl. Nistu),
starea ecologică generală a lacului Costeşti‑Stânca (şi în particular a populaţiilor piscicole) este mai favorabilă, iar diversitatea mare de hidrobiotopuri (încă puţin afectate
de colmatare) găzduieşte mai multe specii cu nişe ecologice uşor delimitabile, având o
biomasă piscicolă net superioară.
Decalajul între stocurile piscicole reale şi productivitatea potenţială, se poate
demonstara, reflectând rezultatele ritmurilor de creştere a speciilor economic valoroase de peşti din lacul Costeşti‑Stânca, şi pe baza unor indici cantitativi ce reflectă excesul de biomasă a speciilor cu ciclul vital scurt şi mediu.
Analiza ritmului de creştere a speciilor ihtiofage ca avatul şi şalăul din lacul Costeşti‑Stânca evidenţiază un spor gravimetric anual semnificativ în toate grupele de
vârstă, ceea ce indică la o asigurare trofică optimală pe parcursul întregului ciclul ontogenetic (figura 1.71.).

Figura 1.71. Puietul de şalău în lacul Costeşti‑Stânca consumă activ gamaride (amphipode)
înalt calorice şi accesibile (deosebit de numeroase printre cochiliile de dreissenă)

Ca exemplu, aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de
creştere a şalăului din lacul Costeşti‑Stânca, relevă un ritm de creştere relativ uniform
pe parcursul ciclului vital (cu tendinţă de accelerare) atât în lungime cât şi în greutate
(k lungime — 0,194, k pentru greutate — 0,147), caracteristică speciilor de talie mare şi
cu multe grupe de vârstă (a căror potenţial de creştere se menţine pe parcursul întregii vieţi). Valoarea mai mare a parametrului de creştere k în lungime (0,194) indică la
un ritm de creştere mai accelerat în primele grupe de vârstă şi o stabilizare ulterioară
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(după vârsta 2+, creşterea în lungime este amortizată de metabolismul generativ şi adausul în greutate) (tabelul 1.26.).
Tabelul 1.26. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere a şalăului
din lacul Costeşti‑Stânca
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

14,3±0,09

4,23

35,4±0,2

2,99

1,16

1,55

1+

26,5±0,66

4,04

210±5,36

2,85

1,42

2,32

2+

39,0±0,88

3,79

680±31,22

2,67

1,59

2,83

3+

42,8±0,43

3,70

1090±74,56

2,56

1,63

3,04

4+

49,2±1,43

3,53

1680±77,60

2,42

1,69

3,23

5+

54,5±1,14

3,36

2130±125,04

2,33

1,74

3,33

6+

63,5±0,74

2,99

3560±252,96

2,07

1,80

3,55

2,84

4250±220,79

1,94

1,82

3,63

7+
n=46

66,2±0,89
a= 14,739
b= 0,823
c= 4,443

t0= ‑0,109
k= 0,194
l∞= 83,306

l = 83,306(1‑e‑0,194(t+0,109))

a= 3,187
b= 0,862
c= 3,140

t0= 0,018
a= ‑2,105±0,057
b= 3,136±0,093
k= 0,147
w∞= 12445,44 rxy= 0,998±0,0007

W =12445,44 (1‑e‑0,147(t‑0,018))3 lgW=(‑2,105±0,05)+(3,136±0,093)lg l

Intensificarea ritmului de creştere în primele stadii ogenetice urmăreşte scopul
limitării perioadei susceptibile în relaţiile cu alţi răpitori şi concurenţi, ulterior stagnarea ritmului creşterii de la vârsta 2+ se datorază intensificării metabolismului generativ
şi amortizării celui somatic. De asemenea, la speciile ihtiofage (ca bibanul, ştiuca, avatul, şalăul, ş.a.), sporul semnificativ în lungime şi greutate din primul an se datorează,
perioadei reproductive timpurii, puietul, fiind capabil să consume activ progeniturile
calorice a speciilor pacifiste eclozate în acelaşi an reproductiv (dar care se reproduc
mai târziu) [369]. În acelaşi timp, se poate afirma că, la şalăul din lacul de acumulare
Costeşti‑Stânca caracterul creşterii este unul favorabil, specia dispunând de condiţii
optimale de creştere şi îngrăşare (figura 1.72.).
La estimarea valorilor lungimii şi greutăţii fiziologice maximale pe care teoretic le
poate atinge această specie în lac, s‑a obţinut pentru lungime l∞ = 83,306 cm, iar pentru greutate W∞ = 12445,44 g, ceea ce este substanţial pentru acest taxon (cu toate că în
literature de specialitate se menţionează despre dimensiuni maximale de 130 cm lungime şi 20 kg greutate, dar aceste cazuri sunt deosebit de rare) [4, 83, 389, 390, 587].
La evaluarea corelaţiei lungime — greutate a şalăului din lacul Costeşti‑Stânca observăm din tabelul 1.26. şi figura 1.73., că parametrul b obţine valoarea de 3,136±0,093,
ceea ce indică la o alometrie pozitivă şi la condiţii excelente de creştere şi îngrăşare a
specie în acest ecosistem.
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Figura 1.72. Creşterea în lungime şi greuta- Figura 1.73. Dependenţa masei corpului
te a şalăului din lacul Costeşti‑Stânca
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la şalăul din lacul Costeşti‑Stânca

Şalăul în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca dispune de o bază trofică deosebit de
favorabilă sub formă de obleţ, specii de guvizi, ghiborţ, puiet de biban, babuşcă, şi alte specii
economic nevaloroase, care fiind abundente în lac provoacă o concurenţă interspecifică
pronunţată cu speciile pacifiste de talie mare, iar biomasa lor imensă se iroseşte zădarnic.
În aşa fel, această specie ihtiofagă devine un meliorator biologic important în ihtiocenoza lacului, ce necesită eforturi urgente din partea noastră, în stimularea majorării
efectivelor şi optimizarea structurii de vârstă (în prezent preponderent reprezentată de
grupele tinere de vârstă şi cu „goluri“ în cele superioare).
La analiza ritmului gravimetric de creştere al avatului în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, se poate constata de asemenea sporuri semnificative a indivizilor în toate
grupele de vârstă (figura 1.74. şi tabelul 1.27.).

Figura 1.74. Avatul — specie ihtiofagă deosebit de importantă în calitate
de meliorator biologic, consumând eficient speciile economic nevaloroase
cu ciclul vital scurt (în deosebi sub formă de obleţ)

Ca exemplu, la aplicarea modelului Bertalanffy, se relevă un ritm de creştere relativ
uniform în timp, dar cu un spor anual semnificativ în toate grupele de vârstă, atât în lungime (k lungime — 0,199), cât şi în greutate (k pentru greutate — 0,241). La evaluarea
dimensiunilor fiziologice gravimetrice maximale se constată că avatul poate atinge lungimea maximă standard de l∞= 81,065 сm şi greutate w∞ = 6209,34 g, indicând la condiţii
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optimale de creştere şi îngrăşare a speciei în ecosistemul lacului Costeşti‑Stânca (fiind
valori apropiate cu cele din literatura de specialitate) [83, 212, 587] (tabelul 1.27.).
Tabelul 1.27. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere a avatului
din lacul de acumulareCosteşti‑Stânca
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

12,1±0,77

4,23

29,8±2,9

2,73

1,08

1,47

1+

26,0±0,52

4,01

290±31,84

2,46

1,41

2,46

2+

34,5±0,42

3,84

740±33,12

2,23

1,54

2,87

3+

42,0±0,74

3,67

1160±72,88

2,06

1,62

3,06

4+

50,2±0,65

3,43

1980±67,63

1,76

1,70

3,30

5+

54,0±0,65

3,30

2450±133,73

1,59

1,73

3,39

6+

59,0±1,41

3,09

3280±228,49

1,26

1,77

3,52

7+

64,5±3,54

2,81

3850±141,42

1,00

1,81

3,59

n=52

a= 14,665
b= 0,819
c= 4,426

t0= ‑0,158
k=0,199
l∞= 81,065

l = 81,065(1‑e‑0,199(t+0,158))

a= 3,950
b= 0,785
c= 2,978

t0= ‑0,277
a= ‑1,678±0,039
b= 2,926±0,062
k= 0,241
w∞= 6209,34 rxy= 0,999±0,0004

W =6209,34 (1‑e‑0,241(t+0,277))3 lgW=(‑1,678±0,039)+(2,926±0,062)lg l

La analiza valorilor empirice gravimetrice medii pentru fiecare grupă de vârstă
se poate constata un caracter de creştere liniar, cu toate că în ultimile grupe de vârstă
se observă stagnarea sporului în lungime şi accelerarea adaosului în greutate, caz tipic
pentru speciile de talie mare cu o structură de vârstă complexă (figura 1.75.).
La evaluarea corelaţiei lungime — greutate a avatului din lacul Costeşti‑Stânca observăm din tabelul 1.27. şi figura 1.76. că parametrul b obţine valoarea de 2,926±0,062,
fiind aproape de o creştere izometrică (cu toate că se observă o favorizare nesemnificativă a creşterii în lungime).

Figura 1.75. Creşterea în lungime şi greutate a avatului din lacul Costeşti‑Stânca

Figura 1.76. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la avatul din lacul Costeşti‑Stânca
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Este de menţionat că, în ultima perioadă se constată o ameliorare uşoară a stării populaţiilor de avat în toate ecosisteme acvatice mari ale Republicii Moldova, în
unele din ele (ca exemplu Prutul inferior) grupele tinere de vârstă sunt chiar destul de
abundente. Cauza principală este reacţia de răspuns pozitivă la accesibilitatea mare a
hrănii predilecte — obleţul (care a devenit deosebit de numeroasă în toate ecosistemele
acvatice naturale din ţară, ş.a.) şi modul litofil de reproducere — mai puţin dependent
de starea instabilă a nivelului hidrologic în perioada actuală.
Analiza ritmului de creştere a unor specii pacifiste, luând ca exemplu plătica din
lacul Costeşti‑Stânca, de asemenea indică la condiţii favorabile de nutriţie, şi respectiv
de îngrăşare (figura 1.77.).

Figura 1.77. Platica — specie indigenă economic valoroasă
care în trecut era deosebit de abundentă în lacul Costeşti‑Stânca
(după clasificarea piscicolă ecosistemul era de tip plătică‑babuşcă)

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru plătica din lacul Costeşti‑Stânca scoate
în evidenţă un ritm de creştere relativ uniform în toate grupele de vârstă cu caracter
aproape liniar (k lungime — 0,136 şi k pentru greutate — 0,106) (tabelul 1.28.).
Doar în grupele superioare de vârstă analizate se constată o stagnare nesemnificativă a vitezei de creştere în lungime şi o accelerare în greutate, fiind tipică speciilor de
talie mare cu o structură de vârstă complexă (figura 1.78.).
La estimarea dimensiunilor fiziologice gravimetrice maximale observăm că,
această specie în lac poate atinge teoretic lungimea standard de 58,67 cm şi greutatea
maximă de 8008 g, ceea ce este deloc puţin în partea sudică a arealului său de răspândire [553].
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Tabelul 1.28. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la plătica
din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

9,5±0,79

3,90

16,8±0,79

2,86

0,98

1,23

1+

15,0±0,27

3,78

78±5,69

2,76

1,18

1,89

2+

19,5±0,56

3,67

185±10,14

2,66

1,29

2,27

3+

27,0±0,4

3,46

405±14,01

2,53

1,43

2,61

4+

32,0±0,64

3,28

665±48,04

2,42

1,51

2,82

5+

34,0±0,39

3,21

960±36,93

2,32

1,53

2,98

2,22

1,57

3,10

6+
n=69

37,0±0,42
a= 7,503
b= 0,872
c= 4,049

3,08
t0= 0,165
k= 0,136
l∞= 58,672

l = 58,672(1‑e‑0,136(t‑0,165))

1250±83,96
a= 2,015
b= 0,899
c= 2,971

t0= 0,235
a= ‑1,758±0,137
k= 0,106
b= 3,080±0,116
w∞= 8008,18 rxy= 0,998±0,001

W =8008,18 (1‑e‑0,106(t‑0,235))3 lgW=(‑1,758±0,137)+(3,08±0,116)lg l

La analiza corelaţiei lungime‑greutate, observăm valoarea lui b=3,080±0,116, şi
indică la o creştere izometrică cu tendinţă de alometrie pozitivă, fiind o creştere armoniosă şi bine echilibrată (figura 1.79.).

Figura 1.78. Creşterea în lungime şi greuta- Figura 1.79. Dependenţa masei corpului
te a plăticii din lacul Costeşti‑Stânca
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la plătica din lacul Costeşti‑Stânca

Această valoare se datorează în primul rând condiţiilor prielnice de nutriţie a speciei în lac, graţie abundenţei şi accesibilităţii mari a resurselor trofice înalt calorice (copepode, amphipode (gamaride), mizide, oligochete, dreissenă, larve de chironomidae)
şi mediului lentic de habitare.
Platica în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, în prezent, este considerată ca una
din cele mai abundente şi reprezentative specii indigene de peşti economic valoroase.
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La analiza ritmului de creştere gravimetric a babuştei în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, de asemenea, se poate constata valori semnificative în toate grupele de
vârstă (figura 1.80.).

Figura 1.80. Babuşca — specie euritopă cu ciclul vital mediu devenită
deosebit de abundentă în lacul Costeşti‑Stânca (alături de obleţ)

Ca exemplu, aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere la babuşcă, relevă un ritm de creştere semnificativ atât în lungime cât şi în greutate
(k lungime — 0,242, iar k pentru greutate — 0,262). Valorile mai mari a parametrului k
(în comparaţie cu şalăul, avatul şi platica) indică la un timp mai scurt, necesar pentru
atingerea valorilor gravimetrice maximale. Acest caracter de creştere, fiind propriu speciilor cu ciclul vital mai scurt şi cu o structură mai simplă de vârstă (tabelul 1.29.).
Tabelul 1.29. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la babuşca
din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

7,4±0,05

3,36

6,33±0,04

2,15

0,87

0,80

1+

15,5±0,31

3,03

69±3,18

1,84

1,19

1,84

2+

18,5±0,26

2,88

165±6,57

1,59

1,27

2,22

3+

21,2±0,12

2,71

255±5,37

1,40

1,33

2,41

4+

23,5±0,17

2,55

340±10,79

1,23

1,37

2,53

5+

25,0±0,94

2,42

410±17,02

1,09

1,40

2,61

6+

28,5±0,74

2,05

540±34,34

0,81

1,45

2,73

0,29

1,51

2,87

7+
n=76

32,0±1,41
a= 7,810
b= 0,784
c= 3,619

1,45
t0= ‑0,119
k= 0,242
l∞= 36,255

l = 36,255(1‑e‑0,242(t+0,119))

745±123,04
a= 2,401
b= 0,769
c= 2,361

t0= ‑0,074
a= ‑2,068±0,11
k= 0,262
b= 3,328±0,144
w∞= 1125,11 rxy= 0,996±0,002

W =1125,11 (1‑e‑0,262(t+0,074))3 lgW=(‑2,068±0,11)+(3,328±0,144)lg l
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La evaluarea valorilor teoretice gravimetrice maximale se poate constata că această specie în ecosistemul lacului de acumulare Costeşti‑Stânca are condiţii favorabile
pentru creştere, atingând l∞ = 36,255сm şi W∞ = 1125,11 g.
Caracterul creşterii se poate observa analizând graficul valorilor medii empirice
în funcţie de vârstă (figura 1.82.).
Din figura 1.82. observăm că, la babuşca din lac, de la vârsta 1+ creşterea somatică
în lungime puţin stagnează din contul intensificării metabolismului generativ, iar începând cu vârsta de 5+, iarăşi se intensifică relevant, trecând activ la modul de nutriţie
malacofag (figura 1.81.).

Figura 1.81. Spectrul trofic al babuştei din lacul Costeşti‑Stânca se îngustează
semnificativ, consumând activ şi constant dreissena accesibilă şi înalt calorică

La analiza corelaţiei lungime‑greutate, observăm valoarea lui b=3,328±0,144, ce
indică la o alometrie pozitivă accentuată, favorizându‑se creşterea în greutate faţă de
cea în lungime (figura 1.83.).

Figura 1.82. Creşterea în lungime şi greutate a babuştei din lacul Costeşti‑Stânca

Figura 1.83. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la babuşca din lacul Costeşti‑Stânca
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Această valoare este provocată, pe de o parte, de nutriţia activă a speciei cu dreissenă înalt calorică şi abundentă în ecosistem (cheltuindu‑se minimum de energie pentru căutarea hranei), cât şi de tipul ecosistemului (lenic), unde nu se cere o formă mai
hidrodinamică şi cheltuieli de energie pentru înfruntarea curenţilor de apă (în râuri
specia capătă o formă mai alungită) [198, 199, 364].
Condiţiile favorabile de nutriţie a babuştei în lac, capacitatea adaptivă şi competitivă a ei înaltă, cât şi presingul nesemnificativ din partea pescuitului ilicit şi al răpitorilor, provoacă avansarea speciei în lac pe poziţie multidominantă.
O altă specie pacifistă din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, la care s‑a analizat
ritmul de creştere şi care a devenit destul de frecventă şi abundentă în acest ecosistem, mai ales după calamităţile naturale din 2008 şi 2010, este morunaşul (figura
1.60.).
Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere a
acestei specii, relevă un ritm de creştere semnificativ atât în lungime cât şi în greutate
(k lungime — 0,31, k pentru greutate — 0,271), şi indică la un timp relativ scurt, necesar pentru atingerea dimensiunilor gravimetrice fiziologice maximale (tabelul 1.30.).
Tabelul 1.30. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere a morunaşului
din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

8,5±0,11

3,31

10±0,28

2,11

0,92

1

1+

15,8±0,15

3,00

67±1,46

1,85

1,19

1,82

2+

21,5±0,4

2,66

206±7,7

1,51

1,33

2,31

3+

23,5±0,59

2,51

285±13,91

1,35

1,37

2,45

4+

28,3±0,73

2,01

410±24,02

1,11

1,45

2,61

0,73

1,48

2,77

5+
n=38

30,2±0,5
a= 9,545
b= 0,733
c= 3,636

1,72
t0= ‑0,189
k= 0,31
l∞= 35,794

l = 35,794(1‑e‑0,31(t+0,189))

592±42,89
a= 2,491
b= 0,762
c= 2,383

t0= ‑0,125
a= ‑1,978±0,092
b= 3,20±0,12
k= 0,271
w∞= 1149,318 rxy= 0,998±0,001

W =1149,318(1‑e‑0,271(t+0,125))3

lgW=(‑1,978±0,092)+(3,20±0,12)lg l

La estimarea dimensiunilor fiziologice maximale s‑a constatat că morunaşul în
ecosistemul lacului de acumulare Costeşti‑Stânca poate atinge lingimea standard
l∞ = 35,794 cm şi greutatea maximală de 1149 g, fiind o creştere favorabilă pentru întreg arealul de răspândire a speciei [587].
La analiza graficului din figura 1.84., observăm că, cu înaintarea în vârstă, sporul
în greutatea poartă un caracter liniar, fiind destul de semnificativ în grupele tinere şi
medii de vârstă (graţie bazei trofice bogate în ecosistem şi eurifagiei accentuate). În
lungime observăm stagnări nesemnificative de la vârsta de 2+, când are lor maturiza-
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rea primară a speciei şi se redistribuie priorităţile energetice în favoarea metabolismului generativ (figura 1.84.).
La evaluarea corelaţiei lungime‑greutate se constată valoarea lui b= 3,20±0,12,
ceea ce indică la o alometrie pozitivă accentuată, favorizându‑se creşterea în greutate
faţă de cea în lungime. Acest caracter de creştere este determinat şi de schimbarea condiţiilor de habitare a speciilor tipic reofile în mediile lacustre, cu ape liniştite şi trofic
bogate (figura 1.85.).

Figura 1.84. Creşterea în lungime şi greutate a morunaşului din lacul Costeşti‑Stânca

Figura 1.85. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la morunaşul din lacul Costeşti‑Stânca

În prezent, în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, morunaşul a format o populaţie
locală stabilă, care nu interprinde migraţii pe distanţe lungi (ca în sectoarele inferioare
ale r. Prut şi fl. Nistru, unde s‑au semnalat forme semimigratoare).
Este foarte important de menţionat că, graţie diversităţii mari de habitate în
lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, tabloul ihtiofaunistic se modifică semnificativ
în timp şi spaţiu, şi depinde de particularităţile reliefului fundului, repartizarea
şi concentraţia resurselor trofice, de anotimp, perioada nictimerală, regimurile
hidrologic, termic, gazos, ş.a. În toate cazurile factorul determinant fiind necesităţile
ecologice a speciei, pe de o parte, şi gradul de disponibilitate pe care‑l poate asigur
ecosistemul (are loc o confruntare continuă a organismului între necesităţi —
posibilităţi — oportunităţi).
În zona golfurilor Răcovăţ, Ciuhur şi lângă s. Dumeni creşte semnificativ ponderea bibanului, dar dinamica multianuală populaţională demonstrează valori cantitative fluctuante (caracteristic speciilor de peşti cu ciclul vital scurt). În sectorul superior
scobarul, ocheana, cleanul, morunaşul şi mreana comună devin mai numeroase, iar
cu scăderea temperaturii apei, ponderea lor creşte în toate sectoarele lacului. În zona
concentrării coloniilor de dreissenă (de obicei pe insule subacvatice) creşte ponderea
babuştei şi crapului malacofag, de asemenea a plăticii şi a unor specii răpitoare de pândă şi de goană (ca şalăul şi bibanul).
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În zona de litoral, în perioada vegetativă, domină obleţul şi bibanul cu ritm lent de
creştere, iar în zonele cu reliefări de fund creşte ponderea şalăului, somnului şi ecofenului bibanului de adâncime. Avatul ca răpitor pelagic manifestă o dependenţă spaţială
vădită faţă de prezenţa prăzii predilecte, cum este obleţul. Mreana comună, scobarul,
morunaşul, ciobănaşul şi ghiborţul comun deobicei se concentrează în habitatele cu
substrat nisipos sau pietros şi sunt mai mult active noaptea, iar ciprinidele asiatice ocupă largul lacului (zona pelagială), efectuând migraţii trofice şi pseudoreproductive pe
mari distanţe. Ştiuca, roşioara (încă rare în lac) şi carasul argintiu preferă habitatele
microgolfuleţelor bogate în vegetaţie acvatică. De asemenea, majoritatea speciilor cu
ciclul vital scurt şi puietul speciilor de talie mare preferă habitatele cu apă mică, bogate
în macrofite şi ferite de „duşmanii periculoşi din apele mari“ (figura 1.86.).

Figura 1.86. Zona „golfuleţelor“ din lacul Costeşti‑Stânca, bogate în diverse
refugii naturale (macrofite, tulpini şi rădăcini de copaci înecaţi, ş.a.) devin deosebit
de atractive şi importante pentru creşterea şi îngrăşarea puietului

În timpul perioadei de reproducere majoritatea speciilor de peşti se concentrează
la boiştile vaste situate de partea română şi puţinele de partea noastră.
În perioada de prohibiţie (prereproductivă şi reproductivă) aceste zone concentrează o biomasă însemnată a speciilor de babuşcă, plătică, şalău, crap, ş.a. specii economic valoroase, care devin deosebit de vulnerabile la alternarea nivelului apei şi la
impactul pescuitului ilicit (generaţii întregi fiind în totalitate compromise din cauza
imprudeţei şi egoismului uman exagerat) (figura 1.87.).
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Figura 1.87. Starea boiştilor în perioada de prohibiţie este o condiţie imperativă
de asigurare a sporului anual normal de biomasă piscicolă în lac

În limitele Republicii Moldova zona de litoral a lacului de acumulare Costeşti‑Stânca,
din cauza malurilor înalte şi abrupte (stâncoase), se caracterizaează ca fiind una îngustă,
pe teritoriul republicii localizându‑se cele mai importante gropi de iernat (figura 1.88.).

Figura 1.88. Din cauza malurilor stâncoase, zona de litoral a lacului Costeşti‑Stânca
în limitele Republicii Moldova localizează numeroase gropi de iernat

Iar, în perioada estivală majoritatea speciilor de peşti indiferent de grupele de vârstă, preferă habitatele mai puţin adânci, care sunt mai abundente în hidrobionţi furageri (fiind activ pescuiţi în timpul efectuării migraţiilor trofice şi reproductive dintr‑o
zonă în alta). Vara distribuţia spaţială a indivizilor prezintă un caracter mai dispersat,
cu densităţi mult mai mici, în tote zonele lacului.
Indicii ecologici analitici obţinuţi în rezultatul pescuiturilor ştiinţifice de control
cu plasele staţionare de diferite dimensiuni a laturii ochiului (14 mm, 20 mm, 30 mm,
40 mm, 60 mm şi 80 mm) din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca (sectorul inferior)
sunt reflectaţi în următorul tabel (tabelul 1.31.).
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–
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3,95
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9

–

1,11

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş

8

13 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger

–

Ballerus sapa (Pallas, 1814) Cosac cu bot turtit (ocheană)

7

0,51

1,32

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică

6

12 Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară

–

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar

5

0,30

0,61

Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană

4

11 Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean

0,71

Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu

3

3,14

–

Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758 Crap

2

10 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat

–

Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă

Ø 14 mm, l=25 m Ø 20 mm, l=50 m Ø 30 mm, l=50 m Ø 40 mm, l=100 m Ø 60 mm, l=100 m Ø 80 mm, l=100 m
şi h=2 m
şi h=2 m
şi h=3 m
şi h=3 m
şi h=3 m
şi h=3 m
D(%) C(%) W(%) D(%) C(%) W(%) D(%) C(%) W(%) D(%) C(%) W(%) D(%) C(%) W(%) D(%) C(%) W(%)

1

Specia

Tabelul 1.31. Abundenţa relativă a speciilor de peşti din lacul Costeşti‑Stânca (sectorul inferior)
capturate cu ajutorul plaselor staţionare cu dimensiunile laturii ochiului 20, 30, 40, 60, 80 mm în aa.2012—2013
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Din tabelul 1.31. observăm că, în dependenţă de dimensiunile ochiurilor folosite
la plase, cele mai abundente specii de peşti în ecosistemul lacului Costeşti‑Stânca sunt:
obleţul, bibanul, babuşca şi platica. Ponderea semnificativă a speciilor cu ciclul vital
scurt şi mediu, cât şi a puietului speciilor economic valoroase de talie mare (pe fonul
dificitului grupelor superioare de vârstă) reflectă, atât disfuncţii în structura ihtiocenotică a lacului, cât şi la un presing pescăresc semnificativ asupra indivizilor adulţi de
talie mare şi economic valoroşi.
În capturile cu plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului 14x14 mm specia eudominantă (D5) este obleţul (79,86%), incadrându‑se chiar în categoria celor
multodominante. Subdominante (D3) sunt puietul speciilor de babuşcă (3,95%), avat
(3,14%), biban (4,86%) şi şalău (2,43%), care, în timp scurt, devin selectivi faţă de acest
ochi. După valoarea constanţei (C), speciile euconstante sunt bibanul (80%), babuşca
(90%) şi obleţul (100%). Conform indecelui de semnficaţie ecologică (W) numai obleţul
(79,86%) devine specie caracteristică (W5), demonstrând o producţie şi o continuitate
mult mai mare în comparaţie cu alte specii de peşti.
În capturile plasei staţionare cu dimensiunile laturii ochiului 20x20 mm speciile
eudominante (D5) sunt bibanul (20,37%) şi babuşca (39,51%). Obleţul ca specie cu ciclul
vital scurt şi de talie mică devine selectiv faţă de acestă sculă, însă abundenţa deosebită,
valorile gravimetrice maximale impresionante şi structura de vârstă echilibrată, determină includerea sa în clasa speciilor dominante (5,56%). Printre speciile dominante se
mai prezintă: mreana comună (8,95%), platica (5,25%) şi morunaşul (8,02%). S‑a constatat că, puietul de mreana şi morunaş sunt mai activi în lac pe timp de noapte, de asemenea, ponderea lor în capturi creşte toamna târziu şi primăvara devreme. După valoarea
indicelui constanţei, speciile euconstante (în plasa cu dimeniunile laturii ochiului 20
mm) sunt: platica (60%), babuşca (100%), obleţul (90%) şi bibanul (90%). Conform indecelui de semnficaţie ecologică (W) speciile caracteristice (W5,W4) pentru plasa cu
latura ochiului 20x20 mm, ce aduc un aport semnificativ la indicatorul productiv şi
structural al lacului sunt babuşca (39,51%) şi bibanul (18,33%).
În capturile plasei staţionare cu dimensiunile laturii ochiului 30x30 mm speciile
eudominante (D5) sunt: babuşca (36,56%), platica (11,83%), morunaşul (10,39%) şi bibanul (16,13%). Speciile euconstante (C4) sunt: platica (80%), bibanul (90%) şi babuşca
(100%). După valoarea indecelui de semnificaţie ecologică (W), observăm că, cea mai
mare pondere în structura şi producţia ihtiocenozei lacului Costeşti‑Stânca aparţine speciilor caracteristice (W4, W5) ca: babuşca (36,56%), platica (9,46%) şi bibanul
(14,52%).
Din capturile efectuate cu plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului
40x40mm speciile eudominante (D5) sunt: babuşca (35,81%), platica (17,90%) şi bibanul (14,41%). Speciile euconstante (C4) sunt doar platica (80%) şi babuşca (100%), celelalte specii manifestă o continuitate în timp şi spaţiu mai puţin accentuată. După valoarea indecelui de semnificaţie ecologică (W), speciile caracteristice (W4,W5) devin:
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bibanul (5,76%), platica (14,32%) şi babuşca (35,81%). Ponderea şi gradul semnificativ
de prezenţă a babuştei şi plăticii în ecosistemul lacului de acumulare Costeşti‑Stânca
determină necesitatea reclasificării sale din punct de vedere piscicol la cateogoria de
babuşcă‑plătică‑biban.
Folosirea plaselor staţionare cu dimensiunile laturii ochiului, începând cu 60 mm,
determină o micşorare semnificativă a diversităţii şi efectivelor speciilor capturate de
peşti (din cauza selectivităţii exprimate a sculelor folosite şi puţinilor indivizi cu dimensiuni corespunzătoare), cu prevalarea ponderii celor de talie mare populate sistematic în lac (ca crapul, sângerul, novacul, cosaşul) şi a unor specii indigene ca plătica,
avatul şi şalăul.
Speciile eudominante de peşti în capturile cu plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului 60 mm sunt: plătica (37,18%), avatul (17,95%) şi şalăul (11,54%). Însă,
gradul de prezenţă în capturi este relativ mic (nici o specie nu s‑a dovedit a fi euconstantă (C4)). Conform indecelui de semnficaţie ecologică (W) speciile caracteristice în
plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului 60x60 mm sunt: avatul (5,38%), şalăul
(6,92%), cea mai însemnată pondere a biomasei stocului de reproducători aparţinând
plăticii (18,59%).
În plasa staţionară cu dimensiunile laturii ochiului 80x80 mm speciile eudominante devin: crapul (10,42%), cosaşul (14,58%), sângerul (18,75%), plătica (25,00%) şi
novacul (27,08%), însă, la toate se demonstrează o valoare relativ mică a constanţei.
Ciprinidele asiatice sunt frecvente în capturi în perioada migraţiilor active spre gropile
de iernare, când temperatura apei toamna coboară sub 10 °C şi primăvara devreme
după topirea podului de gheaţă, când creşterea temperaturii determină sfârşitul hibernării şi demararea migraţiilor trofice. Pescuitul crapului, de asemenea este strâns legat
de regimul termic al apei din lac şi de afinităţile hidrobiotopice, preferând locurile cu
alternări bruşte de adâncimi, insule subacvatice bogate în dreissenă, copaci înecaţi ş.a.
Ponderea lui în capturi creşte substaţial în timpul migraţiilor prereproductive în locurile cu apă mică şi mai „caldă“, (unde ziua îşi „maturează“ icrele, iar noaptea se retrage
la adâncime), şi nemijlocit în timpul reproducerii în zona boiştilor (în restul anului este
un reprezentant relativ rar în capturi).
După valoarea indicelui de semnificaţie ecologică speciile caracteristice pentru
acest ochi sunt: sângerul (5,63%), cosaşul (7,29%), novacul (8,13%) şi platica (10,00%).
Sculele cu dimensiunile laturii ochiului mai mare de 80 mm (100 şi chiar 120 mm),
sunt folosite exclusiv la capturarea ciprinidelor asiatice, care în lacul de acumulare
Costeşti‑Stânca pot atinge dimensiuni de‑a dreptul impresionante (am fost martorii
oculari la capturarea exemplarelor de novac de aproape 50 kg!).
O problemă strigătoare şi dureroasă ţine de exploatarea iraţională a fondului piscicol din lac. Se constată prosperarea populaţiilor speciilor de peşti cu ciclul vital scurt şi
mediu (obleţul, babuşca, bibanul ş.a.) şi degradarea rapidă a stocurilor reproducătorilor
speciilor de talie mare (figura 1.89.).
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Figura 1.89. Deficitul speciilor ihtiofage provoacă proliferarea în exces
a biomasei speciilor cu ciclul vital scurt în ecosistemele acvatice naturale
ale Republicii Moldova (ca exemplu obleţul)

În condiţiile dificitului speciilor ihtiofage de peşti (din grupele superioare de vârstă)
sporul anual al speciilor de peşti cu maturizare şi reproducere primară la vârsta de un
an este de 59,2%, la 2 ani — 44,9%, iar la 3 ani — 37,1% [328], valoarea coeficientului
mortalităţii naturale fiind de 40% — 95% [406], ceea ce ar însemna din punct de vedere
economic o irosire zădarnică a biomasei speciilor de peşti cu ciclul vital scurt şi mediu.
Din punct de vedere energetic circuitul de biomasă se închide la nivelul trofic al
obleţului, babuştei şi bibanului. Având în vedere că, producţia fitoplanctonului, zooplanctonului şi zoobentosului în lac este semnificativă [102], servind ca un indicator
sigur al productivităţii piscicole înalte, condiţiile de creştere a acestor specii, pe fonul
dificitului speciilor ihtiofage, se incadrează în limitele optimului ecologic. Conform
recomandărilor de exploatare durabilă a biomasei piscicole, limita anulă de extragere a
speciilor de babuşcă şi biban trebuie să varieze între 31,1%—37,6%, iar la obleţ — 49,5%
[328]. După alte recomandări de menţinere a pecuitului optimal [375, 506, 468] coeficientul mortalităţii prin pescuit trebuie să fie egal cu coeficientul mortalităţii naturale
(F=M; Z<2M), deci începând cu 40 % pentru biban şi babuşcă, şi până la 60‑70% pentru
obleţ. În condiţiile când pescuitul industrial permite folosirea plaselor staţionare cu
dimensiunile laturii ochiului începând de la 55 mm — puţinele exemplare de biban
şi babuşcă din grupele superioare de vârstă vor fi capturate (ia majoritatea capturilor industriale în perioda estivală devin ilicite şi nedeclarate, efectuate cu plasele de
dimensiuni mici a laturii ochiului Ø 35—40 mm). Mai mult ca atât, nici capturarea
lor, la aceste dimensiuni gravimetrice nu este dorită, aceşti indivizi devin melioratori
biologici importanţi în diminuarea efectivelor speciilor de peşti cu ciclu vital scurt
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(bibanul), a coloniilor de dreissenă (babuşca), şi ca trofee memorabile în pescuitul amatoristic şi sportiv.
De aceea, în condiţiile stabilite (interdicţia legii, eforturi mari în pescuitul meliorativ, sinecostul mic al producţiei, riscul capturării puietului speciilor economic valoroase şi vulnerabile, ş.a.), cea mai corectă, eficientă şi economic rentabilă metodă de
reglare a efectivelor acestor specii multidominante cu ciclul vital scurt şi mediu, este
majorarea (inclusiv nu fără ajutorul omului) a ponderii speciilor ihtiofage de peşti de
talie mare cum este şalăul, avatul, somnul, ş.a.
În condiţii când majorăm ponderea speciilor ihtiofage obligatorii din lac şi optimizăm structura lor de vârstă, putem asigura continuitatea lanţului trofic, până la indivizi
de dimensiuni compatibile pentru o extragere legală şi de o calitate înaltă a producţiei.
În realitate, însă, ponderea speciilor ihtiofage de peşti din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca nu este atât de joasă (mai ales în pescuitul cu năvodaşul), dar majoritatea
indivizilor sunt juvenili, sau sunt răpitori facultativi de talie mică (ecotipul bibanului de
mal, ghiborţul comun) — excluşi din stocul de exploatare piscicolă.
S‑a constatat că, un impact negativ major asupra fondului piscicol din lacul Costeşti‑Stânca este adus de reglarea adesea haotică a nivelului apei, mai ales în perioada reproductivă, când cantităţi imense de icre sunt, pur şi simplu, supuse peirii prin
deshidratare. Menţinerea unui regim hidrologic optimal în perioada de prohibiţie, pe
fonul potenţialului productiv înalt al lacului, poate spori biomasa piscicolă existentă
de câteva ori. Nivelul optimal al apei stabilit la începutul primăverii anului 2013, demonstrează vădit sporul esenţial al ponderii puietului speciilor de peşti cu reproducere
tipurie (ştiuca, avat, biban, şalău, ş.a) (figura 1.90.).

Figura 1.90. Pentru majorarea efectivelor speciilor indigene economic valoroase —
o măsură imperativă de asigurare a reproducerii naturale este menţinerea
nivelului apei în lac la valori optimale (pe foto. puietul de şalău)
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Un subiect aparte, care necisită a fi abordat mai detaliat se referă la evidenţierea
particularităţilor ihtiofaunistice a zonelor inundabile din lunca Prutului inferior şi importanţa lor strategică majoră pentru menţinerea şi restabilirea rezervelor piscicole.
Consecinţele negative (economice, ecologice, hidrologice) pe care le constatăm în
prezent au fost întrevăzute încă de Gr. Antipa cu aproape un secol în urmă, el spunea că
„îndiguirea albiei ar duce la consecinţe incalculabile căci bălţile cele mari formează un
tot organic cu râul, pe care separându‑le, le‑am transforma în mlaştini neproductive“
(citat de Brezeanu Gh., 2011)[10].
Gr. Antipa a studiat şi înţeles cel mai bine mecanismul relaţiilor dintre Dunăre
(Prutul fiind parte componentă a bazinului danubial ) şi zona inundabilă, şi rolul acestora pentru structurarea ihtiofaunei din cele două mari categorii de ecosisteme. Fiind
permanent unite prin reţeaua de canale, acestea constituiau căile de migraţie a speciilor de peşti din râu în lacuri şi invers [10].
Din acest punct de vedere Gr. Antipa a descris cinci tipuri de migraţiuni [46]:
— migraţiunea peştilor din lacuri şi bălţi la inundarea acestora şi la topirea zăpezilor;
— migraţiunea la locurile de reproducere pe întinsuri;
— migraţiunea de vară din lacuri şi bălţi în râu, la scăderea apelor din lacuri;
— migraţiunea de iarnă din lacuri şi bălţi în râu pentru iernat.
În prezent, însă, cu părere de rău, toate aceste cicluri biologice importante în lunca Prutului inferior sunt compromise, remânând doar „mici tentative, adesea soldate cu eşec“.
Efectuarea investigaţiilor ihtiologice în anul 2010—2013, în ecosistemul bălţilor
Manta a stabilit o componenţă ihtiofaunistică de 37 specii de peşti, iar în lacul Beleu —
42 specii de peşti, atribuite la 12 familii şi 9 ordine (tabelul 1.22.). A fost identificată o
specie nouă pentru Republica Moldova — ghiborţul de Dunăre (figura 1.91.).

Figura 1.91. Ghiborţul de Dunăre (Gymnocephalus baloni) —
specie nouă pentru ihtiofauna Republicii Moldova indentificată pentru prima dată
în regiunea gârlelor lacului Beleu (a. 2010)
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Specia a format în scurt timp, o populaţie deosebit de numeroasă în regiunea gârlelor de alimentare a lacului Beleu şi bălţilor Manta.
Intervenţia acestui taxon în nişa spaţială a ghiborţului comun şi habitarea simbiotică a acestor două specii, a cauzat un grad înalt de hibridare interspecifică, fenomen
masiv semnalat în ambele ecosisteme palustre [24, 162, 170].
În prezent, capturile piscicole din lacul Beleu şi bălţile Manta, sunt mai mult de
origine danubială şi prutenă, peştele venind aici la reproducere şi îngrăşare.
Se cunoaşte că funcţiile zonelor umede sunt diverse şi importante ca: reglarea regimului hidrologic al râurilor, amortizarea proceselor de erodare şi colmatare, menţinerea nivelului apelor freatice, epurarea biologică a apelor de suprafaţă, conservarea biodiversităţii animale şi vegetale, asigurarea continuităţii migraţiilor trofice şi reproductive,
şi multe alte beneficii ecosistemice [10, 208, 592]. Cu regret, în prezent, toate aceste
funcţii importante sunt folosite în lunca Prutului inferior doar pentru asigurarea necesităţilor materiale omeneşti. Se constată un braconaj de anvergură în timpul prohibiţiei
(cu utilizarea curentului electric, înţepare, gonire, îngrădire a căilor de migrare ş.a.),
tăieri „pseudosanitare“ neselective de arbori (cu intensificare proceselor de erodare a
albiei), incendierea stufăriilor, extragerea nisipului din albie (sub pretext de adâncire şi
îndreptare), poluare cu petrol (chiar pe teritoriul rezervaţiei ştiinţifice „Prutul de Jos“
unde se şi extrage), dobândire ilegală a animalelor de vânat, extinderea terenurilor în
scopuri agricole până sub malul râului (fără a respecta intactitatea fâşiilor de protecţei),
depozitarea de gunoişti chiar în lunca inundabilă a Prutului, ş.a (figura 1.92.).

Figura 1.92. Gunoiştea de lângă satul Goteşti în zona inundabilă a Prutului inferior

Este „ruşinos“ faptul, că şi în albia r. Prut, unde este practic imposibil de a instala
plase (ca în fl. Nistru), „braconierii au găsit soluţii eficiente“. Se constată dezvoltarea
altei metode condamnabile de pescuit ilicit, cum ar fi cea cu unelte înţepătoare (cu
„smâcul“), mai ales în timpul concentrării peştilor la gropile de iernare. Această îndeletnicire barbară este răspândită nu numai de partea noastră, dar şi de cea română.
Dacă să facem o analiză în retrospectivă a capturilor oficiale extrase câteva zeci
de ani în urmă (conform datelor Serviciului Piscicol de Stat), atunci este clară starea
catastrofală în care se află astăzi aceste zone inundabile (figura 1.93.).
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Figura 1.93. Dinamica pescuitului industrial în bălţile Manta şi lacul Beleu (tone)

La începutul secolului precedent în lacurile Beleu şi Manta se pescuiau anual până
la 850—1000 tone de peşte, în special reprezentaţi de crap european (forma sălbatică),
somn, plătica, caracuda, linul, ştiuca, ş.a. (nici un ecosistem natural din ţară nu „oferea“ atâta peşte). Capturile oficiale de ştiucă în a.1956 au ating 355 tone, iar în a.1957 —
162,4 tone, indicând la viituri mari, asemenea anului 2010, când ştiuca s‑a ridicat în
cantităţi mari din estuarul Dunării.
Cât priveşte carasul (în documente nu se specifică dacă este caras argintiu sau este
caracudă), dimpotrivă, la începutul evidenţelor capturile sunt nesemnificative, iar ulterior demonstrează majorări esenţiale, în 1962 atingând 106 tone şi menţinându‑se
pe parcur în limite considerabile. Această dinamică poate indica la caracterul invaziei
carasului argintiu în aceste ecosisteme şi la fenomenul extincţiei caracudei, specie care
este aproape dispărută de pe teritoriul Republicii Moldova.
De asemenea, din figura 1.93. observăm valoarea mare în capturi a crapului european (forma sălbatică), care la începutul şi mijlocul secolului trecut, era o specie caracteristică şi comună pentru lacurile şi bălţile de luncă a Prutului inferior, iar în prezent
nu numai că ponderea lui în capturi s‑a micşorat radical, dar şi s‑a pierdut genofondul
speciei, fiind înlocuit cu crapul de cultură, de diverse rase şi origini.
Ulterior, după cum se observă din figura 1.93., în ultimele decenii, capturile piscicole au început să scadă rapid, până aproape la valoarea de zero (de la sf. anilor ‘90).
Din 1991 lacul Beleu face parte din Rezervaţia Ştiinţifică „Prutul de Jos“, însă, se pare
că acest statut este deţinut doar pe foaie…, mare noroc avem că este Dunărea aproape
(de unde se ridică peştele).
Pescuiturile de control efectuate în primăvara anului 2013 în lacul Beleu cu plasele
staţionare de dimensiuni mici a laturii ochiului (20, 30, 40 mm) a pus în evidenţă o
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diversitate ihtiofaunistică constituită din 20 specii de peşti. Cele mai abundente specii
capturate în perioada de primăvară în lacul Beleu sunt: batca, babuşca, obleţul, ghiborţul de Dunăre şi cel comun, carsul argintiu, puietul de avat şi rizeavca de Dunăre. În
cantităţi mici dar sistematic se capturează puietul de: ocheană, morunaş, scobar, văduviţă, sabiţă, ş.a. specii cu divers satut de rarietate, care intră în lac cu creşterea nivelului
apei. (tabelul 1.32.).
În martie, în plasa cu dimensiunile laturii ochiului Ø 20x20 mm creşte semnificativ ponderea ghiborţului de Dunăre (41,67%), ghiborţului comun (13,33%)) şi a obleţului. Ghiborţii sunt deosebit de numeroşi în zona gârlelor. În perioda de reproducere,
densitatea lor în faţa gârlei Nevodului poate atinge 50 g/m2 [162]. Obleţul se adună după
perioada de hibernare în apele mai calde şi mai bogate în nutrienţi. Sunt impresionante
dimensiunile şi ponderea grupelor superioare de vârstă în această perioadă, indivizii
cu dimensiunile maximale L=18,5 şi P = 62,0 g la o vârstă de 5 ani sunt o normalitate
în structura populaţională.
În a doua jumătate a sezonului vernal creşte rapid ponderea rizefcei în capturi,
devenind o specie eudominantă şi euconstantă (pe când în bazinul fl. Nistru este un
taxon foarte rar şi pe cale de dispariţie) (figura 1.94.).

Figura 1.94. Rizeafca de Dunăre (Alosa tanaica) — specie protejată
la nivel internaţional, în fl. Nistru — în declin numeric, iar în ecosistemul
Prutului inferior — destul de abundentă în perioada de primăvară

În plasele cu dimensiunile laturii ochiului 30x30mm şi 40x40 mm cele mai abundente specii în capturi sunt: babuşca, batca şi carasul argintiu. Este de menţionat că
batca a devenit în ultima perioadă o specie deosebit de numeroasă atât în ecosistemul
Prutului inferior, cât şi a Nistrului inferior.
În perioada de prohibiţie se constată o creştere moderată (în plasele cu dimensiuni
mari a laturii ochiului 60—100 mm) a ponderii speciilor economic valoroase de peşti
ca şalăul, somnul, avatul, crapul şi plătica (veniţi în lac la reproducere şi nutriţie). De
asemnea, cu creşterea nivelului apei în lac se constată prezenţa în cantităţi semnificati-
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Tabelul 1.32. Ponderea numerică şi de greutate a speciilor de peşti din capturile plaselor staţionare
cu dimensiunile laturii ochiului Ø 20, 30, 40 mm din lacul Beleu în primăvara anului 2013
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ve a sângerului, novacului şi cosaşului, care au devenit numeroşi după inundaţiile majore din 2008 şi mai ales 2010 (spălându‑se puietul din gospodăriile piscicole avariate).
Începând cu luna mai, temperatura în lac creşte semnificativ, iar biotopul aproape
totalmente se acoperă cu brădiş şi broscăriţă, creându‑se condiţii nefavorabile pentru
habitatrea speciilor oxifile de peşti (concenrtaţia oxigenului solvit noapte scăzând catastrofal) (figura 1.95.).

Figura 1.95. Împânzirea lacului Beleu cu broscăriţă,
indicator a colmatării şi eutrofizării active

Vara, mai ales în timpul secetelor prelungite, starea ihtiofaunei acestui ecosistem
lacustru suferă schimbări majore. Din cauza scăderii nivelului apei şi micşorării (până
la încetare) a schimbului de apă între ecosisteme, creşterii temperaturii şi micşorării
concentraţiei oxigenului solvit, rămân, în special, speciile eurioxibionte şi euriterme cu
ciclul vital scurt, şi mediu (obleţul, carasul argintiu, babuşca, batca, ş.a.), de asemenea
puietul unor specii economic valoroase de peşti ca: crap, sânger, novac, cosaş, somn,
plătica, ş.a.
Un exemplu vădit de modificare a valorilor indicilor ecologici, sub influienţa secetei prelungite şi temperaturilor extremale este reflecată în următoarea tabelă (tabelul
1.33.).
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Tabelul 1.33. Indicii ecologici şi semnificaţia lor pentru speciile de peşti capturate
cu ajutorul plasei staţionare (Ø 14, 20 mm, L = 25+25 m) în vara anului 2011 din lacul Beleu
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Specia

A
num.

D
%

C
Cla‑
sa
D5

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ
193 61,07
Gymnocephalus baloni Holcík & Hensel, 1974
22
6,9
D4
Ghiborţ de Dunăre
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
21
6,6
D4
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
17
5,3
D4
Ghiborţ
Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758 Crap
13
4,1
D3
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă
11
3,4
D3
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă
7
2,2
D3
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
7
2,2
D3
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău
5
1,5
D2
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Biban‑soare 5
1,5
D2
Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn
4
1,2
D2
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Pătică
3
0,9
D1
Esox lucius Linnaeus,1758 Ştiucă
2
0,6
D1
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
2
0,6
D1
Roşioară
Perca fluviatilis Linnaeus,1758 Biban
2
0,6
D1
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Boarţă
1
0,3
D1
Neogobius kessleri (Guenther, 1861)
1
0,3
D1
Guvid de baltă
Total (exemplare)
316
H(s) = 2,31±0,14; Hr = 0,56±0,03; Is = 0,38±0,02; e = 0,13±0,008
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În urma secetei îndelungate schimbul de apă prin gârlele de comunicare cu r. Prut
aproape încetează, iar peştele rămas şi devenit izolat spaţial, este decimat de numeroşii pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus) poposiţi în cantităţi mari în lac din Delta
Dunării (figura 1.96.).

Figura 1.96. Din cauza gradului înalt de colmatare a lacului Beleu, în timpul secetelor
prelungite pe timp de vară gârlele de comunicare cu r. Prut practic nu funcţionează,
iar peştele rămas în lac este activ consumat de pelicanul comun — Pelecanus onocrotalus
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O parte din peşte, care a reuşit să se retragă în gârla Manolescu (ca fiind mai adâncă) este supus sistematic electrocutării cu pescuitul electric (localnicii îi mai spun „bâzâiacul“). Cantităţi enorme de puiet de crap, în vara anului 2011 era liber comercializat
la pieţele locale la preţ de 10 lei/kg (pe când, doar în câţiva ani avea să devină trofeie
frumoase şi surse importante de majorare a producţiei piscicole).
Consecinţele presiunilor antropice în ecosistemul bălţilor Manta este asemănător cu cel al lacului Beleu. În afara înpânzirii lacului cu plase staţionare de diferite
dimensiuni (preponderent 25—35 mm), sunt activ folosite (fără nici o teamă) diverse
metode de gonire a peştelui, minimizându‑se, şi mai mult şansele de supravieţuire a tot
ce a mai rămas viu, iar când peşte nu mai este — pescarii se plâng că nu vine apa din
Dunăre. Şi aşa, viitură după viitură, an după an, omul se foloseşte abuziv şi fără nici o
ruşine de darurile naturii.
În prezent, din cauza procesului activ de colmatare a acestor ecosisteme, adâncimea apei în ele a scăzut la valori catastrofale, fiind în medie de 30—40 cm, iar în unele
locuri stratul de aluviuni (nămol) atinge grosimea mai mare de doi metri. În viitorul
apropiat, dacă nu se interprind măsuri urgente, putem deveni martorii oculari de dispariţie totală prin înmlăştinire a acestor ecosisteme acvatice naturale, cândva unicale
(figura 1.97.).

Figura 1.97. Colmatarea activă a lacului Beleu şi a bălţilor Manta poate conduce
în viitorul apropiat la dispariţia lor totală

Pentru a demonstra dificitul puietului speciilor native economic valoroase în aceste ecosisteme, vom evidenţia unele valori calitative şi cantitative a capturilor mai reprezentative obţinute cu ajutorul plasei staţionare cu dimensiunile laturii ochiului 20 mm,
şi lungimea 50 m (figura 1.98.)
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Figura 1.98. Diversitatea, efectivul şi biomasa speciilor de peşti capturate
cu ajutorul plasei staţionare (Ø 20 mm, L = 50 m) în lacul Manta, septembrie 2011

Din grafice (figura 1.98. şi figura 1.99.) observăm dominarea în capturi a speciilor
cu ciclul vital scurt şi mediu ca babuşca polimorfă, euritermă şi eurioxibiontă, urmată
de batcă, ghiborţ comun, ghiborţ de Dunăre şi caras argintiu. La analiza morfometrică
a ghiborţului comun şi ghiborţului de Dunăre (ca specii simbionte) am indentificat o
pondere mare a indivizilor cu caractere comune (peste 70 %), ceea ce demonstrează
hibridarea lor activă, graţie suprapunerii nişelor spaţiale.
La instalarea plaselor cu dimensiunile laturii Ø 14 mm specia multidominată devine obleţul, iar în plasele cu dimensiunile laturii Ø 30 mm — multidominant devine
carasul argintiu şi batca.
Luând ca reper aceeaşi unealtă de pescuit s‑au efectuat investigaţii comparative
în alt ecosistem acvatic, de „vârstă“ şi origine diferită (figura 1.99.). Este unul „nou
format“, în rezultatul inundaţiilor din vara anului 2010, situat lângă satul Stoianovca,
r‑ul Cantemir.

Figura 1.99. Diversitatea, efectivul şi biomasa speciilor de peşti capturate
cu ajutorul plasei staţionare (Ø 20 mm, L = 50 m) în zona inundată de lângă
satul Stoianovca (r. Cantemir), septembrie 2011
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În acest ecosistem proaspăt inundat, carsul argintiu şi bibanul, dimpotrivă, devin
primii pioneri multidominanţi (un tablou asemănător fiind urmărit şi în heleşteiele
proaspăt inundate a crescătoriiei piscicole de lângă or. Cahul), pe când, bibanul (din
cauza condiţiilor excelente de nutriţie) demonstrează şi o creştere semnificativă de biomasă (cu creşteri individuale record [19, 166] (figura 1.99. drepta).
În aşa fel, se poate afirma, că într‑o ihtiocenoză nou formată, ca rezultat a viiturilor majore, diversitatea ihtiofaunistică nu poate fi mare, fiind constituită din specii de
pionerat, de multe ori necaracteristice ecosistemului de albie (carasul argintiu, bibanul,
soretele, murgoiul bălţat, ş.a.) dar, care posedă un mecanism oportun de răspândire şi
majorare a efectivelor.
Cazuri de capturare în zonele inundate şi ulterior izolate, a speciilor de: sorete, biban,
murgoi bălţat, caras argintiu, moş de Amur, boarţă, ş.a., care de fapt sunt puţin numeroase
în albia maternă, dar, care în condiţii de creştere bruscă a nivelului apei preiau strategia
„dispersiei saltative“, majorându‑şi ulterior efectivele conform modelului de tip r, au fost
constatate în toate ecosistemele lotice afectate de inundaţii majore din 2008 şi 2010.
Totodată menţionăm că, în zonele inundate este prezent şi puietul unor specii native economic valoroase de peşti ca: ştiuca, avatul, şalăul, crapul, somnul ş.a., dar a
căror strategie este deosebită — cu scop de creştere şi îngrăşare într‑un mediu bogat în
nutrienţi, până la revenirea lor ulterioară în albia maternă a râului Prut, ce le vor servi
ca habitat caracteristic, şi unde se vor desfăşura în mod obligatoriu viitoarele etape
ontogenetice. Cantitatea puietului de sânger, novac, cosaş şi crap de cultură, în zonele
inundate a luncii Prutului inferior şi ulterior izolate, depinde de efectivul pătruns şi
intensitatea extragerilor pescăreşti. Ca exemplu, pescuitul de control efectuat în vara
anului 2011 în regiunea s. Stoianovca (lângă pichet), cu ajutorul năvodului pentru puiet
(lungimea de 20 m) a constatat o producţie piscicolă a zonei inundate de 21 kg/ha, şi
o diversitate de 16 sp. de peşti, pe când, în toamna anului 2010 (octombrie), biomasa
calculată constiuia 153 kg/ha şi o diversitate de 21 sp. de peşti.
În trecut, ciclismul viiturilor şi durata lor, era un fenomen previzibil şi stabil, adaptându‑se şi conformându‑se lui, şi cel biologic. În prezent, din cauza regularizării albiei (prin
ridicarea malurilor), speciile de peşti, din cauza dispariţiei conectivităţii cu albia maternă,
mor ca rezultat al dificitului de apă, sau „nimeresc direct pe tigaie“ (figura 1.100.).
Spre sfârşitul anului 2011 în majoritatea acestor ecosisteme acvatice provizorii a
rămas doar carsul argintiu, iar existenţa lui de mai departe a fost compromisă de secarea ulterioară definitivă a acestor zone.
Instalarea plaselor staţionare, nemijlocit în albia Prutului inferior (în puţinele locuri unde este posibil), demonstrează supermaţia numerică a puietului de sânger (pătruns în urma inundaţiilor majore din 2010), de asemenea specie caracteristică devine
batca şi obleţul. Din tabelul 1.34. putem observa diversitatea şi ponderea satisfăcătoare
a unor specii ihtiofage (în special avat, şalău şi somn) ca reacţie de răspuns la excesul
prăzii (obleţ, ghiborţ, batcă, ş.a.).
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Figura 1.100. Peirea în masă a peştilor din zonele inundate (cu conectivitate întreruptă)
şi extragerea activă prin pescuit în canalul de scurgere proaspăt săpat (s. Goteşti)

La momentul actual se poate afirma că efectivele de avat, somn şi şalău în albia
r. Prut ating valori satisfăcătoare, problema râmâne în structura lor de vârstă, fiind
reprezentată în special de grupele tinere de vârstă (tabelul 1.34.).
Tabelul 1.34. Indicii ecologici şi semnificaţia lor pentru speciile de peşti capturate cu ajutorul plasei staţionare (Ø 50 L = 50 m (25+25 m) în albia r. Prut, s. Ţiganca (noiembrie 2011)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Specia

A
num.

D
%

C
Cla‑
sa

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,
41
30,5
D5
1844) Sânger
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat
21
15,6
D5
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Pătică
16
11,9
D5
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Sabiţă
10
7,4
D4
Cyprinus carpio carpio Linnaeus, 1758 Crap
9
6,7
D4
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes,
7
5,2
D4
1844) Cosaş
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău
7
5,2
D4
Silurus glanis Linnaeus,1758 Somn
6
4,4
D3
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson,
5
3,7
D3
1845) Novac
Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras argintiu
3
2,2
D3
Barbus barbus (Linnaeus,1758) Mreană
2
1,4
D2
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar
2
1,4
D2
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă
1
0,7
D1
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean
1
0,7
D1
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Văduviţă
1
0,7
D1
Lota lota (Linnaeus,1758) Mihalţ
1
0,7
D1
Acipenser ruthenus Linnaeus,1758 Cegă
1
0,7
D1
Total (exemplare)
134
H(s) = 3,23 ± 0,19; Hr = 0,79 ± 0,04; Is = 0,15 ± 0,009; e = 0,19 ± 0,01

W

%

Cla‑
sa

%

Cla‑
sa

100

C4

30,5

W5

100
80
80
60

C4
C4
C4
C3

15,6
9,5
5,9
4,02

W5
W4
W4
W3

60

C3

3,1

W3

80
80

C4
C4

4,1
3,5

W3
W3

60

C3

2,2

W3

60
40
20
20
20
20
20
20

C3
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1

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

W3
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
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În capturile cu plasa staţionară (dimensiunile laturii ochiului 50 mm), speciile eudominante şi dominante de peşti sunt: sângerul (D5), avatul (D5), plătica (D5), sabiţa
(D4), crapul (D4), cosaşul (D4) şi şalăul (D4). Carasul argintiu până ce este puţin numeros, dar capacitatea adaptivă de excepţie, exprimată printr‑un polimorfism ecologic şi
genetic pronunţat, poate anihila în scurt timp impedimentele existente în râu. Prezenţa
în capturi a sabiţei de dimensiuni impresionante (L > 50cm, l > 43 cm şi P > 700 g),
având o abundenţă semnificativă în plasele de dimensiuni mai mici a laturii ochiului,
sugerează cu speranţă şi bucurie, la începutul reabilitării populaţiei semimigratoare din
r. Prut. Batca este reprezentată de un singur individ, dar de dimensiuni considerabile
L — 26 cm, l — 21 cm, şi P — 238 g (fiind numeroasă în plasele cu dimensiuni mai mici
a laturii ochiului), şi indică la o populaţie cu o structură de vârstă sănătoasă şi completă
(figura 1.101.).

Figura 1.101. Batca — specie devenită în prezent deosebit de numeroasă
atât în ecosistemul Prutului inferior, cât şi a Nistrului inferior

Abundenţa semnificativă a acestei specii ne‑a permis să estimăm ritmul său de
creştre în ecosistemul Prutului inferior.
În aşa fel, aplicarea modelului Bertalanffy, la evaluarea parametrilor de creştere a bătcii în ecosistemul Prutului inferior este prezentat în următoarea tabelă (tabelul 1.35.).
La estimarea parametrilor de creştere k a taxonului în ecosistemul Prutului inferior s‑a obţinut valori semnificative atât pentru lungime (k lungime — 0,35), cât şi
pentru greutate (k pentru greutate — 0,33), ceea ce indică la o creştere rapidă în primele
grupe de vârstă, cu o stabilizare ulterioară, şi la un timp relativ scurt necesar pentru
atingerea valorilor fiziologice gravimetrice maximale (caracteristic speciilor cu ciclul
scurt şi mediu de viaţă).
Prezenţa idioadaptărilor proprii speciilor cu ciclul vital scurt la batca din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova (maturitate sexuală timpurie — de la vârsta de 2
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ani, reproducere porţionată, strategie populaţională de tip r, prolificitate înaltă, polifilie, polifagie, ş.a.), a cauzat supermaţia sa numerică nu numai în ecosistemul Prutului
inferior, dar şi în sectorul Nistrului inferior [65].
Tabelul 1.35. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la batcă
în ecosistemul Prutului inferior
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

5,5±0,19

2,74

3,2±0,1

1,56

0,74

0,51

1+

11,4±0,2

2,26

30±0,75

1,14

1,06

1,48

2+

13,3±0,07

2,04

57±1,02

0,87

1,12

1,76

3+

14,5±0,08

1,88

71±1,32

0,74

1,16

1,85

4+

15,5±0,07

1,71

97±2,08

0,50

1,19

1,99

5+

17,0±0,2

1,40

124±2,46

0,23

1,23

2,09

6+

18,2±0,23

1,05

165±8,01

-0,27

1,26

2,22

7+

21,0±0,61

-2,74

220±16,72

-1,57

1,32

2,34

n=88

a= 6,272
b= 0,702
c= 3,794

t0= ‑2,11
k= 0,35
l∞= 21,064

l = 21,064(1‑e‑0,35(t+2,11))

a= 1,782
b= 0,714
c= 2,072

t0= ‑0,71
a= ‑1,898±0,069
k= 0,335
b=3,238±0,079
w∞= 243,503 rxy= 0,998±0,001

W =243,503 (1‑e‑0,335(t+0,71))3 lgW=(‑1,898±0,069)+(3,238±0,079)lg l

La estimarea valorilor lungimii şi greutăţii fiziologice maximale, pe care le poate
atinge această specie în ecosistemul Prutului inferior, s‑a obţinut pentru lungime l∞ =
21,064 cm, iar pentru greutate W∞ = 243,503g, fiind foarte aproape de valorile empirice
medii a ultimei grupe de vârstă (7+) analizate de noi (a fost capturat chiar un exemplar cu dimensiuni impresionante: Ltot.— 26 cm, lstand. — 21 cm, şi Ptot.— 238 g) (figura
1.102.).

Figura 1.102. Creşterea în lungime şi
greutate la batca din ecosistemul Prutului
inferior

Figura 1.103. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la batca din ecosistemul Prutului inferior
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Acest fapt indică la condiţii excelente de creştere şi îngrăşare a speciei, la o structură populaţională sănătoasă şi bine echilibrată (neafectată de pescuit), fiind evidentă
progresia biologică a speciei nu numai pe teritoriul Republicii Moldova (expansia căreia în sectoarelele medii a fl. Nistru şi r. Prut este temporar limitată doar de barajele
lacurilor de acumulare Dubăsari şi Costeşti‑Stânca), dar şi pe întreg arealul său de
răspândire [587].
La analiza corelaţiei lungime—greutate în formă logaritmică, observăm că valoarea lui b=3,238±0,079, indicând la o creştere alometrică pozitivă accentuată, favorizându‑se creşterea în greutate faţă de cea în lungime, condiţiile de nutriţie şi îngrăşare
pentru batcă fiind optimale în acest ecosistem (figura 1.103.).
În concluzie, la acest capitol se poate rezuma că numai un ecosistem bogat în diverse tipuri de habitate poate asigura o biodiversitate pe măsură.
Din acest considerent „nimeni nu are dreptul să atenteze asupra patrimoniului
natural — numai biodiversitatea are dreptul să distrugă biodiversitatea“.
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Diversitatea ihtiofaunistică a râurilor mici din Republica Moldova

Numărul total al rîurilor mici cu debit permanent sau temporar în limitele hotarelor Republicii Moldova este de 3085. Dintre acestea 9 au lungimea peste 100 km, iar
247 — mai mult de 10 km. Lungimea totală a acestor cursuri de apă este de 6800 km
(figura 1.104.) [52, 72].
Cei mai mari afluenţi ai fl. Nistru sunt Răut, Bâc şi Botna. Suprafaţa bazinelor de
recepţie a acestora alcătuieşte 7760 km², respectiv 2020 km² şi 1540 km², iar lungimea
lor 286 km, 155 km şi respectiv 152 km [72].

Figura 1.104. Regularizarea albiilor, tăierea fâşiilor forestiere de protecţie,
păşunatul excesiv, poluarea, colmatarea şi fragmentarea multiplă sunt cele mai
distructive activităţi antropice în ecosistemele râurilor mici din Republica Moldova

Cele mai mari râuri tributare ale Prutului sunt Ciuhurul, Camenca, Lăpuşna, Sărata. Suprafaţa bazinelor de recepţie a acestora este egală cu 724, respectiv, 1230, 483 şi
706 km². Dintre râurile care se varsă în limanele Dunărene cel mai mare este Ialpugul,
având o suprafaţă a bazinului de recepţie de 3180 km² [72].
Construirea lacurilor de acumulare şi a iazurilor în Moldova a început în sec.
XIV—XV, dar s‑a dezvoltat foarte mult în sec. al XX‑lea, după al Doilea Război Mondial. În anii 1962—1964 au fost construite 8 lacuri de acumulare, dintre acestea lacul
Ghidihici (Vatra) pe râul Bâc, lacurile Ulmu, Costeşti şi Rezeni pe râul Botna. În anii
1964—1985 în medie în fiecare an se construiau câte 2—3 lacuri de acumulare. După
calculele aproximative, în prezent se numără cca 3000 de iazuri şi 126 de lacuri de acumulare (dar numărul lor real este mult mai mare ≈ 5000) [72].
În literatura ihtiologică a Republicii Moldova, o mare atenţie se acordă speciilor
de peşti ce habitează în râurile mari, importanţa rîurilor mici, fiind adesea neglijată.
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De multe ori, se uită de faptul că, ele sunt un patrimoniu unical al naturii, îndeplinind
diverse funcţii importante ecologice, economice şi sociale:
• Asigură regimul hidrologic al râurilor mari, alimentîndu‑le şi reînoindu‑le rezervele de apă.
• Servesc ca filtre biologice în procesul de autoepurare a apei.
• Asigură în condiţii naturale migrarea spre locurile de reproducere a multor
specii de peşti, creşterea şi îngrăşarea progeniturilor lor.
• Servesc pentru speciile de peşti din râurile mari ca refugii strategice în cazul
dezastrelor ecologice şi viceversa.
• Concentrează specii de peşti cu ciclul vital scurt, care servesc ca bază nutritivă importantă pentru diverse specii ihtiofage, asigurând continuitatea fluxurilor energetice şi durabilitatea funcţională şi structurală a diferitor tipuri de cosisteme.
• Condiţiile ecologice specifice din rîurile mici contribuie activ la procesul de
speciaţie şi îmbogăţire a diversităţii lumii animale şi vegetale (acvatice şi amfibionte).
• Reţeaua râurilor mici asigură regimul apelor subterane şi stocul celor meteorice, care în finalitate aduc un aport semnificativ la constituirea condiţiilor
micro‑ şi macroclimaterice.
• Resursele naturale ale râurilor mici (apa, peştele, luncile inundabile fertile, ş.a.)
au determinat, într‑o oarecare măsură, răspândirea speciei umane (majoritatea
aşezămintelor, edificându‑se în preajma acestor râuri).
În prezent, însă condiţiile ecologice deplorabile în care se află ihtiofauna râurilor
mici din Republica Moldova a provocat modificări radicale atât la nivel abiotic, cât şi la
cel biotic. Impactul major asupra ecosistemelor râurilor mici poate fi dedus chiar din
însăşi funcţiile îndeplinite de acestea. În timp ce ele ar trebui să participe la procesele
de autoepurare a apei, în prezent, au devenit loc de stocare şi debarasare a deşeurilor şi
sursă suplimentară de poluare a ecosistemelor adiacente (figura 1.105.).

Figura 1.105. Consecinţele activităţilor antropice în bazinele râurilor mici
din Republica Moldova se observă pretutindeni
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În aceste circumstanţe este de mirare nu diversitatea ihtiofaunistică săracă a acestor râuri, dar potenţialul mare de adaptare a puţinelor specii de peşti rămase în ele.
Unele specii recunoscute ca bioindicatoare a apei curate, cum sunt de exemplu porcuşorii, dau dovadă de‑un grad de tolerare de‑a dreptul uimitor [14, 22].
În prezent, efectul de fragmentare antropogenă multiplă a ecosistemelor râurilor
mici, exprimat prin barări, regularizări şi poluări necontenite, pun la îndoială delimitarea certă dintre un râu mic şi o serie de crescătorii piscicole cu scurgere comună şi periodică. Consecinţele nu se lasă aşteptate. Tot mai des se constată cazuri de secare totală
a albiilor, perturbarea regimurilor termic, hidrochimic şi gazos, colmatarea substraturilor, „înflorirea apei“ în lacuri şi împânzirea cu vegetaţie acvatică (figura 1.106.).

Figura 1.106. Împânzirea cu vegetaţie acvatică şi salinizarea activă
sunt consecinţele indirecte ale fragmentărilor multiple de albie a râurilor mici

Şi, dacă mai adăugăm la cele spuse, şi deversarea necontenită a unor substanţe
poluante extrem de nocive, atunci mediul format devine toxic şi chiar incompatibil
pentru majoritatea hidrobionţilor.
În condiţiile stabilite, multe specii reofile dispar, o parte se refugiază (ocupând alte sectoare mai favorabile), şi numai o grupă mică de specii generaliste, în majoritate cu ciclul vital scurt, prosperă şi chiar pot produce efecte invazive în aceste habitate intens degradate.
Limnificarea şi colmatarea activă a acestor ecosisteme a provocat avansarea speciilor euritope, de talie mică, care se caracterizează printr‑o serie de idioadaptări oportune circumstanţelor de mediu: ciclul de viaţă scurt, variabilitatea fenotipică şi genotipică
accentuată, polifagia sau monofagia în funcţie de disponibilitatea hrănii, la speciile cu
ciclul vital mediu se constată flexibilitate majoră în aplicarea strategiilor de tip r şi K,
grija faţă de urmaşi, polifilia şi maturitatea sexuală timpurie, depunerea pontei în mai
multe rate, eurioxifilia, euritermia, însuşiri mixohaline şi rezistenţa la poluări antropice continue, ş.a [13, 15, 22, 25, 29, 34, 38, 39, 40, 43, 44].
Cercetările multianuale efectuate de autori în ihtiocenozele râurilor mici din Republica Moldova au pus în evidenţă o serie de particularităţi structural‑funcţionale cu
caracter antropic accentuat [34, 38, 39, 42, 104].
Pentru a sistematiza rezultatele multianuale cu privire la starea ihtiocenozelor râurilor mici din Republica Moldova, autorii au formulat o serie de postulate însoţite de
comentarii detalizate şi ştiinţific argumentate [22].
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Accentul urmărit în acest subiect nu este pus pe o evaluare generală a diverităţii ihtiocenotice a ecosistemelor râurilor mici, care, adesea, crează un tablou eronat şi
dă iluzia unei diversităţi ihtiofaunistice mari (dacă se i‑au în consideraţie şi zonele de
debuşare cu râurile mari, sau cele de tangenţă cu lacurile de acumulare), dar pe evidenţierea particularităţilor spaţial‑temporale intra‑ecosistemice, supuse în mod diferit
presingului antropic, evidenţiind, din punct de vedere ecologic, cele mai „problematice“ zone şi sectoare, şi accentuând necesitatea protecţiei integrale a acestor ecosisteme
sensibile funcţional.
În această ordinen de idei, autorii lucrării au sistematizat o serie de postulate, care
vor defini în mod succint starea structural‑funcţională a ihtiocenozelor râurilor mici
din Republica Moldova, în condiţiile intensificării presingului antropic.
1. Diversitatea ihtiofaunistică a râurilor mici din Republica Moldova a suferit
modificări semnificative din a doua jum. a sec. XX, când s‑au demarat masiv activi‑
tăţile de regularizare şi fragmentare a albiilor, asanare a bălţilor, chimizare intensă
a fondului agricol şi diversarea activă de poluanţi menageri şi tehnogeni.
Activităţile de fragmentare şi colmatare a râurilor mici s‑au intinsificat şi mai mult
în ultimul timp, ca rezultat al dezvoltării sectorului antreprenorial în piscicultură (când
fiecare „gospodar“ îşi vrea iazul său personal“) şi ca rezultat a „dezvoltării intense“ a
sectorului agrar privat (când lacurile de albie sunt activ folosite în scopuri de irigare,
iar terenurile aferente râurilor au fost privatizate şi sunt folosite în scopuri agricole
fără respectarea normelor ecologice). În prezent râurile mici din ţară s‑au transformat
într‑o serie de acumulări de apă în cascadă, terenurile aferente sunt supuse activ proceselor de erodare şi poluare cu „pisticide chinezeşti de tot felul“, iar pământul fertil
poluat, împreună cu apele meteorice, este spălat direct în albie.
În consecinţă este puternic afectat regimul hidrologic, hidrochimic, termic şi hidrobiologic al râurilor, iar umplerea nenumăratelor lacuri de albie a devenit posibilă
doar în timpul precipitaţiilor abundente şi adesea devastatoare.
Activităţile de îndreptare a meandrelor albiilor rîurilor mici, construcţia digurilor antierozionale pe marginile acestora au provocat secarea a mii de hectare de luncă inundabilă (exemplu Gura‑Bâcului, Anenii‑Noi, Orhei, Floreşti, amonte de Ghidighici, ş.a.), toate
acestea s‑au dovedit a fi dezastruoase pentru ihtiofauna râurilor, ecologia şi estetica lor.
În prezent, pierderea capacităţii utile a lacurilor de albie atinge în medie, pe an,
1,16—1,55%, iar după o perioadă de 25 de ani de exploatare ajunge la 32,5%, colmatarea
medie anuală a rîurilor decurge de 2 ori mai repede decît a lacurilor mari şi reprezintă
3,4% din capacitatea lor utilă [72].
În aceste condiţii ihtiofauna sectoarelor de albie a suferit atât schimbări majore de
ordin calitativ, cât şi cantitativ.
Studii speciale a ihtiofaunei râurilor mici din Republica Moldova au început să
se efectueze începând cu anii ‘60 a sec. trecut [461], când a devenit evidentă dinamica
degresivă a ihtiocenozelor acestor râuri.
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Prerogativele impuse în sec. XX asupra râurilor mici erau, în primul rând, asigurarea necesităţilor irigaţionale în agricultură şi majorarea producţiei piscicole (care se
puteau atinge doar prin crearea lacurilor de albie). Atunci au fost construite cele mai
mari lacuri de acumulare pe râurile mici: Ghidighici, Congaz, Taraclia, Ialoveni, Minjir, Volintiri ş.a [203, 205, 456, 458, 460].
Studiile efectuate de Tomnatic E.N. ş.a. (1962) în albia râurilor mici (şi a lacurilor
de acumulare), deja atunci au pus în evidenţă o diversitate ihtiofaunistică foarte redusă, cu dominarea speciilor euritope şi a celor introducente de talie mare, populate în
scopuri economice [460, 461].
Rezultatele investigaţiilor în aspect succesional cu privire la diversitatea ihtiofaunistică a râurilor mici din Republica Moldova sunt prezentate în următoarele tabele
(tabelul 1.36. şi tabelul 1.37.).
Tabelul 1.36. Dinamica diversităţii ihtiofaunistice a unor afluienţi a fl. Nistru
în aspect succesional

Usatîi M.A., 1999

Bulat D.et. al., 2004–2014

Tomnatic E.N.,1959–1961

Usatîi M.A., 2000

Bulat D.et. al., 2004–2014

Tomnatic E.N.,1959–961

Usatîi M.A., 2000

Bulat D.et. al., 2004–2014

Tomnatic E.N.,1959–961

Usatîi M.A., 2000

Bulat D.et. al., 2004–2014

r. Ciuluc

Tomnatic E.N., 1959–1961

r. Cubolta

Bulat D.et. al., 2004–2014

r. Copaceanca

Usatîi M.A., 2000

r. Bâc

Tomnatic E.N., 1959–1961

r. Răut

1

Esox lucius Linnaeus,1758

+

+

+

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

2

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

+

+

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

4

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

+

+

+

+

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

5

Barbus barbus (Linnaeus,1758)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

Gobio sp.

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

7

Pseudorasbora parva (Temminck &
Schlegel, 1846)

–

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

8

Abramis brama (Linnaeus, 1758)

–

+

+

–

+

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

9

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

+

+

–

+

+

11

Rutilus heckelii (Nordmann,1840)

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

Rutilus frisii (Nordmann,1840)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

+

+

+

–

+

+

–

–

+

+

+

+

–

+

+

14

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

+

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

№

Specia
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Usatîi M.A., 1999

Bulat D.et. al., 2004–2014

Tomnatic E.N.,1959–1961

Usatîi M.A., 2000

Bulat D.et. al., 2004–2014

Tomnatic E.N.,1959–961

Usatîi M.A., 2000

Bulat D.et. al., 2004–2014

Tomnatic E.N.,1959–961

Usatîi M.A., 2000

Bulat D.et. al., 2004–2014

r. Ciuluc

Tomnatic E.N., 1959–1961

r. Cubolta

Bulat D.et. al., 2004–2014

r. Copaceanca

Usatîi M.A., 2000

r. Bâc

Tomnatic E.N., 1959–1961

r. Răut

16

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

+

+

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

–

–

+

–

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

–

–

+

–

+

+

–

–

+

№

18
19
20
21

Specia

Scardinius erythrophthalmus (Lin+
naeus, 1758)
Hypophthalmichthys molitrix (Valen–
ciennes, 1844)
Hypophthalmichthys nobilis (Rich–
ardson, 1845)
Ctenopharyngodon idella (Valenci–
ennes, 1844)

22

Leucaspius delineatus (Heckel,1843)

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

+

+

+

–

23

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

+

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

24

Barbatula barbatula(Linnaeus, 1758) +

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

25

Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758)

+

+

–

+

+

+

–

–

–

–

+

–

–

–

–

26

Cobitis sp.

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

+

+

27

Silurus glanis Linnaeus,1758

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28

Pungitius platygaster (Kessler,1859)

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

–

+

+

–

+

29

Gasterosteus aculeatus
Linnaeus,1758

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

–

–

30

Syngnathus abaster Risso, 1827

–

–

+

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

31

Perca fluviatilis Linnaeus,1758

–

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

32

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

–

+

+

–

+

+

–

–

+

–

+

+

–

+

+

33

Gymnocephalus cernua (Linnaeus,
1758)

–

+

+

–

+

+

–

–

–

+

+

+

–

+

–

34

Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) +

+

+

+

+

+

–

–

+

+

–

+

–

+

+

35

Neogobius melanostomus (Pallas,
1814)

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

36

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)

+

+

+

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

+

–

37

Ponticola kessleri (Guenther, 1861)

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

38

Proterorhinus semilunaris (Heckel,
1837)

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

Total

20 34 28 12 28 27 2

8 20 13 19 24 4 18 16
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Având la dispoziţie lucrarea semnată de Tomnatic E.N. ş.a. [461], putem constata
că, în rezultatul investigaţiilor efectuate în aa. 1959—1961 pe 16 râuri mici din Republica Moldova (dintre ele — râul Răut cu afluenţii săi: Cubolta, Căinari, Copăceanca,
Ciulucul mic şi Mijlociu; râul Bâc cu afluentul Işnovăţ; râul Ichel şi râul Botna fac parte
din bazinul fl. Nistru. Râul Ciuhur este afluentul Prutului, iar râurile Cogîlnic, Cahul şi
Ialpugul Mare se varsă în limanele Dunărene), au fost identificate 24 specii de peşti din
6 familii, ne luîndu‑se în consideraţie speciile populate în scopuri economice: plătica,
şalăul şi coregonul de Ciudsk.
Diversitatea ihtiofaunistică a acestor ecosisteme relevă următoarea componenţă:
r. Răut (20 sp.), r. Camenca (5 sp.), r. Căinari (11 sp.), r. Cubolta (13 sp.), r. Copaceanca (2 sp.), r. Ciulucul de Mijloc (4 sp.), r. Ciulucul Mic (2 sp.), r. Bâc (12 sp.), r. Işnovăţ
(9 sp.), r. Botna (1 sp.), r. Ichel (1 sp.), r. Ciuhur (3 sp.), r. Ialpugul Mare (9 sp.), r. Lunga
(6 sp.), r. Cogâlnic (3 sp.), r. Cahul (1 sp.) [461].
Majoritatea speciilor: ştiuca, babuşca, caracuda, bibanul, ghiborţul comun, cleanul
mic, cleanul şi fufa se referă la complexul faunistic boreal de şes; complexul terţiar de
şes era prezentat de crap, ţipar, zvârlugă şi carasul argintiu; compexul ponto‑caspic de
apă dulce era reprezentat de lin, roşioară, avat şi obleţ; complexul ponto‑caspic marin — de trei specii de guvizi: moaca de bradiş, mocănaşul şi ciobănaşul, şi o speciei
de gasterosteide — osarul; complexul arctic marin — de ghidrin; complexul chinez de
şes — de porcuşor şi boarţa europeană şi complexul boreal de podiş — de grindel.
În privinţa afinităţii hidrobiotopice, majoritatea speciilor de peşti (21 sp.) făceau
parte din grupa celor limno‑reofile, mai puţin limnofile, şi numai trei specii (cleanul
mic, cleanul şi grindelul ) erau specii tipice reofile.
Cele mai frecvente specii în capturi, după cum se menţiona, erau specii „nevaloroase alimentar“ (se observă subaprecierea importanţei biodiversităţii şi rolului funcţional
al speciilor cu ciclul vital scurt): fufa — 14 râuri, porcuşorul — 11 râuri, osarul — în 9
râuri şi zvârluga — în 7 râuri mici investigate. Din speciile „economic valoroase“ cele
mai constante erau crapul european (forma domesticită) şi carasul argintiu — prezenţi
în 8 râuri investigate [461].
După valoarea abundenţei, în toate râurile, inclusiv sectoarele barate, dominau
cantitativ speciile „depreciate alimentar“ şi cele „de importanţă economică nesemnimicativă“ (se observă abordarea pur economică a rezultatelor ştiinţifice).
Este de menţionat că unele specii, în prezent rare, doar câteva decenii în urmă erau
obişnuite şi chiar abundente. Printre ele, putem menţiona: caracuda, linul şi ţiparul,
specii limnofile caracteristice ecosistemelor de luncă, care în prezent se găsesc într‑o
stare ecologică deplorabilă (supuse activ secării şi chimizării masive în anii 50‑70 ai
secolului trecut). În perioada actuală, în ecosistemele râurilor mici din ţară se întâlnesc
sporadic doar populaţii mici şi fragmentate de ţipar (fiind indentificat, şi în unele habitate deosebit de poluate) (tabelul 1.36. şi tabelul 1.37.).
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Tabelul 1.37. Dinamica diversităţii ihtiofaunistice a unor afluienţi a r. Prut
în aspect succesional

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bulat D.et. al., 2010–2014

6

Usatîi M.A., 1997–2000

5

Bulat D.et. al., 2010–2014

4

Bulat D.et. al., 2004–2014

3

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Gobio sp. /Romanogobio sp.
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Leucaspius delineatus (Heckel,1843)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Barbatula barbatula(Linnaeus, 1758)
Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758)
Cobitis sp.
Pungitius platygaster (Kessler,1859)
Perca fluviatilis Linnaeus,1758
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)
Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)
Percottus glehni (Dybowski, 1877)
Total

Usatîi M.A., 1997–2000

2

r.
Larga

Bulat D.et. al., 2010–2014

1

Specia

r.
Vilia

Bulat D.et. al., 2010–2014

№

r.
r.
Racovăţ Lopatnic

Tomnatic E.N., 1959–1961

r.
Ciuhur

–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
3

+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+
19

+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
–
+
18

+
+
+
+
–
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
9

+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
–
–
+
+
–
+
+
+
+
–
+
–
+
16

–
+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
+
–
+
–
–
10

+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–
–
+
–
–
9

+
+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
–
+
–
+
+
+
–
–
13

Investigaţiile efectuate în anii 1997—2000 [104], relevă o diversitate ihtiofaunistică
a râurilor mici ceva mai bogată ca în studiile efectuate în 1959—1961 [461]. Cauza, pe
de o parte, se datorează acţiunilor de aclimatizare a noilor „specii de perspectivă“, pătrunderea şi autoexpansia speciilor alogene şi interveniente naturalizate, şi considerăm
că, unul din factorii determinanţi este demararea procesului de „detoxifiere“ a râurilor
mici de „încărcătura de pesticide, carburanţi şi a altor poluanţi persistenţi folosiţi activ
în perioada sovietică.

195

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Studiile efectuate din 2004 şi până în 2008 denotă modificări nesemnificative a
diversităţii şi ponderii speciilor de peşti în ecosistemele râurilor mici ale Republicii
Moldova [13, 22, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45] (tabelul 1.38.)
Tabelul 1.38. Lista speciilor de peşti şi abundenţa lor relativă (%) din unele râuri mici
pentru anii de studiu 2004—2008
Sectoarele albiei nesupuse amenajării hidrotehnice
r. Copaceanca

r. Ciulucul Mic
a .2008
a. 2004
a. 2005
a. 2006
a. 2007
a .2008

r. Cubolta

a. 2007

r. Răut

a. 2004
a. 2005
a. 2006
a. 2007
a .2008
a. 2004
a. 2005
a. 2006
a. 2007
a .2008
a. 2004
a. 2005
a. 2006

SPECIILE
DE PEŞTI

I.Fam. Cyprinidae
Cyprinus carpio L., 1758

1,4 0,6 0,3 14,2 2,8 1,7 4,9 2,4 1,1 6,3 5,7 – – – 4,7 5,5 4 5,2 1,6 9

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

2,8 5,5 4,9 – 12,3 30,714,5 24,1 16,2 13 18,313,7 25 20,115,5 20,324,1 32,3 17,2 19,4

Abramis brama (L., 1758)

1,8 0,6 – – 2,3 – – – – – 1,6 3,9 – – 4,3 – – – – –

Alburnus alburnus (L., 1758)

22,922,135,911,510,5 6,8 7,8 – – – 11,814,4 10,6 – – – – – – –

Leucaspius elineatus (Heckel, 1843)

1,4 0,8 – 0,7 1,3 – – – – – – – – – – – – – – 1,8

Rutilus rutilus (L., 1758)

4,5 3,2 1,5 2,8 8,3 – 1,6 – – 5,6 7,7 10,1 4,5 0,9 6,8 – – – – 4,2

Squalius cephalus (L., 1758)

6,1 2,8 4,7 3,6 4,3 – – – – – – – – – – – – – – –

Scardinius erythrophthalmus (L., 1758)

2,2 5,3 2,4 0,7 2,8 – – – – – 2,8 3,2 5,4 2,2 3,9 – – – – –

Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844)

– 0,4 – – 5,7 – 1,2 5,6 – 6

Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)

0,6 0,2 – – 2,6 – – – – 2,3 – 0,3 – – – 1,2 1,8 2,3 – –

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

9,2 7,7 7,3 9,4 4,4 4,2 5,8 11,2 8,7 6,3 6,9 8,6 8 10,6 6,1 11,715,9 8,2 14,7 6,6

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) – 1,2 – – 3,7 – – – – 7

– 1,4 – – 3,2 4,3 3,4 4,2 4,9 8,5

– – – – 1,4 4,3 2,6 3,6 2,4 5,2

Gobio sp.

3,8 3,6 1,8 2,1 1,04 19,2 17 23,7 12,211,3 2,8 0,7 2,8 7,5 6,8 – – – – –

Pseudorasbora parva (Temminck et
Schlegel, 1846)

7,7 6,1 3,7 10,1 4,3 11,525,7 10 19,716,3 8,5 11,5 9,3 14,1 7,2 30,229,3 24 19,6 18,4
II.Fam. Cobitididae

Cobitis sp. L.,1758

15,913,315,123,111,7 8,5 10,3 7,6 28,411,6 3,6 10,4 12,5 21,317,6 18,511,8 12,8 29,5 11,8

Pungitius platygaster (Kessler, 1859)

1,2 1,8 – 2,17 2,2 – – – – – – – – – – – – – – –

Perca fluviatilis L., 1758

3,6 8,8 5,8 3,6 5,8 2,9 1,6 1,2 – – 7,3 8,6 6,1 1,8 6,8 – – – – –

III.Fam. Gasterosteidae
V.Fam. Percidae
Gymnocephalus cernuus (L., 1758)

– – – – – 0,8 1,2 – – 2,6 – – – – – – – – – –

Sander lucioperca (L., 1758)

2,6 4,0 2,2 1,4 2,8 – – – – – 1,6 2,8 – – 1,08 – – – – 1,4

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)

6,1 7,3 7,9 7,2 4,3 5,5 4,5 7,6 2,3 4,6 3,6 1 5,7 12,2 6,8 – – – – –

N.melanostomus (Pallas, 1814)

0,4 1,8 1,8 1,4 1,1 1,2 – 1,2 – – – – – – – – – – – –

N.gymnotrachelus (Kessler, 1857)

2,0 1,2 0,5 0,7 1,7 2,9 1,6 – – 3 5,7 2,5 2,2 – – – – – – 5,2

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)

2,8 4,9 3,2 4,5 2,6 3,4 1,6 4,8 11 3,6 11,4 6,3 7,3 8,8 7,2 3,7 6,6 6,9 9,8 8

Total specii

20 22 16 17 23 13 14 11 8 14 15 16 12 10 15 9 9 9 8 12

VI. fam. Gobiidae
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Tot odată, se constată influenţa vădită a calamităţilor naturale asupra ihtiofaunei
acestor ecosisteme lotice mici. În aşa fel, după inundaţiile majore din 2008 şi ulterior
2010, s‑a majorat brusc ponderea speciilor de cultură pătrunse din numeroasele gospodării piscicole adiacente avariate (crapul, sângerul, novacul, cosaşul, carasul argintiu),
s‑a produs decolmatarea unor sectoare (cu reacţia de creştere a abundenţei speciilor
litofile şi psamofile ca exemplu cleanul, cleanul mic, porcuşorul sarmatic, ş.a.) şi schimbul de reprezentanţi ai diferitor zone piscicole şi a bazinelor hidrografice adiacente
(figura 1.107.).

Figura 1.107. Influenţa calamităţilor naturale din anul 2008
asupra ponderii speciilor de cultură în râurile mici
din Republica Moldova

De asemenea, şi diversitatea ihtiofaunistică a lacurilor de albie a suferit modificări
semnificative în aspect succesional.
Ca studiu de caz a fost investigată ihtiofauna lacului de acumulare Ghidighici,
creat în anul 1962 pe râul Bâc [16,18, 21, 22, 26, 35].
După datele recente, lacul de acumulare Ghidighici, deţine un volum total de 27,6
mln. m³ de apă faţă de 40 mil. m³ iniţial şi o suprafaţă a oglinzii apei de 680 ha faţă de
900 ha la proiectare. Până în anul 2000 a pierdut 31% din volumul său iniţial. Stratul de
aluviuni de fund (nămol) în prezent constituie în medie 1,8 m, [72].
Având la bază materialele autorilor Tomnatic E. N.ş.a., [460], Dolghii V.N. ş.a. [213,
215, 218], Usatîi M.A., [104], Bulat D., ş.a. [16] se poate observa schimbarea diversităţii
ihtiofaunei lacului de acumulare Ghidighici de la edificarea lui şi până în perioda actuală (tabelul 1.39.).
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Tabelul 1.39. Succesiunea diversităţii ihtiofaunei lacului de acumulare Ghidighici
№

Speciile de peşti

Tom‑
natic
E.N,
1964

Dol‑
Bulat
Usatîi
ghii
D.et.
M.A.,
V.N.,
al.,
1999
1977
2009

Familia Esocidae
1

Ştiucă — Esox lucius L., 1758

Familia Cyprinidae
2 Roşioară — Scardinius erythrophthalamus (L.,1758)
3 Cosaş — Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
4 Fufă — Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
5 Porcuşor sarmatic — Gobio sarmaticus Berg, 1949
6 Plătică — Abramis brama (L., 1758)
7 Avat — Aspius aspius (L.,1758)
8 Caracudă — Carassius carassius (L., 1758)
9 Caras argintiu — C.gibelio (Bloch, 1782)
10 Crap — Cyprinus carpio (L., 1758)
11 Babuşcă/tarancă — Rutilus rutilus (L., 1758)
12 Sânger — Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)
13 Novac — Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
14 Obleţ — Alburnus alburnus (L., 1758)
15 Boarţă — Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
16 Murgoi bălţat — Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1844)
Familia Cobitididae
17 Zvârlugă — Cobitis taenia L., 1758
18 Ţipar — Misgurnus fossilis (L., 1758)
Familia Centrarchidae
19 Sorete — Lepomis gibbosus (L., 1758)
Familia Gasterosteidae
20 Ghidrin — Gasterosteus aculeatus L., 1758
21 Osar — Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
Familia Syngnathidae
22 Undreua — Syngnathus abaster Eichwald, 1831
Familia Percidae
23 Şalău — Sander lucioperca (L.,1758)
24 Biban — Perca fluviatilis L.,1758
25 Ghiborţ — Gymnocephalus cernuus (L., 1758)
Familia Gobiidae
26 Mocănaş — Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)
27 Guvid de baltă — Ponticola kessleri (Guenther, 1861)
28 Stronghil — Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
29 Hanos — Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)
30 Ciobănaş — Neogobius fluviatilis Pallas, 1811
31 Moacă de brădiş — Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)
TOTAL:
Unde: + — specie prezentă
– — specie absentă
? — prezenţa ei este incertă

–

–

+

+

+
+
+
+
–
–
+
+
+
–
+
–
–
–
–

+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
–
–
–
–

+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

–

–

–

+

–
+

–
–

–
+

+
+

–

+

+

+

–
–
–

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
–
–
–
+
13

?
–
–
–
–
?
17

–
–
–
–
–
+
23

+
+
+
+
+
+
30
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Dinamica diversităţii ihtiofaunei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici), cum
reiese din tabelul 1.39. a evoluat pe calea sporirii, de la 13 specii în anul 1964, 17 specii — în anul 1977, 23 specii — în anul 1999, până la 30 specii — actual. Această creştere
calitativă, pe de o parte, este provocată de diversificarea condiţiilor ecologice prielnice
pentru majoritatea speciilor euritope indigene de peşti, care au pătruns în lac pe cale
naturală (din r. Bâc), iar pe de altă parte, de acţiunile întreprinse de populare dirijată şi
autoexpansie ulterioară a speciilor alogene, şi interveniente de peşti.
În tabelul 1.40. observăm că, în primii ani după edificarea lacului (1964), ihtiofauna în mare parte a fost influenţată de cea a râului Bâc (tablou caracteristic şi pentru alte
lacuri de albie pe râurile mici) şi era identică după componenţa ihtiofaunistică, de ihtiocenoza plaurilor cursului de mijloc al râului Bâc (până la fragmentare, r. Bâc în amonte
de lac forma o zonă umedă vastă), enumerând 10 specii: carasul argintiu (49,2—64,6%),
crapul (39,7—62 %), roşioara (5,6—14,4 %) şi porcuşorul (0,6—14,7%) [460].
Tabelul 1.40. Dinamica cantităţii relative (%) în capturi a unor speciil de peşti
din lacul de acumulare Ghidighici
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tomnatic E.N.
Speciile de peşti
Ştiuca
Plătica
Babuşca/tarancă
Cosaş
Roşioara
Fufă
Obleţ
Boarţa
Porcuşor
Caras auriu
Caras argintiu
Crap
Sânger
Murgoi bălţat
Zvârluga
Ţipar
Osar
Şalău
Biban
Ghiborţ
Mocănaş
Moacă de brădiş
Undrea

Usatîi M.A.

a.1962

a.1963

a.1999

–
–
–
–
17,3
30,7
–
–
12,0
0,2
31,5
<0,1
–
–
<0,1
<0,1
5,1
–
–
–
0,7
2,4
–

–
–
–
<0,1
43,4
7,5
–
–
0,7
5,4
42,4
0,2
<0,1
–
0,1
0,1
–
–
–
–
–
0,1
–

1,7
1,2
34,2 (27,0 şi 7,2)
0,2
2,8
0,2
18,9
3,8
2,5
–
3,0
0,5
0,2
10,0
0,8
0,2
0,2
0,2
13,0
2,0
–
1,2
3,0

Bulat D. et.al.
aa. 2006 —
2008
2,40
2,81
21,67
0,95
3,74
0,21
22,25
3,57
0,11
–
3,05
0,62
2,28
1,38
3,74
0,04
0,76
4,38
14,33
2,12
1,07
0,95
2,71
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În anul 1963, pentru ameliorarea şi sporirea productivităţii piscicole a lacului, au
fost populate în el aşa specii economic valoroase ca sângerul, novacul, iar mai târziu şi
cosaşul.
Ulterior ihtiofauna lacului Ghidighici a înregistrat o creştere însemnată a biomasei
piscicole pe contul dezvoltării rapide a bazei trofice (a doua etapă succesională caracteristică lacurilor de baraj), cu reacţia de proliferare a speciilor generaliste cu ciclul vital
scurt şi mediu. Concomitent, prin reacţia feed‑backului negativ, au prosperat speciile
ihtiofage de peşti (şalăul şi bibanul), care au întâlnit resurse trofice abundente, formate
din peşti cu ciclu vital scurt — pionieri ai noului biotop.
Datele expuse de Dolghii V. (1977, 1978), privind cantitatea relativă a speciilor
de peşti în capturi, pune în evidenţă majorarea rapidă a ponderii carasului argintiu
(42,4%) şi a bibanului (valoarea procentuală lipseşte), de asemnea, s‑a majorat semnificativ efectivele de plătică şi roşioară [213, 218].
Conform rezultatelor investigaţiilor efectuate în ihtiocenoza lacului în anul 1999
[104], cele mai numeroase specii în lac erau: babuşca (34,2%), obleţul (18,9%), bibanul
(13,0%) şi murgoiul‑bălţat (10,0%).
În prezent, cele mai abundente specii indigene rămân a fi: babuşca (21,67%), obleţul (22,25%) şi bibanul (14,33%). Micşorarea cantităţii relative în capturi a murgoiului‑bălţat (de la 10,0% până la 1,38%), în ultimul deceniu este semnalată nu numai în
ecosistemul lacului Ghidighici, dar şi în alte ecosisteme acvatice lenice şi lotice mari ale
Republicii Moldova, specia atingând o stare de stabilizare generală (faza IV), cu unele
cazuri de „explozii numerice locale“.
Analizând ihtiofauna lacului de acumulare Ghidighici se poate afirma că, diversitatea acestuia şi ponderea speciilor de peşti este asemănătoare cu cea a lacurilor de
acumulare de pe râurile mari ale Republicii Moldova (lacul Dubăsari — 36 specii, Costeşti‑Stânca — 31 specii de peşti). Cauzele principale fiind: eterogenitatea accentuată a hidrobiotopului (crându‑se condiţii favorabile de habitare pentru multe specii de
peşti), dificultăţile mari la extragerea completă a biomasei piscicole prin pescuit industrial (suprfaţă acvatorială mare şi substrat puternic reliefat), schimbului de specii
între lac‑râu‑fluviu (fluviul Nistru prin intermediul r. Bâc a contribuit la importul în
lac a speciilor interveniente) şi translocărilor antropohore deliberate sau accidentale de
material piscicol.
Însă, în prezent, în pofida unei diversităţi ihtiofaunistice relativ mari a lacului (create artificial pe seama speciilor de peşti care fac parte din grupa celor interveniente
şi alogene invazive), „soarta lui de mai departe pare a fi una sumbră şi dramatică“. Se
constată: pieirea în masă a peştelui din cauza diversărilor stihiinice de poluanţi din
amonte pe r. Bâc şi a epizootiilor frecvente constante în lac, o stare de înămolire avansată (atât de gravă că, în unele locuri grosimea aluviunilor de nămol atinge 4—6 m),
construcţia în amonte a numeroaselor crescătorii piscicole (inclusiv în mod ilegal) cu
modificarea regimului de curgere a r. Bâc, „ridicarea“ de‑a lungul malurilor a „caste-
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lelor boiereşti“ şi a „bazelor de odihnă“, constatarea cazurilor de alunecari de tern din
preajmă şi starea deplorabilă a barajului cu risc ridicat de surpare, pescuit ilicit dezvoltat, iar poluarea organică accentuată a lacului provoacă cazuri frecvente de „înflorire a
apei“ şi asfixierea în masă a hidrobionţilor.
2. Fragmentarea multiplă a ecosistemelor râurilor mici conduce la alternări
mari a valorilor diversităţii ihtiofaunistice şi o structură populaţională spaţial‑tem‑
porară neuniformă.
Un exemplu elocvent de susţinere a acestui postulat este cazul r. Cubolta [45]. Studiile efectuate au identificat unele particularităţi ihtiofaunistice deosebite, determinate
de caracteristica hidrobiotopică a ecosistemului.
În rezultatul pescuitului de control efectuat lângă s. Drochia, unde albia râului a
fost fracturată de un baraj, s‑a putut delimita empiric 3 microzone ecologice, ce se deosebesc prin componenţa speciilor de peşti, abundenţa şi preferinţele lor ecologice:
Zona I (amonte de baraj) am denumit‑o „zona carasului argintiu şi a boarţei“.
Aici s‑a format un habitat inundabil, cu substrat mâlos, apă „încărcată“ cu deşeuri
de uz casnic, crengi, frunze, rumeguş, ş.a. (figura 1.108). Această zonă se caracterizează
şi prin concentraţia mare de păsări acvatice domestice, ca sursă suplimentară de poluare organică.

Figura1.108. Zona carasului argintiu şi boarţei (Zona I), amonte de baraj

În condiţiile stabilite, când factorul limitativ devine concentraţia de oxigen în concurs cu impedimentul hidrotehnic, sporeşte abundenţa numerică a carasul argintiu
(269 ex.), fiind o specie eudominantă D5 (55,92 %), euconstantă C4 (100 %) şi caracteristică W5 (55,92 %) (tabelul 1.41.).
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Tabelul 1.41. Indicii ecologici analitici şi sintetici pentru speciile de peşti
capturate în r. Cubolta, s. Drochia, Zona I.
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Caras argintiu

269

55,92

D5

100

C4

55,92

W5

2

Boarţă

117

24,32

D5

100

C4

24,32

W5

3

Murgoi bălţat

35

7,27

D4

100

C4

7,27

W4

4

Crap

3

0,62

D1

40

C2

0,24

W2

5

Sînger

4

0,83

D1

60

C3

0,49

W2

6

Babuşcă

26

5,40

D4

100

C4

5,40

W4

7

Obleţ

12

2,49

D2

60

C2

1,49

W3

8

Fufă

7

1,45

D2

60

C3

0,87

W2

9

Clean mic

8

1,66

D2

40

C2

0,66

W2

H(s)=1,890±0,297

e=0,596±0,033

Is=0,381±0,059

Din tabelul 1.41. se observă că, aportul carasului argintiu (D5) în formarea producţiei piscicole (W5) şi structurii spaţiale a ihtiocenozei este semnificativ (C4) (figura
1.109.).

Figura 1.109. Supremaţia numerică a carasului argintiu în apropiere de baraj (amonte)
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Boarţa, deasemenea este o specie abundentă (117 ex.), însă în structura spaţială
se observă o delimitare certă de cea a carasului argintiu, densitatea sporind în partea
superioară a microzonei, cu apă mai curată şi mai bine oxigenată.
Localizarea gospodăriei piscicole lângă s. Mândâc, în amonte de punctul de colectare, a determinat apariţia în probe a aşa specii economic valoroase şi necaracteristice
cum sunt: sângerul şi crapul. Prezenţa în capturi a murgoiului bălţat şi babuştei, nu este
surprinzătoare, fiind specii euritope şi înalt adaptive, devenite reprezentative pentru
toate ecosistemele acvatice ale râurilor mici din Republica Moldova. Cleanul mic, în
acastă zonă este un taxon necaracteristic (specie tipic reofilă), pătrunzând din amonte
(specia este mai frecvent întâlnit în râurile mici din nordul ţării). Populaţiile de fufă în
prezent sunt puternic fragmentate în toate ecosistemele acvatice din ţară (dar în unele
habitate restrânse specia este încă abundentă) .
Zona II (în aval nemijlocit sub baraj), denumită şi „zona porcuşorului şi a ghi‑
borţului“
Diversitatea ihtiofaunistică a acestui habitat este determinată de creşterea bruscă
a concentraţiei oxigenului solvit în apă, datorită curgerii acesteia de la înălţime (figura
1.110.).

Figura 1.110. Oxigenarea apei în aval de baraj devine un factor determinant
de concentrare a speciilor oxifile de peşti dintr‑un râu mic

Regimul gazos favorabil, cât şi substratul pietros (alocuri mâlos) a determinat formarea unei asociaţii deosebite de specii, preponderent oxifile (porcuşorul sarmatic, ghiborţul comun, obleţul) (figura 1.111.).
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Figura 1.111. Concentrarea în captură a speciilor oxifile
(ca exemplu porcuşorul şi ghiborţul comun) în zona II

Speciile eudominante pentru această zonă sunt: porcuşorul D5 (38,63%) şi ghiborţul D5 (36,36%). După valoarea indicelui constanţei, ce exprimă continuitatea apariţiei
speciei într‑un hidrobiotop, porcuşorul sarmatic şi ghiborţul comun devin specii euconstante C4 (100%), ceea ce justifică elocvent delimitarea acestei zone de cea a „carasului
argintiu“ (Zona I), denumind‑o, în aşa fel, „zona porcuşorului şi ghiborţului“. Bibanul,
boarţa şi obleţul sunt specii constante C3, condiţiile de habitare aici fiind prielnice pentru ele. (tabelul 1.42.).
Tabelul 1.42. Indicii ecologici analitici şi sintetici pentru speciile de peşti
capturate în r. Cubolta, s. Drochia, Zona II
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Ghiborţ comun

32

36,36

D5

100

C4

36,36

W5

2

Porcuşor sarmatic

34

38,63

D5

100

C4

38,63

W5

3

Biban

6

6,81

D4

60

C3

4,09

W4

4

Boarţă

4

4,54

D3

60

C3

2,72

W4

5

Murgoi bălţat

3

3,40

D3

40

C2

1,36

W3

6

Babuşcă

3

3,40

D3

40

C2

1,36

W3

7

Obleţ

6

6,81

D4

60

C3

4,09

W3

H(s)=2,124±0,383

e=0,303±0,054

Is=0,295±0,053
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Abundenţa numerică a speciilor de peşti în această zonă are valori mai mici în
comparaţie cu celelalte zone, concentrând puţinele exemplare de specii oxifile refugiate
în această microzonă (ca ultimul refugiu împotriva proceselor active de uniformizare
şi colmatare activă a biotopului).
Zona III, denumită şi „zona boarţei“
Această zonă recepţionează apa cu o concentraţie mai mare de oxigen solvit, în
comparaţie cu „zona I“, adâncimea apei creşte, substratul devine mai înămolit, apar
răchitişuri pe mal, iar viteza apei scade nesemnificativ (figura 1.112.).

Figura 1.112. Zona boarţei (Zona III)

Se poate afirma, că această zonă întruneşte elementele caracteristice a primelor
două zone. Sporeşte diversitatea taxonomică pe contul speciilor oxifile (porcuşorul sarmatic, cleanul mic, ghiborţul comun) şi celor limno‑reofile, iar efectivul total creşte pe
contul boarţei (126 ex.), care este considerată o specie iubitoare a apei curate. Însă, în
comparaţie cu zona I, biomasa totală scade, din contul reducerii abundenţei carasului
argintiu şi a speciilor de cultură oprite în amonte de baraj (sângerul şi crapul) (tabelul
1.43.).
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Tabelul 1.43. Indicii ecologici analitici şi sintetici pentru speciile de peşti
capturate în r. Cubolta, s. Drochia, Zona III
Nr.
d/o

Speciile de peşti

D

An

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

126

63

D5

100

C4

63

W5

Porcuşor sarmatic

3

1,5

D2

40

C2

0,6

W2

3

Biban

3

1,5

D2

40

C2

0,6

W2

4

Ghiborţ comun

4

2

D2

40

C2

0,8

W2

5

Clean mic

5

2,5

D3

40

C2

1

W2

6

Caras argintiu

17

8,5

D4

80

C4

6,8

W4

7

Murgoi bălţat

17

8,5

D4

80

C4

6,8

W4

8

Obleţ

13

6,5

D4

60

C3

3,9

W3

1

Boarţă

2

9

Babuşcă

6

3

D3

60

C3

1,8

W3

10

Zvîrlugă

3

1,5

D2

40

C2

0,6

W2

11

Fufă

3

1,5

D2

40

C2

0,6

W2

H(s)=2,042±0,287

e=0,185±0,026

Is=0,418±0,058

Delimitarea ecologică a unei porţiuni mici a râului Cubolta în microzone, pe care
este situată construcţia hidrotehnică, evidenţiază pe de o parte, cât de sensibilă este
ihtiofauna râurilor mici, iar pe de altă parte, demonstrează potenţialul de adaptare a
puţinelor specii oxifile rămase, care‑şi găsesc ultimul refugiu în zona II (cu toate că
procesul de uniformizare a hidrobiotopului este inevitabil, având impact negativ asupra biodiversităţii generale a râului).
Ca exemplu vădit de degradare activă a ecosistemului r. Cubolta, în rezultatul
fragmentărilor antropogene multiple, poate servi, compararea unuia şi aceluiaşi habitat (s. Baroncea) în diferiţi ani — a. 2004 (figura 1.113.) şi a. 2010 (figura 1.114.).

Figura 1.113. Substrat pietros‑nisipos
cu apă transparentă, zona caracteristică
porcuşorului (lângă s. Baroncea, a.2004)

Figura 1.114. Habitat degradat antropic
(colmatat şi împânzit cu vegetaţie acvatică) , zonă devenită caracteristică boarţei şi
murgoiului bălţat (acelaşi habitat, a. 2010)
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Acest hidrobiotop în trecut se caracteriza printr‑o apă transparentă, substrat nisipos–pietros şi abundenţa mare a porcuşorului. În a. 2004 cantitatea relativă a porcuşorului în capturi întrecea valoarea de 70%, pe când în 2010 valoarea medie pe 5 trieri
constituia doar 8,82%. Schimbările vizibile survenite în hidrobiotop sunt: modificarea
hidromorfologică a albiei prin construcţia de baraje în amonte (şi a unui pod în zona
cerecetată), care au modificat, în primul rând regimul hidrologic, iar scăderea vitezei
apei a acelerat procesele de colmatare şi împânzire cu vegetaţie acvatică, şi respectiv
limnificarea şi eutrofizarea ecosistemului. Aceste modificări au creat condiţii favorabile pentru creşterea abundenţei următorului „succesor“ bio‑ecologic cum este boarţa
(20,80% în a.2004 şi 62,74% în a. 2010), care nu pretinde la habitatele deosebit de curate,
dar le evită pe cele intens poluate (devenită eudominantă D5, euconstantă C4 şi caracteristică W5) (tabelul 1.44.).
Tabelul 1.44. Indicii ecologici analitici şi sintetici pentru speciile de peşti
capturate în r. Cubolta, s. Baroncea
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D
%

C
Clasa

%

W
Clasa

%

Clasa

1

Caras argintiu

5

4,90

D3

60

C3

2,94

W3

2

Murgoi bălţat

14

13,72

D5

60

C3

8,23

W4

3

Boarţă

64

62,74

D5

100

C4

62,74

W5

4

Osar

4

3,92

D3

40

C2

1,56

W3

5

Porcuşor sarmatic

9

8,82

D4

60

C3

5,29

W4

6

Babuşcă

6

5,88

D4

60

C3

3,52

W3

H(s)=1,761±0,317

e=0,293±0,052

Is=0,427±0,076

De menţionat că creşterea abundenţii boarţei într‑un hidrobiotop lotic anterior
neafectat, indică la demararea procesului de eutrofizare, care, în faza finală, poate atinge următoarea asociaţie de specii dominante: carasul argintiu, murgoiul‑bălţat, babuşca, osarul şi unele specii de zvârlugi.
Pentru a elucida particularităţile repartizării ihtiofaunei de albie a râurilor mici în
condiţiile lacurilor de acumulare sunt prezentate rezultatele pescuiturilor de control pe
r. Cubolta, nemijlocit în amonte şi în aval de lacul de acumulare de lângă s. Cubolta.
În amonte de lac hidrobiotopul are un caracter neomogen. Albia râului pe alocuri
formează o luncă inundabilă, cu vegetaţie acvatică abundentă. Substratul variază de la
mâlos până la pietros‑nisipos (în zona cu curgere rapidă a apei). În aceste condiţii, la
speciile de peşti, se constată o repartizare spaţială cu caracter insular bine pronunţat în
funcţie de predilecţiile hidrobiotopice.
Din tabelul 1.45. observăm că, cea mai numeroasă specie din această zonă este
boarţa (110 ex.), fiind eudominantă D5 (71,42%), euconstantă C4 (100%) şi caracteristică W5 (71,42%) (Tabelul 1.45.).
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Tabelul 1.45. Indicii ecologici analitici şi sintetici pentru speciile de peşti
capturate în r. Cubolta, s. Cubolta, Zona Amonte de lacul de baraj Cubolta
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

1

Caras argintiu

13

13,61

D5

60

C3

8,16

W4

2

Boarţă

110

50,70

D5

100

C4

50,70

W5

3

Obleţ

14

17,37

D5

40

C2

6,94

W4

4

Mocănaş

2

3,28

D3

20

C1

0,65

W2

5

Murgoi bălţat

15

15,02

D5

100

C4

15,02

W5

H(s)=1,899±0,416

e=0,379±0,083

Is=0,329±0,072

Strategia de reproducere a boarţei (specie ostracofilă) în condiţii de „proliferare a
substratului său de reproducere“ şi indiferenţa faţă de variaţiile mari a nivelului apei,
în concurs cu modul de nutriţie preponderent fitoplanctonofag (abundenţa mare a hrănii), creează condiţii excelente de creştere şi dezvoltare a acestei specii în toate ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova (figura 1.115.).

Figura 1.115. Femelele de boarţă depun icrele în cavitatea paleală
a moluştelor bivalve prin intermediul ovopozitorului (sp. ostracofilă)

Valoarea constanţei pentru carasul argintiu devine mai mică în comparaţie cu
structura spaţială dintr-un biotop uniformizat, dar dominaţa poate demonstra valori
fluctuante. Dacă obleţul se concentrează preponderent în locurile cu adâncime mai mică,
curent mai rapid şi substrat nisipos‑pietros, atunci carsul argintiu preferă locurile împânzite cu vegetaţie acvatică densă, apa stătătoare, sau lin curgătoare şi substrat mâlos.
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Astfel, diversitatea ihtiofaunistică în amonte de lac, este determinată în primul
rând de heterogenitatea hidrobiotopului, care la rândul său, condiţionează formarea
unei ihtiocenoze cu structură spaţială de grup, parţial suprapusă în zonele de tangenţă.
Rezultatul pescuitului de control, în aval de barajul lacului de acumulare Cubolta,
a pus în evidenţă cea mai mare diversitate ihtiofaunistică (16 specii de peşti) (tabelul
1.46).
Tabelul 1.46. Indicii ecologici analitici şi sintetici pentru speciile de peşti
capturate în r. Cubolta, s.Cubolta, Zona aval de lacul de baraj Cubolta
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

1

Caras argintiu Carassius gibelio (Bloch, 1782)

2

D

C

W

%

Clasa

%

Clasa

%

Clasa

50

9,12

D4

100

C4

9,12

W4

Boarţă Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

54

9,85

D4

80

C4

7,88

W4

3

Murgoi bălţat Pseudorasbora parva (Tem‑
minck et Schlegel, 1846)

96

17,51

D5

100

C4

17,51

W5

4

Crap Cyprinus carpio L., 1758

1

0,18

D1

20

C1

0,03

W1

5

Sînger Hypophthalmichthys molitrix (Va‑
lenciennes, 1844)

5

0,91

D1

40

C2

0,36

W2

6

Babuşcă Rutilus rutilus (L., 1758)

18

3,28

D3

80

C4

2,62

W3

7

Ciobănaş Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)

41

7,48

D4

100

C4

7,48

W4

8

Mocănaş N.gymnotrachelus (Kessler, 1857)

19

3,46

D3

80

C4

2,77

W3

9

Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758)

94

17,15

D5

100

C4

17,15

W5

10

Osar Pungitius platygaster (Kessler, 1859)

20

3,64

D3

60

C3

2,18

W3

11

Ghiborţ Gymnocephalus cernuus (L., 1758)

39

7,11

D4

80

C4

5,69

W4

12

Porcuşor sarmatic Gobio sarmaticus, Berg,
1949

22

4,01

D3

80

C4

3,21

W3

13

Biban Perca fluviatilis L., 1758

32

5,83

D4

100

C4

5,83

W4

14

Zvîrlugă Cobitis taenia s.l. L., 1758

21

3,83

D3

80

C4

3,06

W3

15

Fufă Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

12

2,18

D3

80

C4

1,75

W3

16

Clean mic Leuciscus leuciscus (L.,1758)

24

4,37

D3

80

C4

3,50

W3

H(s)=3,579±0,412

e=0,223±0,025

Is=0,101±0,011

O influenţă considerabilă în formarea bogăţiei ihtiofaunistice acestei zone se datorează laculului de acumulare Cubolta (în amonte) şi ecosistemului de albie (în aval),
formându‑se „o microzonă de ecoton“, cu întrunirea particularităţilor ihtiofaunistice
lotice şi lenice (figura 1.116.).
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Figura 1.116. Biotopul format în aval de barajul lacului de acumulare Cubolta
devine prielnic atât pentru speciile reofile de peşti, cât şi pentru cele limnofile

Nemiglocit sub baraj, pragurile de beton, intermitenţa curenţilor de apă, concentraţia mare a oxigenului solvit (datorită apei care curge de la înălţime) şi a varietăţiilor
de substrat (de la pietros la mâlos), se creează condiţii prielnice atât pentru speciile
reofile, cât şi pentru cele limnofile refugiate în locurile liniştite şi bogate trofic.
Cele mai abundente specii de peşti sunt: murgoiul bălţat (96 ex.), urmat de obleţ
(94 ex.), boarţa (54 ex.), caras argintiu (50 ex.), ciobănaş (41 ex.), ghiborţ (39 ex.), biban
(32 ex.), clean mic (24 ex.), porcuşor (22 ex.), zvârlugă (21 ex.), osar (20 ex) şi mocănaş
(19 ex.) Însă, repartizarea spaţială rămâne neuniformă, în nemijlocita apropiere de baraj se concentrează speciile ca ghiborţul comun, bibanul, murgoiul bălţat şi carasul argintiu, care în majoritate au pătruns din lac şi n‑au reuşit încă să se refugieze în locurile
mai liniştite. Speciile reofile şi oxifile din râu, din cauza impedimentului hidrotehnic,
sub formă de „prag subacvatic“, nu reuşesc să pătrundă în această zonă, iar în amonte
de baraj, lacul le limitează continuitatea de repartiţie.
Mai în aval, după plitele de beton se formează primul rezervor de apă, unde, suplimentar s‑au identificat speciile de cultură, pătrunese din lac şi rostogolite în locuri
mai liniştite — crapul şi sângerul, de asemenea s‑au identificat şi unele specii euritope:
babuşca, mocănaşul, fufa, şi cele oxifile reofile şi reo‑limnofile de peşti ca: ciobănaşul,
porcuşorul şi cleanul mic, pătrunse din albie.
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La stabilirea structurii ihtiocenotice, cum s‑a menţionat anterior, un rol important
revine lacului de acumulare Cubolta, de unde, se constată un import semnificativ de
biomasă piscicolă.
Al doilea rezervor, care este delimitat de primul, printr‑un „brâu de pietre“ (figura
1.116.), are o componenţă specifică asemănătoare, dar efectivele speciilor caracteristice
râurilor mici ca: murgoiul bălţat, obleţul, boarţa, carasul argintiu, babuşca, ciobănaşul,
ş.a. sunt mai mari.
În aval, albia râului, de asemenea, formează un hidrobiotop neomogen, însă substratul devine mai mâlos, cu curent mai lent al apei. Sporeşte abundenţa la aşa specii
ca: osarul, zvârluga, mocănaşul, babuşca şi carasul argintiu.
Cel mai mare aport în sporirea producţiei piscicole din această zonă se datorează
obleţului şi murgoiului bălţat — specii numeroase atât în lac cât şi în albie (figura 1.117.).

Figura 1.117. Obleţul şi murgoiul bălţat — specii dominante în captură

Masculii de murgoi bălţat, predomină în structura de sex a populaţiei, unii indivizi atingând lungimea totală de 11—12 cm (figura 1.117.), ceea ce este foarte rar pentru
această specie invazivă pe întreg arealul de răspândire, indicând la condiţii optime de
viaţă. De asemenea, presupunem că, o parte a acestor indivizi „giganţi“ provin din
lacul Cubolta, care este o crescătorie piscicolă de tip semiintensiv, unde furajul administrat, este folosit, într‑o bună parte, la „îngrăşarea“ speciilor economic nevaloroase.
Reprezentarea grafică a indicilor de diversitate (figura 1.118.), demonstrează valoarea cea mai mare a indicelui Shannon în aval de barajul lacului de acumulare Cubolta
(3,579±0,416), fiind un tablou ihtiofaunistic previzibil, şi de aşteptat, ca rezultat al întrunirii habitatelor favorabile pentru existenţa atât a speciilor reofile de peşti (concentraţia
oxigenului, curentul apei, praguri subacvatice, substrat tare ş.a.), cât şi a celor euritope
şi limnofile (rezervoare artificiale cu apă stătătoare, substrat moale, pâlcuri de vegetaţie
acvatică, diverse locuri pentru refugiu). De asemenea această valoare este determinată
şi de „înbogăţirea“ acestui sector cu noi specii pătrunse din lac (figura 1.118.).
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Figura 1.118. Evaluarea grafică a indicilor de diversitate
N.B: Zona I, Zona II şi Zona III — s. Drochia; Zona IV — s. Baroncea;
Zona V — Amonte de l.a. Cubolta (s. Cubolta); Zona VI — Aval de l.a. Cubolta.

În celelalte puncte de colectare valoarea indicelui de diversitate Shannon H(s) scade simţitor, dar rămâne relativ constantă. Cauza, pe deoparte, este prezenţa factorilor
restrictivi pentru speciile oxifile reofile şi reo‑limnofile, iar pe de altă parte, tendinţa
generală de eutrofizare şi uniformizare a hidrobiotopurilor râurilor mici, conduce la
omogenizarea ihtiocenozelor şi dominarea speciilor euritope înalt competitive (carasul
argintiu, murgoiul bălţat, boarţa, obleţul, osarul, babuşca, bibanul, ş.a.).
Valoarea indicelui Simpson (Is) (conform căruia probabilitatea că doi indivizi extraşi la întâmplare vor aparţine aceleiaşi specii) creşte pentru zona I — 38% , III — 41%,
IV — 42% şi V — 32%.
Echitabilitatea (e) demonstrează valori joase (de la 18,5% — Zona III, s. Drochia,
până la 37,9% — amonte de lacul Cubolta) şi indică la decalajul vădit între efectivele
diferitor specii, fiind un tablou caracteristic pentru: ecosistemele lenice antropizate
(ca exemplu gospodăriile piscicole), a cărui ihtiomasă sporită este constituită dintr‑un
număr limitat de specii (specii economic valoroase), sau, când biotopul ecosistemului
lotic este degradat, fiind prielnic numai pentru speciile euritope, cu valenţă ecologică
largă.
„Indicii dominanţei“ în sistemele suprapopulaţionale caracterizează raportul numeric între specii, dar nu identifică specia dominantă, încât substituirea unei specii
cu alta nu schimbă valoarea estimată, deaceea pentru fiecare caz în parte este necesar
de a identifica specia dominantă şi cauzele care au determinat supremaţia ei numerică
[417].
În zona I sunt identificate 2 specii eudominante — carasul argintiu şi boarţa, în
aval de lacul Cubolta — murgoiul bălţat şi obleţul, iar în celelalte puncte de colectare
avem un singur superdominant — boarţa.
Abundenţa mare a carasului argintiu (în special forma ecologică pitică), a murgoiului bălţat şi a obleţului în avalul lacurilor de acumulare este determinată, de obicei,
de densitatea lor mare şi în aceste ecosisteme lentice, indicând la exploatarea iraţională
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a bazei trofice şi dificitul speciilor ihtiofage. Boarţa numeroasă în biotopurile de albie
indică la progresia biologică a speciei în Republica Moldova şi la demararea proceselor
de eutrofizare sau deeutrofizare a ecosistemelor lotice, având o calitate „încă satisfăcătoare“ pentru trai.
Dendrograma similarităţii (figura 1.119.) exprimă gradul de asemănare a comunităţilor diferitor habitate în dependenţă de speciile comune depistate. Valoarea cea
mai mare a indicelui de similaritate Sorensen (81,4%) este stabilită pentru Zona III (s.
Drochia, aval de baraj) şi aval de barajul lacului Cubolta (fiind zone cu particularităţi
abiotice comune), iar cea mai mică (41,6%), între punctul de colectare s. Baroncea şi
aval de barajul lacului Cubolta (figura 1.119.).

Figura 1.119. Dendrograma similarităţii comunităţilor speciilor de peşti

Asemănarea comunităţilor speciilor de peşti situate în aval de construcţiile hidrotehnice evidenţiază influenţa lor vădită (a lacurilor de albie) asupra structurii ihtiocenotice a râurilor mici. Componenţa „bogată“ a ihtiofaunei, în aparenţă, simulează o
diversitate mare şi o situaţie ecologică favorabilă, dar, de fapt poartă un caracter „pseudoveritabil şi efemer“, fiind rezultatul pătrunderii accidentale a speciilor de peşti din
lac, în zona barajelor, servind ca refugiu pentru puţinele speciile reofile într‑un hidrobiotop fragmentat şi degradat, a cărui efecte negative de rezonanţă se observă în aval
pe cursul sectoarelor nefragmentate (exemplu s. Baroncea).
Indicele de afinitate cenotică elucidează predilecţiile comune ale unor specii de
peşti faţă de anumite habitate în condiţiile de mediu stabilite şi reflectă gradul lor de
interdependenţă. În aşa fel, prezenţa unei specii poate presupune şi prezenţa celelalte,
iar lipsa asociaţiei de specii cu cerinţe ecologice comune, poate indica la schimbarea
gradientului de mediu în habitat.
Elucidarea acestui indice în punctul de colectare din preajma s. Drochia (fracturat
în trei microzone), stabileşte afinitatea maximă (100%) în asociaţia dintre porcuşor sarmatic şi ghiborţ comun (clasterul I), specii predilecte la concentraţia sporită de oxigen
solvit (figura 1.120.).
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Figura 1.120. Dendrograma afinităţii cenotice între speciile de peşti din r. Cubolta

Clasterul II (90%) este reprezentat de asociaţia speciilor babuşca şi caras argintiu.
Dintre speciile cu ciclul vital mediu, babuşca, carasul argintiu şi bibanul sunt unicele
care prosperă şi au un efectiv stabil şi un spor pozitiv în timp pentru toate ecosistemele acvatice naturale, demonstrând un polimorfism ecologic accentuat (în funcţie de
oportunităţile de mediu stabilite). La clasterul II se ataşează boarţa şi murgoiul bălţat,
asociaţii caracteristice ecosistemelor acvatice eutrofizate şi moderat poluate, cu un dificit de specii ihtiofage.
Sîngerul şi crapul, pentru ihtiocenoza albiei, sunt reprezentanţi alohtoni şi necaracteristici, prezenţa cărora este provocată de amplasarea în amonte a crescătoriei piscicole din preajmă.
3. Ihtiofauna râurilor mici din Republica Moldova, afluenţi a diferitor bazine
hidrografice (fl. Nistru şi r. Prut), s‑a constituit şi este influienţată de particularită‑
ţile ihtiocenotice a râurilor mari în care debuşează.
Analizele multianuale a ihtiofaunei râurilor mici, afluenţi a fluviului Nistru, demonstrează unele particularităţi dinstinctive de ihtiofauna râurilor mici — parte componentă a bazinului r. Prut:
a. Ponderea cleanului mic este mai mare în afluenţii fluviului Nistru, unde de
asemenea specia este mai abundentă, şi de unde a pătruns. Pe când ponderea
cleanului este mai mare în afluienţii r. Prut (mai ales în zona de nord a republicii).
b. Văduviţa se întâlneşte doar în afluenţii de jos a râului Prut, în fluviul Nistru, ea
practic a dispărut.
c. Abundenţa mai mare a somnului şi avatului în râul Prut, determină un efectiv
mai înalt al puietului lor în afluenţii săi (figura 1.121.).
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Figura 1.121. Somnul, fiind mai numeros în r. Prut se ridică frecvent şi în afluienţii săi

d. Diversitatea reprezentanţilor familiei Cobitidae este mai mare în afluenţii râului
Prut (ca rezultat a avansării complexului Danubial, şi interacţiunii active a ihtiofaunei bazinelor râurilor mici dintre Nistru şi Prut).
e. Diversitatea şi efectivul mai mare a guvizilor în albia fl. Nistru, lacurile Dubăsari, Ghidighici şi Cuciurgan pune în evidenţă traseul nistrean, ca mijloc principal de răspândire a lor în limitele ţării. În râurile mici, afluenţi a r. Prut, reprezentanţii familiei Gobiidae sunt rari, mai frecvent semnalându‑se doar 2 specii:
ciobănaşul — Neogobius fluviatilis (în habitatele cu substrat nisipos‑pietros) şi
mocănaşul — Neogobius gymnotrachelus (substrat moale), ponderea lor crescând nesemnificativ doar în apropierea gurilor de revărsare.
f. Ponderea reprezentanţilor familiei Gasterosteide (ghidrinul şi osarul) şi Syngnathidae (undreaua) este mult mai mare în afluenţii fluviului Nistru, de unde şi au
pătruns.
g. Influenţa râurilor mari asupra ihtiofaunei râurilor mici se observă mai elocvent,
doar în populaţiile speciilor de peşti cu ciclu vital scurt, ce înfruntă mai uşor
obstacolele puse în cale. Speciile cu ciclul vital mediu şi lung influienţiază ihtiofauna râurilor mici doar pe distanţe limitate, determinate de poziţia lacurilor de
albie (de unde pătrund) şi a zonelor de debuşare.
4. În râurile mici din nordul Republicii Moldova creşte ponderea speciilor re‑
ofile de peşti, dar, totodată, se constată o expansie cu caracter accelerat a speciilor
alogene (naturalizate sau introducente).
În râurile mici din nordul Republicii Moldova se observă o diversitate ihtiofaunistică şi hidrobiotopică mai mare, respectiv şi un grad mai mic de eutrofizare a ecosistemelor, crescând ponderea speciilor oxifile, reofile şi criofile de peşti ca: porcuşorii,
grindelul, cleanul mic, cleanul, ciobănaşul, ghiborţul, ş.a.
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Râurile sudice (Sarata, Larga) ating cele mai mari valori medii anuale ale indicelui
saprobităţii Isap. — 2,4, iar sezonier 2,6—2,8—2,4, respectiv primăvara, vara, toamna,
fiind şi cele mai poluate cu substanţe organice. Afluenţii râurilor Răcovăţ şi Ciuhur, din
contra, sunt mai puţin poluaţi cu substanţe organice — Isap. fiind mai mic (Draghişte — 1,9, Ciuhureţ — 1,9) [7].
Pescuiturile de control în râurile de nord ale Republicii Moldova efectuate în anii
2012—2014 au evidenţiat modificări semnificative chiar în comparaţie cu studiile efectuate relativ recent (2004—2006). S‑a constatat expansia şi creşterea semnificativă a ponderii
unor specii reofile de peşti ca cleanul, porcuşorul sarmatic, porcuşorul de nisip (în regiunea
de confluienţă), grindelul, cleanul mic, ş.a.. Cauza reofilizării acestor afluienţi mici se datorează în mare parte inundaţiilor majore din aa. 2008 şi 2010, care au cauzat interpătrunderea zonelor piscicole în albia fl. Nistru şi r. Prut (de unde au pătruns ulterior în afluienţii
săi), decolmatarea unor zone şi favorizarea reproductivă a speciilor litofile şi psamofile de
peşti, şi schimbul activ a reprezentanţilor diferitor ecosisteme şi bazine acvatice.
De asemenea, în râurile mici din nordul republicii, se adăposteşte un număr mai
mare a izvoarelor subterane, ceea ce determină un regim termic, hidrologic şi gazos mai
stabil şi favorabil (reflectându‑se pozitiv şi asupra structurii ihtiocenotice).
Ca exemplu, râul Larga (a. 2010), cel mai de nord râu mic din ţară, se caracterizează printr‑un biot divers, substratul variază de la mâlos până la pietros, pe alocuri
se formează praguri cu curent rapid al apei şi maluri abrupte (figura 1.122., dreapta).
Dintre speciile eudominante menţionăm: porcuşorul, carasul argintiu şi murgoiul bălţat. O particularitate importantă pentru ihtiocenoza acestui râu constituie prezenţa
grindelului ca specie dominantă (D4), specie care face parte din fam. Balitoridae şi este
iubitoare de apă rece, curată, cu curgere rapidă (tabelul 1.47.).
Tabelul 1.47. Indicii ecologici, precum şi semnificaţia lor
pentru speciile de peşti din r. Larga, s. Hlinaia (toamna anului 2010)
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

49
19

D
%
Clasa
36,56 D5
14,17 D5

%
90
70

16

11,94

D5

50

C2

5,97

W4

12
10
9

8,95
7,46
6,71

D4
D4
D4

40
50
50

C2
C2
C2

3,58
3,73
3,35

W3
W3
W3

6

4,47

D4

30

C2

1,34

W3

5
5
2
1

3,73
D3
3,73
D3
1,49
D2
0,74
D1
e=0,26±0,02

40
20
10
10

C2
1,49
C1
0,74
C1
0,14
C1
0,07
Is=0,19±0,01

Speciile de peşti

An

Porcuşor Gobio sp.
Caras argintiu Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Murgoi bălţat Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)
Grindel Barbatula barbatula (L., 1758)
Zvârlugă Cobitus taenia L., 1758
Babuşcă Rutilus rutilus (L., 1758)
Ghiborţ comun Gymnocephalus cernuus
(L., 1758)
Biban Perca fluviatilis L., 1758
Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758)
Şalău Sander lucioperca (L., 1758)
Crap Cyprinus carpio L., 1758
H(s)= 2,85±0,28

C

W
Clasa
%
Clasa
C4 32,91 W5
C3
9,92
W4

W3
W2
W2
W1
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Suprafaţa mai mare de împădurire a unor râuri mici din nordul şi centrul republicii, pe lângă efectul lor pozitiv de micşorare a erodării malurilor, şi „umbririi“ de
influenţa termică directă a razelor solare (habitat devenit deosebit de favorabil pentru
speciile de porcuşori), graţie sistemului radicular dezvoltat, servesc ca filtre biologice
naturale, absorbind excesul substanţelor organice din apă (figura 1.122., stânga).

Figura1.122. Împădurirea malurilor râurilor mici, substraturile tari
şi hidrobiotopul neomogen este un indicator important al bunăstării ecosistemului

În aşa fel, diversitatea ihtiofaunistică a râurilor mici în mare parte este determinată de diversitatea condiţiilor abiotice din ele.
Dar, cât de prielnic n‑ar fi hidrobiotopul unui râu mic, intervenţia antropică negativă, provoacă consecinţe grave asupra ihtiofaunei native ‑facilitând direct sau indirect
avansarea speciilor alogene invazive de peşti.
Râurile mici în acest sens, sunt cele mai sensibile ecosisteme la impactul direct sau
indirect al factorului antropic. Din cauza condiţiilor specifice de funcţionare a acestor ecosisteme (cu puţine legături intrabiocenotice, ne fiind asigurate şi susţinute prin
dublarea lor), unde ihtiocenozele devin relativ izolate de alte ecosisteme, iar starea lor
depinde în mare măsură de valoare gradienţilor de mediu, orice factor de impact provoacă o trecere mai rapidă din faza de maximă stabilitate funcţională calitativă în faza
de regresie structurală. Iar, odată stabilită faza de regresie structurală, „ihtiocenoza
devine stabilă“, mai precis — „stabil degradată“.
Efectuarea pescuiturilor de control în zonele râurilor de nord intens afectate de
fragmentările antropice de albie, denotă o pondere semnificativă a speciilor invazive şi
a celor de cultură (cum sunt murgoiul bălţat, carasul argintiu, moşul de Amur, ciprinidele asiatice, crapul de cultură, ş.a.).
Ca exemplu, râul Căinari, lângă s. Zguriţa, se caracterizează printr‑un biotop intens colmatat, în preajma râului sunt situate mai multe heleşteie piscicole. Caracteristic
este abundenţa mare a speciilor economic valoroase nimerite din aceste heleşteie, aşa ca:
sângerul, crapul, cosaşul (refugiindu‑se în locurile mai adânci, ferite de curenţi de apă).
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De asemenea, boarţa, murgoiul bălţat şi carasul argintiu sunt specii eudominante, euconstante şi caracteristice. Se observă avansarea speciilor interveniente ca: ciobănaşul
şi mocănaşul (tabelul 1.48).
Tabelul 1.48. Indicii ecologici, precum şi semnificaţia lor
pentru speciile de peşti din r. Căinari, s. Zguriţa

1

Boarţă Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

84

D
%
Clasa
30,76 D5

2

Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846)

50

18,31

D5

90

C4

16,48

W5

3

Caras argintiu Carassius gibelio (Bloch,
1782)

35

12,82

D5

80

C4

10,25

W5

4

Porcuşor Gobio sp.

14

5,12

D4

60

C3

3,07

W3

5

Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758)

14

5,12

D4

40

C2

2,05

W3

6

Biban Perca fluviatilis L., 1758

12

4,39

D3

50

C2

2,19

W3

7

Sânger Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844)

12

4,39

D3

30

C2

1,31

W3

8

Zvârlugă Cobitus taenia L., 1758

10

3,66

D3

50

C2

1,83

W3

9

Ghiborţ Gymnocephalus cernuus
(L., 1758)

8

2,93

D3

30

C2

0,87

W2

10

Babuşcă Rutilus rutilus (L., 1758)

8

2,93

D3

50

C2

1,46

W3

11

Crap Cyprinus carpio L., 1758

7

2,56

D3

30

C2

0,76

W2

12

Mocănaş Neogobius gymnotrachelus
(Kessler, 1857)

6

2,19

D3

20

C1

0,43

W2

13

Ciobănaş Neogobius fluviatilis
(Pallas, 1814)

5

1,83

D2

20

C1

0,36

W2

14

Novac Aristichthys nobilis
(Richardson, 1845)

4

1,46

D2

20

C1

0,29

W2

4

1,46

D2

30

C1

0,43

W2

Nr.
d/o

15

Speciile de peşti

Cosaş Ctenopharyngodon idella
(Valenciennes, 1844)
H(s)= 3,20±0,22

An

e=0,21±0,01

C
%
80

W
Clasa
%
Clasa
C4 24,61 W5

Is=0,15±0,01

În zona de colectare a probelor pe râul Ciuhur, lângă s. Cupcin, (râu, care, de asemenea este puternic afectat de fragnetări de albie), biotopul devine preponderent mâlos, abundă vegetaţia acvatică, iar albia este supusă unor alternări semnificative a regimurilor hidrologic şi termic.
Acest râu găzduieşte multe iazuri, unde se practică piscicultura. De aceea ihtiofauna acestui râu este puternic influenţată de speciile de cultură (sânger, crap, novac, cosaş,
caras argintiu). Devine semnificativă abundenţa relativă a şalăului ( 3,95%), datorită
pătrunderii sale din crescătorii şi regimului termic şi gazos mai favorabil în comparaţie
cu râurile din sudul republicii. Boarţa, carasul argintiu şi murgoiul bălţat devin specii
eudominante (tabelul 1.49.).
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Tabelul 1.49. Indicii ecologici precum şi semnificaţia lor
pentru speciile de peşti din r. Ciuhur, s.Cupcin
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D

C

%

Clasa

%

Clasa

%

W
Clasa

1

Boarţă Rhodeus amarus
(Bloch, 1782)

61

21,94

D5

80

C4

17,55

W5

2

Caras argintiu Carassius gibelio
(Bloch, 1782)

50

17,98

D5

100

C4

17,98

W5

3

Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846)

38

13,66

D5

90

C4

12,30

W5

4

Biban Perca fluviatilis
L., 1758

26

9,35

D4

70

C3

6,54

W4

5

Babuşcă Rutilus rutilus
(L., 1758)

22

7,91

D4

60

C3

4,74

W3

6

Roşioară Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1785)

20

7,19

D4

50

C2

3,59

W3

7

Zvârlugă Cobitus taenia
L., 1758

11

3,95

D3

50

C2

1,97

W3

8

Şalău Sander lucioperca
(L., 1758)

11

3,95

D3

40

C2

1,58

W3

9

Sânger Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844)

8

2,87

D3

30

C2

0,86

W2

10

Obleţ Alburnus alburnus
(L., 1758)

8

2,87

D3

30

C2

0,86

W2

11

Porcuşor Gobio sp.

7

2,51

D3

30

C2

0,75

W2

12

Crap Cyprinus carpio
L., 1758

7

2,51

D3

30

C2

0,75

W2

13

Novac Aristichthys nobilis
(Richardson, 1845)

3

1,07

D1

10

C1

0,10

W2

14

Cosaş Ctenopharyngodon idella
(Valenciennes, 1844)

3

1,07

D1

20

C1

0,21

W2

15

Ghiborţ Gymnocephalus cernuus
(L., 1758)

3

1,07

D1

20

C1

0,21

W2

H(s)= 3,342±0,23

e=0,22±0,01

Is=0,12±0,01

Pescuiturile de control în r. Racovăţ, lângă or. Edineţ au evidenţiat prezenţa unui
hidrobiotop puternic colmatat, împânzit de vegetaţie acvatică. În capturi s‑a depistat
specia invazivă moşul de Amur [42], care preferă zonele lin curgătoare, braţe, emergenţe laterale cu vegetaţie acvatică abundentă şi substrat mâlos (tabelul 1.50.).
De asemenea, este semnificativă ponderea şi a altor specii invazive de peşti, cum
este carasul argintiu eudominant (D5) şi murgoiul bălţat dominant (D4).
În r. Lopatnic (Lopatinca), în aval de or. Briceni, după cascada de lacuri de albie biotopul devine bogat în vegetaţie acvatică, este puternic colmatat şi eutrofizat (figura 1.123.).
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Tabelul 1.50. Indicii ecologici, precum şi semnificaţia lor pentru speciile
de peşti din r. Racovăţ, or. Edineţ
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D

C

%

Clasa

%

Clasa

%

W
Clasa

1

Babuşcă Rutilus rutilus (L., 1758)

70

18,04

D5

100

C4

18,04

W5

2

Fufă Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

50

12,88

D5

70

C3

9,02

W4

3

Caras argintiu Carassius gibelio (Bloch, 1782)

40

10,30

D5

90

C4

9,27

W4

4

Biban Perca fluviatilis L., 1758

38

9,79

D4

90

C4

8,81

W4

5

Boarţă Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

37

9,53

D4

80

C4

7,62

W4

6

Murgoi bălţat Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)

35

9,02

D4

90

C4

8,11

W4

7

Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758)

23

5,92

D4

50

C2

2,96

W3

8

Moşul de Amur Percottus glehni
(Dybowski, 1877)

23

5,92

D4

50

C2

2,96

W3

22

5,67

D4

70

C3

3,96

W3

9

Zvârlugă Cobitus taenia L., 1758

10

Ghiborţ Gymnocephalus cernuus (L., 1758)

21

5,41

D4

50

C2

2,70

W3

11

Şalău Sander lucioperca (L., 1758)

13

3,35

D3

50

C2

1,67

W3

12

Porcuşor Gobio sp.

8

2,06

D3

40

C2

0,82

W2

13

Crap Cyprinus carpio L., 1758

6

1,54

D2

30

C2

0,46

W2

14

Sânger Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844)

2

0,51

D1

20

C1

0,10

W2

H(s)= 3,486±0,26

e=0,25±0,01

Is=0,10±0,01

Figura 1.123. Habitatul cracteristic al speciilor de peşti tolerante la dificitul de oxigen în apă
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Moşul de Amur în capturi, devine o specie dominantă, euconstantă şi caracteristică acestui habitat. În populaţie predomină indivizii din grupele tinere de vârstă, ce
ne permite să constatăm o invazie „tânără“, cu un potenţial înalt de expansie (tabelul
1.51.).
Tabelul 1.51. Indicii ecologici, precum şi semnificaţia lor
pentru speciile de peşti din r. Lopatnic, Briceni
Nr.
d/o

Speciile de peşti

An

D

C

%

Clasa

%

Clasa

%

W
Clasa

1

Porcuşor Gobio sp.

41

13,09

D5

50

C2

6,54

W4

2

Fufă Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

37

11,82

D5

70

C3

8,27

W4

3

Babuşcă Rutilus rutilus (L., 1758)

33

10,54

D5

90

C4

9,48

W4

4

Biban Perca fluviatilis L., 1758

30

9,58

D4

90

C4

8,62

W4

5

Moșul de Amur Percottus glehni
(Dybowski, 1877)

29

9,26

D4

80

C4

7,41

W4

6

Murgoi bălţat Pseudorasbora parva
(Temminck et Schlegel, 1846)

28

8,94

D4

60

C3

5,36

W4

7

Boarţă Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

27

8,62

D4

50

C2

4,31

W3

8

Caras argintiu Carassius gibelio (Bloch, 1782)

25

7,98

D4

90

C4

7,18

W4

9

Obleţ Alburnus alburnus (L., 1758)

25

7,98

D4

40

C2

3,19

W3

10

Osar Pungitius platygaster (Kessler, 1859)

21

6,70

D4

40

C2

2,68

W3

11

Zvârlugă Cobitus taenia L., 1758

9

2,87

D3

40

C2

1,15

W3

12

Ghiborţ Gymnocephalus cernuus (L., 1758)

8

2,55

D3

20

C1

0,51

W2

H(s)= 3,47±0,314

e=0,29±0,02

Is=0,09±0,01

De asemenea, este semnificativă ponderea speciilor alogene invazive cum este:
murgoiul bălţat (D4) şi carasul argintiu (D4). Este surprinzătoare, abundenţa relativă
mare (13,09%) a porcuşorului sarmatic în acest habitat, dar care cedează poziţia după
valoarea constanţei, fiind o specie accidentală (C2) ocupă locurile din mijlocul albiei,
neînpânzite încă de vegetaţie acvatică.
Dacă apreciem gradul de invazie ihtiocenotică a râurilor mici din nordul Republicii Moldova, constatăm valori destul de înalte şi semne serioase de îngrijorare. În
aceste scopuri am folosit indicele lui Branch [90], nu numai în formula sa originală,
dar şi în formă modificată, în scopul evaluării parametrilor cantitativi între efectivele
populaţiilor speciilor native şi non‑native de peşti (tabelul 1.52.).
Acest indice reprezintă o valoare procentuală, ce arată numărul speciilor alogene de peşti dintr‑o ihtiocenoză raportat la numărul speciilor autohtone, iar forma sa
modificată reprezintă acelaşi raport, doar, că descrie raportul procentual între speciile
native şi cele alogene.

221

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Tabelul 1.52. Analiza indicelor de invazie în ihtiocenozele râurilor mici
din Republica Moldova
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Râurile mici
r. Căinari
r. Ciuhur
r. Răcovăţ
r. Lopatnic
r. Vilia
r. Larga

Indicele invaziv
(Branch,1994), %
50,0
50,0
40,0
33,3
28,5
22,5

Indicele invaziv
(după efectiv), %
62,0
57,9
34,7
35,4
16,1
35,3

Analiza valorilor din tabelul 1.52. atestă o dinamică importantă: cu cât ne deplasăm
mai spre nordul republicii, cu atât mai mult scade ponderea taxonilor şi a efectivelor
speciilor alogeni, de asemenea, gradul de colmatare, eutrofizare şi uniformizare a acestor
ecosisteme se supune aceloraşi legităţi: cu cât ecosistemul este mai eutrofizat şi uniformizat hidrobiotopic, cu atât el este mai „tentant“ pentru speciile alogene de peşti. Un aport
semnificativ la creşterea valorii acestui indice este adus de numărul heleşteielor de albie şi
celor adiacente, care determină o corelaţie pozitivă cu rata pătrunderii speciilor alogene
din ele (valoarea crescând semnifictiv după inundaţiile majore din 2008 şi 2010).
5. Veridicitatea aplicării indicilor ecologici în scopul estimării stării structu‑
ral‑funcţionale a ihtiocenozelor râurilor mici creşte cu cât mai exact se face delimi‑
tarea particularităţilor hidrobiotopice.
Delimitarea zonelor după gradul de impact antropic va permite nu numai evidenţierea particularităţilor ihtiofaunistice din el, dar va releva cauzele acestor schimbări şi va
face posibilă elaborarea soluţiilor necesare şi eficiente de redresare a stării ecologice.
Investigarea ihtiocenozelor râurilor mici trebuie începută cu evidenţierea corectă
a sectoarelor caracteristice, iar studiul acestor sectoare (zone), delimitate empiric în
funcţie de particularităţile ecologice concrete, vor servi ca puncte de referinţă în procesul de reconstrucţie ecologică [22].
Ca exemplu ecosistemul r. Bâc a fost empiric separat în 5 zone, fiecare zonă se caracterizează prin influenţa diferită a factorilor de mediu, ce determină şi o stare structural‑funcţională deosebită în populaţiile acestor specii de peşti (figura 1.124.).
În tronsonul s. Peticeni — Bâcovăţ s‑au evidenţiat 15 specii de peşti. Componenţa
specifică (relativ înaltă) se datorează heleşteielor de albie amplasate in amonte de s.
Peticeni, complectându‑se ihtiofauna cu reprezentanţi alogeni introducenţi de origine
asiatică ca cosaşul, sângerul şi novacul. Valoarea indicelui de dominanţă a pus în evidenţă 3 specii eudominante: zvârluga, porcuşorul sarmatic şi boarţa, şi două specii dominante: murgoiul bălţat şi carasul argintiu. Ca specii subdominante figurează obleţul
şi ciobănaşul, celelalte sunt recedente şi subrecedente. Din punct de vedere al constanţei şi frecvenţei zvârluga (Cobitis taenia sensu lato) este o specie comună, iar porcuşorul
sarmatic se prezintă ca accesorie. Valoarea indicelui de semnificaţie ecologică pentru

Figura 1.124. Separarea empirică a ecosistemului râului Bâc în zone ce se deosebesc după particularităţile sale ihtiocenotice
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acest tronson evidenţiază speciile: zvârluga şi porcuşorul sarmatic — ca fiind caracteristice ihtiocenozei date, pe când din clasa celor însoţitoare fac parte: carasul argintiu,
boarţa şi murgoiul bălţat, celelalte fiind accidentale.
În tronsonul Bâcovăţ — Ghidighici, au fost evidenţiate 22 specii de peşti, caracteristic fiind apariţia frecventă a asociaţiilor speciilor euribionte ubicviste ca: caras argintiu — zvârluga — murgoiul bălţat. Lacul de acumulare Ghidighici exercită o influenţă
pronunţată asupra ihtiofaunei râului, fiind o sursă importantă de îmbogăţire cu noi
specii (platica, ştiuca, şalăul, roşioara,crapul, ş.a.). Valoarea indicelui de dominanţă
evidenţiază 4 specii eudominante: zvârluga, mugoiul bălţat, boarţa şi carasul argintiu,
ca specie dominantă se prezintă babuşca, iar în clasa celor subdominante s‑au inclus
obleţul, bibanul, platica, ştiuca şi ciobănaşul, restul speciilor sunt subrecedente şi recedente. Din punct de vedere al constanţei avem o specie euconstantă — zvârluga, cinci
specii accesorii: murgoiul bălţat, bibanul, moaca de brădiş, boarţa, babuşca şi ştiuca,
celelalte fiind accidentale. După valorile indicelui de semnificaţie ecologică, ca specii
caracteristice acestui sector se prezintă: zvârluga, carasul argintiu şi murgoiul bălţat,
din clasa celor însoţitoare fac parte: boarţa, obleţul, babuşca, platica, moaca de brădiş,
ştiuca, bibanul şi fufa, celelalte specii fiind accidentale. Prezenţa ştiucii, plăticii, şalăului, a speciilor de cultură în acest transon se datora pătrunderii lor din lacul Ghidighici
şi din ecosistemele lentice adiacente [39].
În tronsonul Vatra — amonte de mun. Chişinău s‑au evidenţiat 15 specii de peşti.
Diversitatea ihtiofaunei, de asemenea, este semnificativă şi provocată de „importul“ de
taxoni din lacul de acumulare Ghidighici. Valoarea indicelui de dominanţă pune în
evidenţă două specii eudominante obleţul şi zvârluga, patru specii dominante: boarţa,
carasul argintiu, babuşca şi undreaua, urmate de 4 specii subdominante: murgoiul bălţat, bibanul, moaca de brădiş şi ciobănaşul, celelalte fiind recedente şi subrecedente. În
ceea ce priveşte indicele constanţei pe acest tronson avem o specie constantă: zvârluga,
cinci specii accesorii: babuşca, murgoiul bălţat, boarţa, carasul argintiu şi obleţul, celelalte fiind accidentale. După indicele de semnificaţie ecologică speciile caracteristice
pentru acest hidrobiotop sunt zvârluga şi obleţul, pe când, în clasa speciilor însoţitoare
sau evidenţiat: boarţa, carasul argintiu, murgoiul bălţat, babuşca, undreua, bibanul,
moaca de brădiş şi ciobănaşul.
În tronsonul Chişinău—Anenii Noi au fost semnalate doar 7 specii de peşti, fapt
care confirmă gradul înalt de poluare acestui sector (deşi, în această zonă biotopul
este destul de divers şi neomogen).
Se poate constata, că există un circuit al poluării asociat circuitului apei, circuit
care este autoreglat prin feet‑back, prezentând anumite limite de toleranţă, care odată depăşite, conduc la disfuncţionalitate. Activitatea poluantului depinde esenţial de
sursă; dacă sursa este continue şi intensă, efectele poluantului vor fi semnificative şi
de durată; dacă sursa este dimpotrivă, discontinuă şi de mică intensitate, efectele vor
fi corespunzător, nesemnificative [57]. Acest sector se caracterizează printr‑o poluare
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continuă şi cronică, care şi determină o diversitate săracă, reprezentată în special de
specii ubicviste, toxicorezistente, cu o normă de reacţie înaltă.
Valoarea indicelui de dominanţă pune în evidenţă aşa specii eudominante ca:
zvârluga, carsul argintiu, murgoiul bălţat şi moca de brădiş, iar specia dominantă este
mocănaşul. Valoarea constanţei pe acest tronson arată o specie euconstantă: zvârluga
eurioxibiontă şi euritermă (Cobitis taenia sensu lato), iar din clasa celor accesorii fac
parte: carasul argintiu, murgoiul bălţat, moaca de brădiş şi mocănaşul. Valoarea indicelui de semnificaţie ecologică pune în evidenţă următoarele specii caracteristice:
zvârluga şi carasul argintiu, speciile însoţitoare sunt: murgoiul bălţat, moaca de brădiş
şi mocănaşul.
Viiturile din anul 2008 şi 2010 au provocat majorarea substanţială la nivel calitativ
şi cantitativ a ihtiofaunei acestui transon. Însă pătrunderea speciilor valoroase de peşti
din heleşteie, poartă un caracter atipic, instabil şi efemer. Gradienţii de mediu caracteristici unui râu mic nu permit reţinerea acestor specii pe mult timp şi ele sunt nevoite
să se deplaseze în aval spre fl. Nistru (dacă reuşesc).
În tronsonul Anenii Noi — Gura Bâcului s‑au evidenţiat 18 specii de peşti. Sporirea numărului acestora se datorează migraţiilor periodice trofice şi reproductive din
fl. Nistru în râu, cât şi aportului crescătoriei piscicole Gura Bâcului (din care pătrund,
în special, peştii de cultură). Valoarea indicelui de dominanţă evidenţiază 2 specii
eudominante — obleţul şi zvârluga; patru specii dominante: carsul argintiu, boarţa,
murgoiul bălţat şi bibanul; din cele subdominante fac parte: babuşca, cosaşul, sângerul, novacul şi crapul; iar speciile subrecedente sunt plătica şi şalăul. Analizând datele
privind valoarea constanţei pe acest tronson avem 2 specii euconstante: zvârluga şi
obleţul, celelalte fiind specii accidentale. Indicele de semnificaţie ecologică pentru acest
tronson a clasat obleţul şi zvârluga ca specii caracteristice ihtiocenozei date, iar speciile
însoţitoare sunte: carasul argintiu, boarţa, murgoiul bălţat, bibanul, babuşca, mocănaşul, platica, sângerul, novacul, crapul şi cosaşul.
După valoarea abundenţei relative zvîrluga, obleţul, murgoiul bălţat, carasul argintiu şi boarţa luate la un loc, ocupă o pondere mai mare de 50%, raportat la întreg
ecosistemul r. Bâc, ceea ce demonstrează aportul lor semnificativ în aspect funcţional
şi productiv pentru ihtiocenoza acestui râu.
Zvârluga, carasul argintiu şi murgoiul bălţat se întâlnesc pe tot cursul principal al
r. Bâc, valorile indicilor ecologici se menţin relativ constant, comparativ cu anii precedenţi, ceea ce denotă un grad înalt de toleranţă la procesele intense de eutrofizare şi
poluare a ecosistemului, preferând hidrobiotopurile colmatate şi împînzite cu vegetaţie
acvatică.
La obleţ valorile indicilor ecologici sunt în creştere în cursul superior al râului şi
la confluenţa cu fluviul Nistru. Unele specii ca ştiuca, fufa şi ţiparul sunt semnalate în
capturi sporadic, având o răspândire discontinuă în ecosistem.
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Speciile din r. Bâc sensibile la poluările antropice accentuate sunt considerate: porcuşorul sarmatic, boarţa, ciobănaşul. Acestea au o abundenţă şi o frecvenţă de întâlnire
mai mare în sectorului superior al r. Bâc, unde se atestă un presing antropic mai puţin
accentuat (figura 1.125.). Din categoria speciilor tolerante la poluările antropice nesemnificative fac parte: obleţul, roşioara, fufa, bibanul, şalăul, murgoiul bălţat, ş.a. Iar
din clasa speciilor euribionte toxicorezistente şi indeferente la starea gravă a calităţii
mediului fac parte: carasul argintiu, babuşca, zvârluga, ş.a. [44]

Figura 1.125. Repartizarea temporar‑spaţială a porcuşorului sarmatic
în r. Bîc (pentru anii 2004—2010)

Pe mulţi cititori i‑ar interesa starea ihtiofaunei r. Bâc nemijlocit în raza municipiului Chişinău. Unii afirmă că „n‑au rămas nici broaşte în el“, iar alţii (mai ales din
rândul „pescarilor municipali“) susţin că au prins „crapi aproape cât mîina“. Totuşi,
indiferent de discuţiile şi polemicile purtate, şi în pofida diverselor presiuni de origine
antropică, viaţa continuă şi mai departe în această zonă, însă deja sub o altă formă de
manifestare.
Diversitatea biologică în această zonă este puternic influienţată de intensitatea şi
frecvenţa surselor de poluare şi de alternarea gradienţilor factorilor abiotici (ce depind
substanţial de reglarea debitului apei a barajului lacului de acumulare Ghidighici, situat
în amonte de municipiu). În acest context chiar şi în limitele municipiului Chişinău se
observă o structurare spaţială neomogenă intra‑ihtiocenotică şi populaţională. Dacă,
până la viiturile puternice din 2008 şi 2010, porcuşorul sarmatic se întâlnea în capturi
doar în amonte de municipiul Chişinău în cantităţi nesemnificative (figura 1.125.) [39,
40], studiile efectuate în anul 2014 au demonstrat că, în rezultatul decolmatării unor
zone din albie, prezenţei habitatelor umbrite de poduri şi copaci (locuri predilecte), şi
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posibil, diminuării efectelor diversărilor stihiinice din ultima perioadă, specia, considerată ca indicator de calitate, a găsit condiţii prielnice de habitare şi reproducere până
în regiunea podului de la „Circ“ (str. Grigore Vieru), formând o populaţie destul de
numeroasă şi stabilă. Acest fapt demonstrează, potenţialul adaptiv enorm a unor specii
considerate în trecut ca stenobionte şi bioindicatoare.
Dar, cu cât „ne coborâm mai în aval“, în structura populaţiei acestei specii cu ciclul vital scurt se constată unele restructurări evidente, cu dominarea indivizilor din
grupele superioare de vârstă (ca fiind mai toxicorezistenţi) şi o stare de mortalitate
juvenilă semnificativă.
Deja în regiunea „Gării de Nord“ şi făbricii „Tutun CTC“ în capturi se prinde
preponderent carasul argintiu (specie caracterizată prin toleranţa deosebit de mare la
impactul poluanţilor). Însă, şi la acest taxon, la nivel individual, s‑au constatat disfuncţii majore: hipertrofie hepatică, ritm lent de creştere, acumularea activă de grăsimi la
nivel tisular, ş.a (figura 1.126.).

Figura 1.126. În raza mun. Chişinău, râul Bâc (zona de lângă „Gara Auto Nord),
adăposteşte preponderent specii toxicorezistente de peşti (în capturi carasul argintiu)

Pe lângă toate formele de manifestare „adesea ciudate şi paradoxale“ a ihtiofaunei acestui sector deosebit de poluat, ne‑a uimit faptul că, nu numai speciile de peşti
demonstrează un potenţial adaptiv de excepţie în condiţii urbane intens poluate. Ca
exemplu raţa mare — Anas platyrynchos, fiind deranjată în alte zone (vânată, atacată de
răpitori, ş.a.), a găsit un refugiu de linişte în habitatele deosebit de poluate a râului Bâc,
în raza mun. Chişinău (figura 1.127.).
Şi, atunci îţi dai seama — câte sacrificii se fac din partea vieţuitoarelor sălbatice în
scopul perpetuării speciei.
Nemijlocit în aval de mun. Chişinău, atât diversitatea ihtiofaunistică, cât şi valorile
cantitative a populaţiilor speciilor de peşti sunt deosebit de mici [39]. În aceste condiţii
potenţialul de autoepurare biologică a ecosistemului practic „este pierdut“ pe o distan-
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ţă semnificativă, iar procesele producţional‑destrucţionale sunt puternic afectate (nici
producătorii, nici consumatorii şi nici distrugătorii (bacteriile saprofite), nu pot rezista
în medii atât de toxice).

Figura 1.127. „Focul vieţii arde“ chiar şi în condiţii unde „viaţa ar părea stinsă“
(pe foto. Anas platyrynchos, câteva se odihnesc pe o anvelopă de maşină)

În cadrul unui ecosistem lentic de dimensiuni medii sau mari, de asemenea, se
pot evidenţia unele particularităţi hidrobiotopice cu tangenţă directă asupra structurii
ihtiocenotice. Lacul de acumulare Ghidighici, care se află pe cursul acestui râu, din
cauza dimensiunilor relativ mari, diversităţii hidrobiotopice şi celei ihtiofaunistice deosebite, a fost, delimitat ca zonă desinestătătoare. În ecosistemul său, fiind evidenţiate
6 subzone caracteristice şi deosebite prin paricularităţile sale ihtiocenotice [16] (figura
1.128.).
Zona I localizează vegetaţie acvatică abundentă şi adâncimi mici, având o importanţă deosebită pentru reproducerea speciilor fitofile de peşti şi pentru creşterea, îngrăşarea, şi refugiul indivizilor în stadiile ontogenetice timpurii. În zona II şi V au loc
cele mai însemnate alternări de adâncimi şi concentrarea impunătoare coloniilor de
dreissena, fiind o zonă atractivă pentru nutriţia speciilor macrozoobentosofage (inclusiv malocofage) şi speciilor ihtiofage. În zona IV se află cele mai mari adâncimi până la
6,2 m, fiind de o importanţă majoră pentru iernarea diferitor specii de peşti şi nutriţia
celor pelagice (în special ciprinidele asiatice). Zona III şi VI este habitatul caracteristic
speciilor de peşti cu ciclul vital scurt, speciilor litofile în timpul reproducerii şi de nutriţie a puietului speciilor economic valoroase de peşti.
Analiza ecologică multianuală, în diferite zone, perioade şi cu diferite uneltele de
pescuit permite evidenţierea legităţilor funcţionării ihtiofaunei lacului, factorilor ce o
influenţează, şi a măsurilor necesare de conservare, exploatare raţională şi protecţie a
fondului piscicol [16].
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Zonarea empirică
a lacului de acumulare
Ghidighici:
I — „Zona reproducerii“
II — „Zona gropilor“
III — „Zona limbii“
IV — „Zona de larg“
V — „Insula“
VI — „Zona de litoral“
Cifrele 1—9 sunt puncte de reper

Figura 1.128. Diversitatea hidrobiotopică accentuată a lacului de acumulare
Ghidighici a permis să evidenţiem unele
subzone ce se caracterizează prin particularităţi ihtiocenotice deosebite

Valorile cele mai mari ale indicelui de diversitate Shannon (Hs) au fost stabilite în
zonele I (3,158), II (2,738) şi IV (2,848), fiind zone de importanţă majoră pentru asigurarea continuităţii ciclurilor vitale (reproducerea, nutriţia şi iernarea speciilor de peşti)
(figura 1.129.).

Figura 1.129. Analiza grafică a indicilor ecologici în funcţie de zonele evidenţiate
Notă: Hs — indicele de diversitate Shannon; Is — indicele de diversitate Simpson;
e — indicele de echitabilitate; Hr — indicele de diversitate relativă.
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Valorile indicelui Simpson (Is) sunt mai mari în zonele III (0,374), V (0,374) şi VI
(0,482), unde omogenitatea frecvenţelor de întâlnire între specii este mai mică şi demonstrează prezenţa în aceste zone a unor specii „multidominante“.
Echitabilitatea, prin valorile sale scăzute, demonstrează, constituirea biomasei piscicole din câteva specii multidominante (în special, babuşcă, obleţ şi biban).
De asemenea, în cadrul acestui ecosistem s‑au delimitat unele zone ce necesită
protecţie deosebită, rămânând încă gazda unor specii native devenite rare pentru ihtiofauna Republicii Moldova (ca exemplu ţiparul).
În consecinţă, când afirmăm că, ecosistemul râului Bâc conţine tocmai 32 specii
de peşti — ne mândrim de „bogăţie artificială“. Mai ales, această stare de lucruri, a
devenit actuală în ultimul timp, la aplicarea unor factori de decizie, când, starea ecologică a unui râu este apreciată ca media rezultatelor obţinute în punctele de colectare
a probelor. De exemplu, un râu care beneficiază pe cursul său superior de o stare ecologică foarte apropiată de cea naturală, adică, de o stare ecologică foarte bună, şi care
se confruntă în aval cu un nivel de poluare în creştere şi cu alte presiuni, astefel în cât
sectorul de mijloc are o stare ecologică moderată, iar cel inferior are o stare degradată,
în momentul actual toate cele trei sectoare a acestui râu li se vor atribui calificativul
mediu de stare ecologică moderată, iar calitatea deplorabilă din aval nu va costitui un
motiv de îngrijorare care să conducă la acţiuni concerete de eliminarea a „focarului“.
În cazul r. Bâc (şi alte r. mici din Republica Moldova), când constatăm că în aval
de municipiul Chişinău diversitatea şi efectivul speciilor se reduce damatic, din cauza poluărilor pertinente şi acute, iar fragmentările şi acumulările multiple de apă în
sectorul superior provoacă adesea secarea albiei şi împânzirea ei cu vegetaţie acvatică,
ihtiofauna sectorulului inferior, în mare parte, este influienţată doar de fl. Nistru, iar
speciile alogene de cultură nu participă la constituirea unui tablou ihtiofaunistic veritabil, atunci trebuie declarată o stare de alertă şi catastrofă ecologică, şi nu cea de
„moderat poluată — poluată“.
6. Într‑un hidrobiotop neomogen, comunităţile speciilor de peşti au o structură spa‑
ţială şi temporară preponderent de grup, cu suprapunere reciprocă în zonele de tangenţă.
În funcţie de exigenţele fiecărei specii faţă de habitatul caracteristic, ştiind diversitatea ihtofaunistică, cât şi presiunile antropice exercitate asupra hidrobiotopului, se poate
efectua pronosticul expres în ceea ce priveşte posibilitatea prezenţei speciei sau asociaţiilor de specii într‑un anumit punct de colectare. În aşa fel, heterogenitatea hidrobiotopului creează o multitudine de nişe ecologice, care în aspect evolutiv au fost „rezervate„
de diferite specii, iar predilecţia lor faţă de anumite habitate, prezenţa lor şi abundenţa
în aceste habitate, poate servi ca metodă de pronostic expres a stării ecologice.
Prin repartizarea spaţială neomogenă se diminuează „conflictele“ intra‑ şi interspecifice, se menţine un efectiv optimal în populaţiile diferitor specii de peşti, şi se
atinge o protecţie mai eficientă împotriva „intruşilor“ (figura 1.130., figura 1.131., figura
1.132., figura 1.133., figura 1.134.).
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Figura 1.130. Boarţa — specie în prezent numeroasă în ecosistemele acvatice lotice
supuse un presing antropic nesemnificativ (masculii în veşmânt nupţial)

Figura 1.131. Porcuşorii preferă habitatele umbrite de copaci, cu substrat tare,
curent moderat şi apă bine oxigenată
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Figura 1.132. Cârdurile de obleţ, într‑un râu mic, se concentrează de regulă,
în zona pragurilor cu curent rapid al apei

Figura 1.133 Ghiborţul comun în râurile mici se concentrează în habitatele cu
substrat pietros sau nisipos, apă limpede, cu curent moderat şi suficient oxigenată
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Figura 1.134 Ţiparul — specie indigenă, în prezent sporadică cu repartiţie
spaţială puternic fragmentată (în trecut chiar şi în r. Bâc, în regiunea mun Chişinău,
se pescuia din abundenţă)

În caz că „casa“ unor specii indigene stenobionte este „distrusă“, locul lor este ocupat de speciile euritope, alogene, şi adesea cu efect invaziv, iar caracterul insular de
repartiţie spaţială intra‑ihtiocenotică se diminuează (heterogenitatea repartiţiei „fiind
transferată“ la nivel intrapopulaţional).
De regulă în ecosistemele antropic degradate specii multidominante şi euconstante devin: carasul argintiu, murgoiul bălţat, moşul de Amur, soretele, babuşca toxicorezistentă, ş.a (figura 1.135.).
Calitatea ecosistemului râului mic poate fi evaluată, dacă suprapunem structura
specifică reală dintr‑un biotop/punct de colectare cu starea de referinţă, neperturbată
antropic. Monitoringul ihtiofaunistic prin aplicarea acestei metode în diferiţi ani, în
aceleaşi puncte de colectare, în diferite râuri mici din Republica Moldova demonstrează schimbării neuniforme în ihtiocenozele lor.
S‑a demonstrat că ecosistemele râurilor mici din nordul ţării cu toate că sunt mai
puţin eutrofizate, în prezent totuşi, sunt supuse schimbărilor negative mult mai rapid
şi accentuat ca cele din zona de sud.
Structura specifică simplă a ihtiocenozelor râurilor mici din zona sudică (reprezentată doar de puţinele specii euribionte) cu repartiţie spaţială uniformă a indivizilor săi, este
mai constantă în timp, variaţia valorilor indicilor ecologicii fiind mai puţin evidentă.
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Figura 1.135. În biotopurile supuse frecvent alternărilor de nivel şi intens colmatate, tabloul
ihtiofaunistic adesea este reprezentat de specii invazive alogene (murgoiul bălţat şi carasul
argintiu — pretutindeni, moşul de Amur — zona de nord, iar soretele — zona de sud a ţării)

Hidrobiotopul model al râurilor mici din Republica Moldova se caracterizează
printr‑o suprafaţă acvatorială intens fragmentată, cu adâncime mică, alternări mari a
regimurilor: hidric, termic, gazos, chimic. În aceste condiţii instabile rezistă doar speciile euribionte cu ciclu vital scurt şi mediu (capabile să formeze ecotipuri/ecofene
oportune) şi cele, care, au posibilitate să se refugieze rapid din pe distanţe mari zonele
afectate.
În perioada rece a anului speciile de peşti din râurile mici migrează în locurile mai
adânci (gropi, lacuri de albie, râuri mari), iar în cea vernală şi estivală — se reîntorc, în
funcţie de predilecţiile hidrobiotopice.
În prezent, caracterul structurii spaţiale şi temporale a ihtiocenozelor râurilor
mici din Republica Moldova depinde tot mai mult de intensitatea şi frecvenţa impactului antropic, şi instabilitatea condiţiilor climaterice.
7. Râurile mici din Republica Moldova creează medii favorabile de trai doar
pentru speciile de peşti generaliste cu ciclu vital scurt sau mediu, care sunt capabile
să se adapteze rapid în condiţii ecologice instabile.
Factorii abiotici specifici unui râu mic favorizează speciile de talie mică cu ciclu
vital scurt care deţin o serie de adaptări oportune. Mecanismele şi strategiile de supravieţuire a lor făcând parte din grupa idioadaptărilor, care se exprimă prin: dimensiuni
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mici, durata scurtă de viaţă, maturizare sexuală precoce, metabolism generativ intens,
depunerea icrelor în mai multe rate şi perioadă lungă de reproducere, flexibilitate pronunţată la substraturile de reproduce (polifilia), grija faţă de urmaşi, competitivitate şi
flexibilitate trofică înaltă, labilitate înaltă în aplicarea strategiilor de tip r şi K, rezistenţă
la alternarea gradienţilor de mediu, toxicorezistenţă, ş.a [22, 34, 39, 43]. Modificările adaptive a speciilor cu ciclu vital scurt se constată la diferite nivele de organizare:
la nivel celular — durata fazelor ovogenetice şi variaţia în mărimea ovocitelor definitivate; la nivel de organe — dezvoltarea asincronă a ovocitelor în ovare; la nivel de
organism — modificarea timpului maturizării, termenelor şi periodicităţii depunerii
icrelor; la nivel populaţional — modificarea raportului dintre sexe în populaţii şi a perioadelor ciclurilor reproductive [65].
Dintre speciile cu ciclul vital scurt prezente în râul Bâc, supermaţia numerică este
deţinută de: murgoiul bălţat, zvârluga, obleţul şi boarţa. Ca studiu de caz vom prezenta
rezultatele obţinute pentru ihtiocenoza râului Bâc în anul 2007 (figura 1.136.)

Figura 1.136. Abundenţa relarivă a speciilor de peşti colectaţi din râul Bîc în anul 2007

Dintre speciile cu ciclul vital mediu, cele mai abundente în ecosistemele râurilor
mici sunt carasul argintiu, babuşca şi bibanul. Prezenţa plăticii în râul Bâc este determinată de ponderea ei semnificativă în lacul Ghidighici (sectorul medial) şi fl. Nistru
(în sectorul inferior), de unde şi pătrunde.
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Dendrograma afinităţii cenotice pentru anul de studiu 2007 a ihtiocenozei râului
Bâc este prezentată în următoarea figură [39] (figura 1.137.).

Figura 1.137. Dendrograma afinităţilor cenotice între speciile de peşti în anul 2007

Clasterul I formează asociaţia rigidă dintre ştiucă — ţipar (100%) (în amonte de lacul
Ghidighici), clasterul II este format din strongil — mocănaş (80%), care, la rîndul său, se
uneşte cu primul claster la nivelul valorii afinităţii de 66,6% (amonte de mun. Chişinău).
Următorul claster (III) reprezintă plătica — şalăul (100%), la care se alătură novacul (66,6%), şi împreună cu asociaţiile menţionate anterior, formează un claster comun
la nivelul valorii de 50%.
Clasterul IV este format între caras argintiu şi murgoi bălţat (92,3%), la care se alătură boarţa (88,2%) şi babuşca (55,1%). Aceasta reprezintă o nouă asociaţie fidelă care,
împreună cu clasterul V, constituită din moaca de brădiş şi porcuşor sarmatic (85,7%),
la care s‑a alăturat şi ciobănaşul (66,5%), formează o afinitate cenotică de 53,4%. În
direcţie descrescătoare după afinitatea cenotică se alătură următoarele specii: cosaşul
(46,1%), zvîrluga (44,7%) şi obleţul (35,2%).
O altă asociaţie fidelă este formată de clasterul VI: roşioară şi fufă (100%) şi clasterul VII: sîngerul şi crapul (80%) la care aderă bibanul (75%), avînd un indice de afinitate
cenotică de 50%. Clasterul VIII — guvid de baltă şi undreaua (66,6%) se alătură asociaţiilor formate din clasterul VI şi VII, avînd valoarea afinităţii cenotice de 33,3% [39].
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În râurile mici din Republica Moldova, calamităţile naturale din 2008 şi 2010 au
provocat majorarea semnificativă a ponderii speciilor de cultură pătrunse din heleşeiele adiacente avariate. Dar, această majorare poartă mai mult un caracter artificial
şi efemer, în albia râurilor mici ele nu se reţin pe mult timp, fiind captate de cascada
lacurilor din aval, sau dacă reuşesc, nimeresc în albia râurilor unde debuşează (figura
1.138.).

Figura 1.138. Abundenţa relativă a speciilor de peşti colectaţi din râul Bâc în anul 2008

Gradienţii de mediu necaracteristici şi hidrobiotopul impropriu, determină la
aceste specii schimbări relevante la nivel morfo‑fiziologic şi populaţional, ce se exprimă prin: micşorarea esenţială a ritmului de creştere, devieri la atingerea maturizării
sexuale, diminuarea prolificităţii absolute, cazuri de degenerare a produselor sexuale,
reducerea structurii de vârstă, ş.a.
Însă, unele specii oportuniste cu ciclul vital mediu ca carasul argintiu, babuşca,
bibanul, în pofida intensificării factorilor negativi, au reuşit să se adapteze perfect în
ecosistemele râurilor mici, formând populaţii destul de numeroase şi durabile. Progresul biologic al acestor specii în diverse hidrobiotopuri se datorează în mare parte polimorfismului ecologic pronunţat, care în esenţă, în funcţie de conjuncturile de mediu,
se pot manifesta bio‑ecologic asemenea speciile cu ciclul vital scurt.

237

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Un exemplu elocvent poate servi prezenţa diverselor ecofene a speciilor generaliste
cu ciclul vital mediu în lacul de acumulare Ghidighici şi albia r. Bâc (carasul argintiu,
babuşca, bibanul) [16, 28, 35].
Ca studiu de caz vom aborda dinamica creşterii ecofenului bibanului din albia
r. Bâc şi din zonele de litoral şi adâncime a lacului de acumulare Ghidighici (bazinul
r. Bâc) [16].
Pentru forma ecologică a bibanului cu ritm de creştere sporit din lacul Ghidighici,
valorile gravimetrice în funcţie de vârstă, precum şi parametrii de creştere calculaţi
sunt expuşi în tabelul 1.53.
Tabelul 1.53. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la
biban cu ritm sporit de creştere din lacul Ghidighici
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

7,6±0,15

3,27

10±0,43

2,03

0,88

1

1+

10,7±0,31

3,14

31±1,8

1,89

1,02

1,49

2+

21,3±0,3

2,54

214±7,95

1,34

1,32

2,33

3+

22,5±0,2

2,44

231±2,69

1,30

1,35

2,36

4+

26,3±0,18

2,04

410±7,69

0,87

1,41

2,61

5+

28,1±0,12

1,77

499±9,21

0,63

1,44

2,69

0,28

1,47

2,78

6+
n=74

29,7±0,44
a= 8,587
b= 0,744
c= 3,624

1,45
t0= –0,337
k= 0,291
l∞= 33,999

l = 33,999(1‑e-0,²91(t+0,337))

612±15,56
a= 2,377
b= 0,758
c= 2,375

t0= -0,327
a= -1,583±0,082
k= 0,276
b= 2,951±0,066
w∞= 948,865 rxy= 0,999±0,0006

W=948,865 (1‑e-0,²76(t+0,3²7))3 lgW=(-1,583±0,082)+(2,951±0,066)lg l

La investigarea modelului matematic de creştere în lungime şi greutate la ecofenul
bibanului cu ritm sporit de creştere din lacul Ghidighici, se obţin valori semnificative
a parametrului k, atât pentru lungime (k = 0,291), cât şi pentru greutate (k = 0,276), şi
indică „la un pas relativ rapid în apropiere“ de dimensiunile fiziologice gravimetrice
maximale în cursul ciclului ontogenetic de durată medie (10—15 ani).
La evaluarea valorilor fiziologice teoretice gravimetrice maximale se poate constata că, această specie în ecosistemul lacului de acumulare Ghidighici are condiţii
deosebit de favorabile pentru creştere şi îngrăşare, atingând l∞ = 33,99 cm şi W∞ =
948,86 g.
Această dinamică favorabilă de creştere se poate observa analizând graficul valorilor medii gravimetrice în funcţie de vârstă (figura 1.139.).
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Figura 1.139. Graficul estimării parametrilor de creştere la ecofenul bibanului de
adâncime din lacul Ghidighici
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Figura 1.140. Dependenţa masei corpului
W (g) de lungimea standart la ecofenul biba‑
nului de adâncime din lacul Ghidighici

Din graficul figurii 1.139. se observă că, la această formă ecologică de adâncime,
graţie modului de nutriţie ihtiofag, chiar şi în grupele superioare de vârstă se constată
sporuri anuale semnificative.
La analiza corelaţiei lungime — greutate (figura 1.140.), observăm valoarea lui
b=2,951±0,066 şi este apropiată de 3, ceea ce indică la o creştere izometrică în lungime
şi greutate (adică viteza creşterii în lungime este echivalentă cu creşterea în greutate),
ecofenul bibanului „de adâncime“, având condiţii optimale de nutriţie în lac.
În acelaşi timp, pentru acest biotop lentic, s‑a identificat încă o formă ecologică
a bibanului care se deosebeşte în primul rând prin ritmul mai lent de creştere, nişa
spaţială şi cea trofică ocupată. Ecofenul bibanului cu ritm lent de creştere în ecosistemul
lacului de acumulare Ghidighici ocupă habitatele de litoral, duce un mod de viaţă gregar şi are o nutriţie preponderent bentosofagă [16].
Diverse studii demonstrează că, ambele forme ecologice, potenţial pot fi descendenţi de la aceeaşi pereche de părinţi. În primele faze ontogenetice condiţiile de nutriţie identice pentru ambele ecofene nu provoacă diferenţe esenţiale în ritmul lor de
creştere, fiind suprapuse atât nişele trofice cît şi cele spaţiale. În anumite condiţii, unii
indivizi din populaţie, din cauza tensiunilor intraspecifice crescânde, sunt eliminaţi
spre „periferie“, fiind nevoiţi să treacă la un mod de viaţă mai mult solitar şi nomad.
Ulterior, anume aceşti indivizi, ocupă habitatatele de adâncime, iar modul lor de nutriţie devine exclusiv răpitor.
Indivizii, care, la început, par a fi „autsaideri“, fiind ulterior „alungaţi“ din cârd,
devin ecofene cu ritm rapid de creştere, iar numeroşii confraţi, care au rămas şi mai
departe în zona de litoral, devin ecofene cu ritm lent de creştere [345, 346].
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Este interesant rezultatul studiului analizei corelaţiei lungime‑greutate la forma
ecologică a bibanului cu ritm lent de creştere din lacul Ghidighici. S‑a constatat că, valoarea coeficientului b este egală cu 2,876, indicând la o alometrie negativă pronunţată
şi o concurenţă trofică accentuată [16]. Efectivul acestei forme a bibanului în lacul Ghidighici până în anii 2007 atigea valori foarte mari (până la 42 % în plasele staţionare şi
96 % în năvodaşul pentru puiet), provocând o concurenţă intra‑ şi interspecifică foarte
tensionată. Ulterior, din cauza densităţilor mari şi a poluării acute din amonte pe r.
Bâc (or. Călăraşi), populaţia de biban în anul 2007 a fost decimată, dar în scurt timp a
început să se restabilească rapid (asemenea speciilor cu ciclul vital scurt cu strategii de
tip r) [16].
Un ritm încetinit de creştere se constată şi la bibanul din albia r. Bâc (raza mun.
Chişinău), însă, în acest caz, ca factori limitativi devin gradienţii de mediu, şi nu relaţiile de concurenţă trofică.
Pentru bibanul din albia r. Bâc valorile empirice gravimetrice medii, precum şi
parametrii de creştere calculaţi sunt expuşi în tabelul 1.54.
Tabelul 1.54. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere
a bibanului cu ritm lent de creştere din albia r. Bâc
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

6,2±0,07

2,18

3,9±0,11

1,31

0,79

0,59

1+

9,2±0,08

1,77

12,3±0,21

1,09

0,96

1,08

2+

12,6±0,13

0,90

36±1,16

0,69

1,10

1,55

3+

13,1±0,09

0,67

49,2±1,19

0,49

1,11

1,69

n=67

a= 6,041
b= 0,599
c= 2,728

l = 15,071(1‑e-0,51(t+0,03))

t0= -0,03
k= 0,51
l∞= 15,071

a= 2,377
b= 0,758
c= 2,375

t0= 0,18
a= -2,047±0,217
b= 3,30±0,22
k= 0,27
w∞= 149,899 rxy= 0,995±0,004

W =149,899 (1‑e-0,²7(t-0,18))3 lgW=(-2,047±0,217)+(3,30±0,22)lg l

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere a bibanului din albia râului Bâc, relevă valori semnificative a coeficienţilor k, mai ales pentru
lungime (k = 0,51), ceea ce indică că în primele faze ontogenetice indivizii de biban au o
viteză “ cu paşi rapizi de creştere“ spre atingerea valorilor fiziologice maximale estimate (l∞ = 15,071 cm şi W∞ = 149,899 g). În anumite condiţii de la vârsta 2+ observăm că,
creşterea în lungime (şi mai puţin creşterea în greutate) încep a stagna semnificativ, iar
limita potenţialului fiziologic se opreşte la 15,07 cm (lungimea standard) şi 149,9 g —
pentru greutate (figura 1.141.).
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Figura 1.141. Graficul estimării parametrilor de creştere la ecofenul bibanului
din albia râului Bâc
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Figura 1.142. Dependenţa masei corpului
W(g) de lungimea standart la ecofenul
bibanului din albia râului Bâc

La analiza corelaţiei lungime‑greutate (figura 1.142.) observăm valoarea lui
b=3,30±0,22 şi denotă o alometrie pozitivă pronunţată, favorizându‑se creşterea în greutate faţă de cea în lungime. Alometria negativă a ecofenului bibanului de litoral din
lacul Ghidighici şi cea pozitivă din albia râului Bâc indică că, în pofida creşterii lente a
ambelor forme ecologice, există diferenţe vădite, în ceea ce priveşte, acţiunea factorilor
provocatori.
În cazul formei cu creştere lentă din lacul Ghidighici factorul limitant serveşte
accesibilitatea la resursele trofice (din cauza efectivelor exagerate, nişei spaţiale limitate
ecologic şi concurenţei intra‑ şi interspecifice acerbe). Pe când, pentru al doilea caz,
(bibabul din albia râului Bâc) ca factor limitant serveşte, suprafaţa acvatorială mică,
alternările mari a gradienţilor de mediu şi poluările antropice sistematice.
În aceste condiţii, bibanul din albia râului Bâc (raza mun. Chişinău), din cauza
condiţiilor austere de mediu, îşi intensifică anabolismul lipidic, pe contul micşorării
ritmului liniar de creştere, pregătindu‑se în aşa fel pentru „timpuri mai grele“. Acest
mecanism de accelerare şi majorare a stării de îngrăşare (ceea ce se observă după valoarea semnificativă a coeficientului b) şi micşorare a ritmului liniar de creştere este descris de noi în capitolul III „Bioindicaţia“, fiind constatat în diverse ecosisteme acvatice
supuse activ poluărilor de natură antropică [325, 331, 348, 349, 432, 506, 510].
Instabilitatea condiţiilor de mediu în ecosistemele râurilor mici din Republica
Moldova face practic imposibilă habitarea speciilor ihtiofage obligatorii de peşti. Cu
toate că, prezenţa lor în unele biotopuri este semnalată ( şalăul, ştiuca, somnul, ş.a.), dar
ele sunt în majoritate de origine alohtonă (lacuri de albie, râuri mari), rar ating efective
satisfăcătoare, iar populaţiile locale sunt mici şi multiplu fragmentate, cu indivizi cu
ritm scăzut de creştere.
Indivizii de dimensiuni apreciabile sunt semnalaţi la gurile de revărsare (când
efectuiază migraţii de reproducere sau nutriţie), dar nu se reţin pe mult timp, fiind cap-

DIVERSITATEA IHTIOFAUNISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

241

turaţi, sau la intrare în râu, ori opriţi în urma fragmentărilor multiple de albie (figura
1.143.).

Figura 1.143. Îndiguirea albiilior râurilor mici „peste noapte“
a devenit un fenomen „stihiinic“ şi incontrolabil în Republica Moldova

În aceste condiţii, în râurile mici din Republica Modova, lanţul trofic se întrerupe
la nivelul speciilor de peşti cu ciclul vital scurt, prosperă răpitorii facultativi de dimensiuni mici (ca exemplu bibanul, moşul de Amur, ghiborţul comun, speciile de guvizi),
iar la cele pacifiste cu ciclul vital mediu şi lung se constată stagnări semnificative a
ritmului de creştere.
Imposibilitatea habitării permanente a speciilor pacifiste de talie mare în râurile
mici din Republica Moldova se datorează atât condiţiilor abiotice instabile, cât şi celor
trofice austere. Orice vietate de dimensiuni considerabile are nevoie şi de un spaţiu
(nişă) individual corespunzător, ce i‑ar satisface necesităţile vitale pe deplin [57, 346].
Pentru întreţinerea masei corporale, aceste specii au nevoie de teritorii individuale cu
resurse trofice pe măsură, iar în condiţii de suprafeţe acvatoriale limitate, sunt nevoite
în râurile mici să caute tot timpul hrană, înfruntând diverse „surprize neplăcute“. În
aşa fel, cheltuielele energetice şi efortul depus pentru căutarea hranei sunt mult mai
mari în râurile mici, decât în ecosistemele lenice, cu o productivitate furageră superioară şi o accesibilitate trofică mai mare. Totuşi, în condiţii, când este asigurată continuitatea râului, iar gradienţii de mediu facilitează proliferarea speciilor de talie mică,
are loc şi un răspuns adecvat de concentrare periodică a consumatorilor de dimensiuni
considerabile. În trecut, în condiţii ecologice neafectate antropic, râurile mici, serveau
ca surse importante de satisfacere a necesităţilor trofice pentru speciile ihtiofage de
talie mare, care migrau în ele, în anumite perioade a ciclului anual, în cantităţi mari
(înainte de reproducere, după reproducere şi înainte de iernare).
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În trecut, sectoarele medii şi inferioare a acestor râuri erau locuri de importanţă strategică pentru efectuarea migraţiilor periodice trofice ale speciilor răpitoare ca
somnul, şalăul, văduviţa, mihalţul, ştiuca, ş.a. Multe specii de talie medie şi mare se
reproduceau în aceste râuri mici (sau în zonele sale inundabile), pentru a asigura trofic
progeniturile în procesul creşterii şi dezvoltării ulterioare (ex. salmonidele, unii sturionii, anghila europeană, ş.a) [1, 4, 418, 419].
Din speciile native indigene care habitau permenent în albia acestor râuri (încă
curate), caracteristice erau — cleanul, cleanul mic, speciile de porcuşori, mreana, boişteanul comun, beldiţa comună, zglăvoacele, lipanul, păstrăvul indigen, ş.a.; în bălţile
inundabile — reprezenţii tipici erau: linul, caracuda, ţiparul, roşioara, ştiuca, ţigănuşul,
ş.a.
8. Speciile de peşti, recunoscute ca bioindicatoare a apelor curate, în ecosiste‑
mele râurilor mici din Republica Moldova dau dovadă de un grad înalt de tolerabi‑
litate şi adaptabilitate.
Este recunoscut faptul, că în funcţie de exigenţele ecologice a speciei, ea poate
deveni numeroasă în habitatele oportune şi dispărea din cele, în care măcar unul din
factorii limitativi îi pune în pericol existenţa. În condiţiile presingului antropic accentuat asupra ecositemelor râurilor mici din Republica Moldova, valoarea efectului
limitativ a factorilor de mediu se modifică prin lărgirea intervalelor de pessim ecologic. Multe specii de peşti stenobionte oxifile, recunoscute ca indicatori a apelor curate,
pentru a rezista în noile condiţii, sunt nevoite să se adapteze, şi chiar proliferează, în
caz de „succes“ (ca exemplu sp. din genul Gobio, Romanogobio, Rhodeus, Squalius).
Amplitudinea şi frecvenţa mare a valorilor factorilor de mediu din aceste râuri accelerează procesele de selecţie naturală motrică în populaţii, determinând alte limite
de toleranţă, forme ecologice noi, şi, în unele cazuri, chiar direcţii noi în procesul
speciaţiei.
Dat fiind faptul că, în râurile mici inundaţiile de obicei sunt scurte şi imprevizibile, în unele zone procesele de poluare au un caracter permanent şi adesea cu efect
sinergetic, factorii de impact contribuie la selecţia celor mai flexibili şi adaptaţi taxoni.
Iar, graţie timpului scurt de maturizare, prolificităţii populaţionale mari şi ratei înalte
de supravieţuire (în medii lipsite de răpitori), speciile de peşti cu ciclu vital scurt devin
modele reprezentative a progresului biologic în condiţii instabile de mediu.
Am depistat populaţii relativ izolate şi numeroase de porcuşori, ciobănaş, obleţ,
clean, clean mic, boarţă, ghiborţ comun, ş.a., care se aflau în biotopuri intens poluate,
colmatate şi eutrofizate a râurilor mici. De aceea, putem afirma cu certitudine, că unele
specii recunoscute ca sensibile, în condiţiile râurilor mici din Republica Moldova, dau
dovadă de un grad înalt de adaptabilitate. În unele cazuri apar malformaţii, însă legătura cu „locul de naştere“ nu este pierdut (figura 1.144.).
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Figura 1.144. Porcuşorul sarmatic şi puietul de clean (stânga sus) cu malformaţii
a aparatului bucal, iar boarţa (a doua din dreapta rândul de sus) cu înotătoarea codală
subdezvoltată (capturaţi în raza or. Orhei, râul Răut)

Totuşi, în unele cazuri, ecosistemul lotic puternic afectat antropic, oferă posibilitatea peştilor de a se refugia din el. Ca exemplu, în aval de municipiul Chişinău, diversitatea ihtiofaunei şi abundenţa speciilor este mult mai joasă, reprezentată în special de
caras argintiu şi zvârlugă [39].
În acest context, analiza ihtiocenozelor râurilor mici din diferite zone ale Republicii Moldova demonstrează o diversitate mai mare de specii bioindicatoare a apei
curate în zona de nord a ţării (grindelul — Barbatula barbatula, specii din genul Gobio
şi Romanogobio, zglăvoaca comună — Cottus gobio, boişteanul comun — Phoxinus
phoxinus, ghiborţul comun — Gymnocephalus cernuus, boarţa — Rhodeus amarus,
ciobănaşul — Neogobius fluviatilis, cleanul — Squalis cephalus, cleanul mic — Leuciscus leuciscus, ş.a.). De asemenea, frecvenţa lor de întâlnire, abundenţa numerică şi
constanţa acestor asociaţii atinge valori mai mari.
În categoria ecosistemelor cu impact antropic mediu (majoritatea râurilor mici din
regiunea de nord şi centru) boarţa este considerată ca cel mai veritabil bioindicator. Această specie este rar întâlnită în ecosistemele puternic poluate şi nici nu „pretinde“ în locurile
„deosebit de curate“. Apariţia sa în biotop poate fi considerată ca indicator a demarării
proceselor de eutrofizare sau a celor de deeutrofizare. Prezenţa sa este asociată şi cu prezenţa moluştelor bivalve (specie ostracofilă), care, prin procesul de filtrare, participă activ
la purificarea biologică a apei, asimilând activ suspensiile şi poluanţii din mediu.
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În aceste ecosisteme destul de frecvent se mai întâlnesc speciile şi asociaţiile de:
biban, mocănaş, ghiborţ, obleţ, ciobănaş, murgoi bălţat, şalău (puiet), ş.a.
Pentru ecosistemele puternic eutrofizate şi afectate antropic speciile cele mai reprezentative sunt: carasul argintiu, zvârlugile, babuşca, murgoiul bălţat şi osarul, care
în aceste condiţii formează asociaţii durabile şi constante. Carasul argintiu, murgoiul
bălţat şi babuşca ca specii euribionte sunt abundente, şi frecvente aproape în toate habitatele, indiferent de impactul antropic, demonstrând un potenţial hidrobiotopic înalt
şi o valenţă ecologică de excepţie.
Această categorisire a calităţii ecosistemelor râurilor mici în funcţie de speciile
bioindicatoare de peşti nu este una statictă şi se caracterizează prin limete de fidelitate
destul de vagi. Cauza, cum am menţionat anterior este nu numai modificările bruşte a
gradienţilor factorilor de mediu din ultima perioadă, dar şi răspunsul diferit al speciilor de peşti în timp, spaţiu, şi chiar la nivel intrapopulaţional.
Unele specii ca murgoiul bălţat, obleţul, ciobănaşul, carasul argintiu, bibanul, boarţa, ş.a., pot fi deosebit de numeroase atât în ecosistemele intens eutrofizate, cât şi în cele
mai puţin poluate organic, fapt demonstrat prin abundenţa lor semnificativă în râurile
mici din nordul ţării, diverse zone piscicole, şi în diverse tipuri de habitate majore.
Ihtiofauna râurilor mici din Republica Moldova, în aspect comparativ, este mult
mai sensibilă la influenţa factorilor de mediu decât alte ecosisteme acvatice naturale.
Natura ne suportă şi chiar ne iartă multe acţiuni imprudente, dar până la o valoare
critică admisibilă, când starea iniţială nu mai poate fi remediată, iar, în funcţie de nivelul nostru de cultură, putem opta pentru o bogăţie specifică şi „sănătoasă“, depunând
şi eforturi corespunzătoare la remediere, sau putem miza pe tendinţa ecosistemelor
de‑aşi menţine singure funcţionalitatea, din contul rezervelor proprii rămase, dar sacrificând ceea ce s‑a creat milioane de ani — biodiversitatea.
În concluzie, când caracterizăm diversitatea ihtiofaunistică a unui râu mic este
obligatorie analiza ei prin prisma indicilor ecologici, evidenţiind habitatelele, sectoarele,
zonele, speciile şi aportul lor
în funcţionarea ihtiocenozelor, valoarea diversităţii, fiind
direct proporţională cu gradul
de intactitate a ecosistemului.
Şi atunci, cum putem vorbi de
„o diversitate ihtiofaunistică
mare“, când se află că în mare Figura 1.145. „Podişorul‑trecătoare peste r. Bâc — coparte „bogăţia specifică“ este mod, operativ şi ieftin, iar peştii cumva se vor strecura“
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constituită din specii necaracteristice de cultură, invazive alogene, şi
cele interveniente, iar „listele fictive“
adesea includ speciile de peşti din râurile mari, care încearcă să migreze
în afluienţii „plini de tot felul de pericole“ (figura 1.145.).
Toate aceste „specii efemere şi
necaracteristice“, în aparenţă, pot
doar „ridica“ în mod fictiv „statutul
ecologic al râului“, ca fiind „mai bogat“, dar aportul lor funcţional este
neglijabil de mic.
De aceea, un ecosistem poate
fi considerat sănătos numai atunci,
când diversitatea specifică şi diversitatea biotopică, prin aportul adus
funcţionalităţii cenotice, formează
inter‑relaţii eficiente şi durabile în
timp [57].
Figura 1.146. „Mizeria care curge dintr‑o casă
în alta“ (r. Răut, or. Bălţi)
Râurile mici, graţie particularităţilor sale abiotice, nici de cum nu
pot adăposti o diversitate specifică mare (asemenea ecosistemelor mari) şi antrena numeroase şi diverse relaţii intra‑biocenotice de rezervă, dar ele formează o biocenoză
unicală constituită din specii stenotope şi asociaţii interdependente. Din cauza acestui fapt, ecosistemele râurilor mici devin şi cele mai sensibile la impactul factorilor
negativi, iar gradul de conservare a structurii biocenozelor acestor ecosisteme devine
un indicator important „a culturii noastre naţionale“ şi a grijii noastre faţă de natură.
(figura 1.146.).
Este cert că trebuie să acţionăm. Întrebarea este cum? O întrebare la care se va
răspunde în viitorul apropiat, într‑un fel sau altul.

C a p i t o l u l II

STUDIUL BIOINVAZIEI
ÎN IHTIOCENOZELE REPUBLICII MOLDOVA

2.1.

Speciile alogene, interveniente şi multidominante indigene de peşti
în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova şi fenomenul bioinvaziei

Intervenţia omului asupra naturii pare a fi un proces inofensiv şi firesc din punct de
vedere antropocentric, dar, de fapt este un dezastru pentru natură fără precedent [90].
Conform concepţiei lui Gorodkova (1997) despre dinamica interacţiunii arealelor
diferitor specii, se poate constata că, nici o specie, nu a avut o aşa influenţă areagenă
semnificativă ca Homo sapiens [391].
Din punct de vedere a relaţiilor interspecifice, omul se prezintă ca un constrictor
amensal, formând lanşafturi antropogene şi degradând mediile naturale, ca prădător
rapace, vânând şi pescuind (adesea nu numai pentru aşi satisface necesităţile de hrană),
şi ca mutualist, favorizând diverse specii, rase şi soiuri, care la rândul său afectează alte
relaţii interspecifice. De asemenea, împreună cu omul au prosperat unele specii comensale antropohore şi sinantrope. În sfârşit, sub acţiunea omului, care modifică direct
sau indirect mediul, procesele de mutageneză şi speciaţie decurg mult mai rapid (apar
taxoni rezistenţi şi maxim explorativi în noile conjuncturi de mediu).
Antropizarea terrei a devenit şi mai evidentă în urma fenomenului de globalizare,
când deja nu mai există graniţe în spaţiu şi nici o dinamică normală a proceselor naturale în timp.
Unul din factorii antropici care a modificat rapid arealele de răspîndire a multor
specimene şi a indicilor lor cantitativi este fenomenul imigraţiei antropohore.
Consacrarea definitivă a acestui subiect a venit abea în 1958, odată cu apariţia
monografiei lui S. C. Elton „Ecologia invaziilor plantelor şi animalelor“ (Elton C. S.,
1958 — The Ecology of Invasions by Plant and Animals, Chapman and Hall, London),
care a sintetizat cele mai importante aspecte ale fenomenului imigraţie antropohore la
nivel global [64, 90, 124, 391].
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Fenomenul imigraţiei antropochore a hidrobionţilor acvatici este deosebit de complex, depistarea speciilor străine în noile teritorii, de multe ori este târzie, producându‑se efecte ireversibile în structura şi starea funcţională a ecosistemelor recipiente.
Această problemă poartă un caracter şi mai stringent în condiţiile, când omenirea a
început să conştientizeze conceptele de: dezvoltare durabilă, conservare a genofondului, diversitatea habitatelor, ş.a [37, 47, 68].
Luând în discuţie cazul peştilor, majoritatea specialiştilor consideră că introducerea de specii noi se află între primele cinci cauze care duc la dispariţia speciilor protejate, iar în cazul lacurilor, unde efectul este mai pronunţat, introducerea speciilor este
cauza principală de extincţie a speciilor native (Kolar&Lodge, 2002).
Practica mondială demonstrează că adesea speciile invazive stabilite într‑un ecosistem produc pagube ecologice mult mai mari decât rezultatul economic urmărit la
introducere, iar eliminarea acestora din noile ecosisteme se poate face doar odată cu
distrugerea totală a biotopului [391].
Conform datelor FAO, dintre hidrobionţi, peştii sunt cel mai des folosiţi în lucrările de aclimatizare, iar dintre aceştia speciile dulcicole au cea mai mare pondere (Falka,
2006). În 76% dintre cazuri nu se cunoaşte exact cine este responsabil de introducerea
lor [64].
Însă, studiile în acest domeniu, demonstrează că numai 10% din speciile introducente ajung în faza finală de naturalizare, iar din ele — 10% ating efect invaziv („regula
celor zece“) (Williamson, 1996).
Se presupune că primele translocări de specii au avut loc circa 6000 de ani î.e.n., în
Neolitic (Webb, 1985), în majoritatea cazurilor scopul principal fiind cel de asigurare a
resurselor de hrană uşor accesibile [64].
Istoric vorbind, una din primele translocări a fost introducerea crapului (Cyprinus
carpio, Linnaeus 1758), mai întâi din Asia în Europa, iar mai apoi din Dunăre în lacurile din Italia şi Grecia (Balon, 1995).
În prezent se prespune că numai în Europa există în jur de 40 de specii de peşti
introduse şi mult mai multe au fost translocate între diverse ţări europene (HolčiK,
1991, citat de Gavriloaie, 2007).
Dintre toate zonele lumii, statele CSI deţin locul de frunte în ceea ce priveşte volumul lucrărilor şi rezultatele obţinute în aclimatizarea hidrobionţilor. În prezent 17%
din producţia piscicolă mondială este constituită din specii aclimatizate şi, doar numai
2% din specii supuse aclimatizării, au îndreptăţit aşteptările scontate [64, 90, 391].
Însă, odată ce o specie se stabileşte în noul mediu este dificilă sau imposibilă remedierea stării existente. În condiţiile Republicii Moldova această problemă rămâne
în deosebi actuală, fiind, cu părere de rău, mai mult abordată după criteriul profitului
economic sau a non‑profitului. În acelaşi timp, în alte ţări înalt dezvoltate, acest subiect
îşi găseşte consfinţirea atât în programe comune, legislaţia internă, cât şi în convenţiile
internaţionale (Global Invasive Species Programme GISP, Proposal for a Council Re-
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gulation — Setting Rules Governing the Use of Alien Species in Aquaculture, Council
of the European Union, Brussels; Copp et al., 2005).
Studiile faunistice din Republica Moldova arată, că în ultimii ani, sub acţiunea directă sau indirectă a factorilor antropogeni (alterarea hidrobiotopurilor naturale, pescuitul
selectiv exagerat, poluarea chimică şi termică, ş.a.), cât şi sub influienţa modificărilor
climatice rapide (cu inteţirea calamităţilor naturale) s‑au produs dereglări semnificative
în starea structural‑funcţională a ihtiocenozelor locale. Pe de o parte, se constată reducerea semnificativă a ihtiofaunei indigene, mai ales a taxonilor stenotopi, iar pe de altă
parte creşte numărul şi ponderea speciilor alogene şi interveniente de peşti, caracterizaţi
prin competitivitate şi potenţial hidrobiotopic înalt. Iar, într‑un mediu degradat procesele negative decurg într‑o formă mult mai accelerată, speciile invazive fiind capabile
să provoace reacţii în lanţ ca: alterarea habitatului speciilor aborigene, destabilizarea
ihtiocenozei gazdă (competiţia, prădătorismul, formarea populaţiilor pipernicite), degradarea genetică a stocurilor piscicole gazdă, introducerea de paraziţi şi boli noi, efecte
socio‑economice, ş.a [90]. Toate în final, provocând decimarea biodiversităţii autohtone
şi perturbarea funcţionalităţii ecosistemelor naturale în întregime.
În prezent rămâne totuşi neclară problema definirii bioinvaziilor. În multe cazuri
este dificil de folosit termenul de specie invazivă, existând în acest sens o mulţime de
definiţii şi accepţiuni [391]. Ca urmare, apare o dilemă, care dintre următoarele cazuri
se atribuie „la specie invazivă“:
I. specii indigene generaliste înalt competitive, care, din cauza perturbării continuităţii lanţurilor trofice, poluării organice (eutrofizării), pescuitului selectiv
şi degradării hidrobiotopice, au invadat ecosistemele acvatice naturale din ţară
(ex. obleţul, babuşca, batca, bibanul, boarţa, ş.a.).
II.		specii condiţionat native, care, în trecut erau limitate teritorial de unii gradienţi
de mediu, iar în perzent, s‑au extins rapid din cauza pierderii efectului limitativ
a unor factori ecologici (din această grupă fac parte speciile „tinere“ de origine
pontică şi deltaică care s‑au răspândit prin autoexpansie primară).
III.cele alogene naturalizate care au pătruns antropohor şi au proliferat în exces
(carasul argintiu, murgoiul bălţat, soretele, moşul de Amur), provocând disfuncţii substanţiale la diferite nivele de organizare biotică.
IV.		introducente economic valoroase (sângerul, novacul, cosaşul, ş.a.), care, mai ales
după 2010 şi‑au majorat semnificativ ponderea în unele ecosisteme naturale din
Republica Moldova.
În accepţiunea noastră, ca o specie să fie cu adevărat invazivă, trebuie să întrunească următoarele trei condiţii: 1) lărgire rapidă a arealului de origine 2) naturalizarea
în teritoriile recipiente, cu majorarea semnificativă a efectivelor, şi 3) provocarea pagubelor ecologice şi socio‑economice semnificative.
În aceste condiţii putem accepta termenul de „bioinvazie“ doar pentru taxonii alogeni care au trecut prin toate fazele de adaptare (pătrunderea, statornicirea, colonizarea
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şi naturalizarea) şi parţial pentru unii taxoni intervenienţi, care au produs modificări
negative esenţiale în mediile recipiente.
În aşa fel, în prezent, putem atribui statutul de specii invazive doar grupei a III‑a.
Pentru celelalte grupe delimitate empiric, putem constata reprezentanţi care produc un
„efect invaziv“ (grupa I şi parţial a II‑a), sau specii „potenţial invazive“, la care pe viitor
există riscuri de a provoca „efect invaziv“ (unii reprezentanţi din grupa a II‑a), sau de a
deveni „specii alogene invazive naturalizate“ (grupa a IV‑a).
Producerea efectului invaziv (mai ales într‑o ecosistemă funcţional şi structural
degradată), atât de către reprezentanţii alogeni, cât şi de cei indigeni sau intervenienţi,
poate fi uşor demonstarat evaluându‑se potenţialul lor competitiv prin intermediul
„indecelui de abilitate competitivă“ (adaptatat la ihtioenozele ecosistemelor acvatice
din Republica Moldova) [90].
În tabelul 2.1. am inclus cele mai importante caractere eco‑biologice la taxonii
multidominaţi din ecosistemele noastre acvatice,în scopul cuantificării impactului posibil produs în relaţiile interspecifice (tabelul 2.1.).

Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Rhodeus amarus
(Bloch, 1782)

Cobitis taenia
s.l. L., 1758

Pseudorasbora
parva (Temminck
et Schlegel, 1846)

Carassius gibelio
(Bloch, 1782)

Tabelul 2.1. Evaluarea indicelui de abilitate competitivă
pentru unele specii eudominante de peşti din ecosistemul r. Bâc

Maturitate sexuală timpurie

+

+

+

+

+

Moduri (ostacofilia, punga incubatorie, ş.a.) şi forme specifice, dar
oportune de reproducere (repr.
asex., partenogen., ş.a.)

—

+

+

—

+

Caractere legate de
structura populaţiilor

Caractere reproductive

Caractere biologice

Depunerea pontei în mai multe rate

+

+

+

+

+

Plasticitatea la substratul de reproducere

+

—

+

+

+

Metabolism generativ intens şi
prolificitate înaltă.

+

—

+

+

+

Raportul dintre sexe în favoarea
femelelor

+

—

+

+

+

Ponderea mare a grupelor superioare de vârstă şi structură de vârstă
echilibrată

+

+

+

+

—

Structura spaţială de grup organizată (specii gregare)

+

+

—

+

—
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Alte caractere eco‑biologice

Caractere
legate de factorii abiotici şi
antropici

Caractere trofice

Răspândirea şi
dinamica efectivelor

Caractere
etologice
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Mimicria, retragerea în ascunzişuri,
ş.a.

—

—

+

+

—

Grija faţă de progenituri sau rata
mare de supravieţuire

—

+

—

+

—

Areal de răspândire larg cu tendinţă
de majorare rapidă

+

+

—

+

+

Abundenţa mare şi creştere numerică accentuată

+

+

+

+

+

Frecvenţa mare şi potenţial înalt de
expansie

+

+

+

+

+

Spectru trofic larg şi abilitate competitivă înaltă

+

—

+

+

+

Consumarea bazei furajere indisponibile pentru alţi hidrobionţi

—

+

—

—

—

Lipsa prădătorilor în biotop sau
accesibilitate mică pentru răpitori
şi paraziţi

+

+

+

+

+

Eurioxifilia

—

+

+

+

+

Euritermia

+

+

+

+

+

Rezistenţi la poluări antropice
persistente

—

—

+

+

+

Potenţial hidrobiotopic înalt

+

+

+

+

+

Variabilitatea genotipică şi fenotipică accentuată

+

—

+

—

+

Ciclu vital scurt

+

+

+

+

—

Talie mică şi selectivitate înaltă în
pescuit

+

+

+

+

—

Aplicarea strategiilor de tip r, sau
flexibilitate înaltă în aplicarea strategiilor de tip r şi k

+

+

+

+

+

Specie alogenă cu capacitate mare
de înlocuire a speciilor native

—

—

—

+

+

8,5

8,2

8,9

9,3

8,5

Indicele de abilitate competitivă a speciei
invazive (I)

Formula de calcul are următoarea formă matematică:
I=

Nci
100
N
unde:

I — indicele de abilitate competitivă a speciei invazive;
Nci — reprezintă numărul de caracteristici înregistrate de specia dată;
N — reprezintă numărul total de caracteristici.
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Folosirea acestui indice permite obţinerea valorilor cuprinse între 0 şi 10, care nu
depinde de numărul total de caractere supuse analizei (N în cazul nostru este 25).
Luându‑se ca exemplu ihtiocenoza ecosistemului râului Bâc se poate demonstra
că, valorile mari a acestui indice se poate obţine atât pentru speciile non‑native — murgoiului bălţat (9,3), carasului argintiu (8,5), cât şi pentru cele aborigene — zvârluga (9,1),
obleţul (8,5) şi boarţa (8,2).
Acest indice permite nu numai estimarea valorilor „agresivităţii“ şi „tolerabilităţii“ diferitor specii într‑un ecosistem dat, dar şi evoluarea în aspect comparativ a comportamentului competitiv a unei specii în diferite ecosisteme investigate.
Există mai multe ipoteze care încearcă să explice cauzele şi sensul biologic al bioinvaziilor [391]. O atenţie deosebită merită concepţia expansiei taxonilor „juvenili“, conform căreia se consideră că taxonii „juvenili“ (din punct de vedre filogenetic), servesc
ca etape incipiente şi tranzitorii în evoluţia rangurilor supraspecifice, care în viitor vor
completa diversitatea pierdută în condiţiile instabile de mediu. Aceşti taxoni, păstrând
o stare instabilă şi „amorfă“ a genomului, se autoprovoacă la „cucerirea“ unui teritoriu
după altul [391].
Această ipoteză, într‑u totul, susţine „principiul piramidei stabilităţii ecosistemice“ abordat de către noi în primul capitol şi explică progresia speciilor „polimorfe, universale şi oportuniste“ în condiţiile instabile de mediu.
O altă ipoteză care merită o atenţie deosebită este cea a „zonelor geologice tinere“,
precum sunt cele estuarice (ca exemplu din regiunea ponto‑caspică), care susţine că în
cadrul speciei, devin invazivi acei taxoni subspecifici, care, habitând în aceste „zone geologice tinere“, caracterizate de o diversitate mare a relaţiilor interspecifice şi de valori
fluctuante a gradienţilor de mediu, formează prin selecţie naturală şi lupta acerbă pentru existenţă genotipuri înalt adaptive şi competitive. În aşa fel, ipoteza explică potenţialul invaziv major a grupei speciilor interveninte de peşti (gobiidele, gasterosteidele,
singnatidele ş.a.), care în ultima perioadă au dat dovadă de o expansie semnifcativă în
limitele Republicii Moldova, provocând efect de pontizare a faunei dulcicole (mai ales
în bazinul fl. Nistru).
În ultima periodă, din cauza actualităţii deosebite a acestui subiect, au apărut multe lucrări consacrate fenomenului bioinvaziei în ihtiofauna diferitor ţări [60, 61, 64, 90, 121, 124,
150, 201, 211, 221, 222, 261, 314, 318, 323, 324, 337, 368, 377, 391, 394, 396, 397, 410, 411,
425, 427, 448, 474, 500, 514, 528, 534, 535, 544, 547, 548, 550, 551, 552, 558, 571, 573, 582].
Peştele, fiind o sursă de alimentaţie importantă pentru om, în condiţiile unui decalaj mare în starea de dezvoltare a diferitor ţări, poate fi tratat, pe de o parte, ca specie
dorită şi economic valoroasă (ţările slab dezvoltate), iar pe de altă parte ca specie invazivă şi periculoasă (ţările dezvoltate). Această stare de fapt se observă şi în Republica
Moldova unde ciprinidele asiatice şi carasul argintiu sunt întotdeauna binevenite, iar
ca exemplu, în Statele Unite — cosaşul, sângerul şi novacul sunt declaraţi duşmani de
temut, atentând grav la securitatea ecologică a ţării [590, 598].
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Conform „principiului biomanipulării“, justificarea introducerii ciprinidelor asiatice are drept scop valorificarea integrală a bazei furagere din ecosistem, ocupând,
în aşa fel, nişele trofice „goale“. De fapt, cum am menţionat în primul capitol, aceste
activităţi, pot fi oportune pentru gospodăriile piscicole, unde orice transfer de energie,
trebuie să aibă un randament cât mai înalt, iar producţia obţinută să fie convertită „în
cât mai mulţi bani“. În condiţiile când, termenul de nişă ecologică goală, are un sens
dubios, iar noi încă nu cunoaştem pe deplin metabolismul integrat al ecosistemelor,
n‑avem dreptul să afirmăm ca există resurse care nu au utilizatori într‑un sistem ecologic. Ba, mai mult ca atât, conform principiului stabilităţii ecosistemice, s‑a demonstrat,
că ecosistemul natural, chiar şi în condiţii ecologice instabile, îşi poate menţine funcţionalitatea pe baza speciilor generaliste, care devin monofage în condiţii de execes a
unui tip de hrană (ca exemplu babuşca malacofagă) sau polifage, dacă accesibilitatea
unor resurse variază semnificativ în aspect anual, sezonier, circadian.
Un indicator sigur al unui ecosistem „sănătos şi funcţional matur“ este diversitatea specifică mare cu multiple legături intrabiocenotice durabile. Întu‑cât, fenomenul
bioinvaziei în Republica Moldova a afectat toate ecosistemele acvatice naturale şi antropizate, pagubele produse, se observă în mod diferit, în funcţie de capacitatea lor de
a opune rezistenţă. De regulă cele mai mari perturbări ihtiocenotice provocate de speciile invazive de peşti sunt semnalate în bazinele râurilor mici, bălţile şi lacurile naturale. Ecosistemele de albie a râurilor mari şi mijlocii menţin încă o diversitate specifică
suficient de mare pentru a „riposta“ invaziilor diferitor intruşi, dar, se pare că limita
critică admisibilă nu este departe…
De aceea, pentru a înţelege mecanismele care au provocat progresia biologică a
unor specii alogene de peşti în limitele Republicii Moldova, a evidenţia cauzele şi a
implimenta măsurile eficiente de reglare a efectivelor lor, este necesar de a cunoaşte
particularităţile eco‑biologice a fiecărui taxon luat în parte, în raport cu strea ecologică
a ecosistemelor investigate.
În acest sens, am sistematizat speciile alogene de peşti după mai multe criterii,
cum ar fi: modul de pătrundere, starea reproducerii, importanţa economică şi impactul
ecologic produs.
În funcţie de modul de pătrundere a speciilor alogene în apele naturale ale Republicii Moldova sunt evidenţiate următoarele grupe:
1. Specii pătrunse antropohor dirijat — Sângerul — Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), Novacul — Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845),
Cosaşul — Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), Poliodonul — Polyodon
spathula (Walbaum,1792), Scoicarul — Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846),
speciile de coregon (Coregonus sp.), specii de Bufalo (Ictiobus sp.), ş.a.
Având în vedere modificarea permanentă a arealului diferitor specii în funcţie de
dinamica modificărilor condiţiilor de mediu, s‑a considerat ca fenomenul bioinvaziei
să fie „acceptat“ începând cu perioada neolitică (5—6 mii ani î.e.n.) [64, 90, 391]. De
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aceea, până în prezent, încă nu este clară poziţia formei sălbatice a crapului Cyprinus
carpio (L., 1758). Originea speciei se consideră a fi extremul orient (centrul de origine a
tuturor reprezentanţilor familiei ciprinidelor). În perioada glaciaţiunii cuaternare arealul crapului ancestral s‑a divizat în două părţi: estică (chineză) şi vestică (europeană), de
la care au descins 4 grupe (Kirpichinicov, 1967; Ivasic, 1968): 1) vietnameză sau sud‑est
asiatică (C. viridiviolaceus); 2) amuro‑chineză sau est‑asiatică (C. haematopterus); 3)
central‑asiatică (C. aralensis) şi 4) europeană‑transcaucaziană (C. carpio). Toţi aceşti
taxoni între ei se deosebesc puţin fenotipic, pot liber să se încrucişeze şi da urmaşi
fecunzi, iar structura genetică foarte apropiată între populaţiile europene şi cele central‑asiatice sugerează faptul, că originea crapului european pare a fi central‑asiatică, de
unde a pătruns în bazinul inferior şi mijlociu al Dunării şi apoi în toată Europa [252].
Majoritatea cercetătorilor consideră că toţi crapii din Europa Occidentală provin
din introducerile umane şi nu din expansiunea naturală a speciei.
În prezent, dezvoltarea vertiginoasă a cipriniculturii, a condus la apariţia diverselor rase de crescătorie înalt productive (de bază fiind cel cu solzi, oglindă şi golaşă). De
asemenea în Republica Moldova au fost obţinute rase autohtone de crap cum sunt: cel
de Cubolta, Teleneşti, Mândâc, ş.a. [303].
Dar, cât de bizar n‑ar părea, astăzi, forma sălbatică a crapului european se află
în pericol major. Este vorba de pericolul impurificării genofondului (intenţionat prin
populări, sau accidental prin scăpări de material piscicol) cu exemplare provenite din
crescătorii, rase care au ca origine cele două subspecii est‑asiatice, sau cu culturi modificate genetic a speciei europene. Astfel, o evoluţie de sute de mii de ani a formei europene sălbatice, determinată de izolarea geografică, poate fi anulată în câteva decenii.
2. Specii pătrunse antropohor accidental, dar care ulterior s‑au răspândit prin
autoexpansie — (murgoiul bălţat — Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1844),
soretele — Lepomis gibbosus (L., 1758), moşul de Amur — Perccotus glenii Dybowski,
1877, carasul argintiu — Carassius gibelio (Bloch, 1782).
Spre fericirea noastră, această grupă ar fi mult mai bogată, dacă toate speciile pătrunse antropohor ar ajunge în faza de naturalizare. Chiar în toamana anului 2013 în
Laboratorul de Ihtiologie şi Acvacultură al Institutului de Zoologie AŞM a fost adusă o
specie exotică capturată din iazul de la Grătieşti, care a fost probabil „eliberată de un acvarist altruist“. S‑a aflat a fi peştelele leopard pleco din ord. Siluriformes, fam. Loricariidae.
Acesta, fiind un reprezentant nativ al bazinului Amazonului, Orinoco şi Rio Negro, este
des folosit în acvaristică ca peşte ornamental. „Soarta“ de mai departe a acestui peşte,
chiar şi dacă s‑ar fi eliberat un număr suficient de reproducători în iaz, nu va fi una „fericită“, cauza, fiind, condiţiilor abiotice improprii de la noi, necesare pentru supravieţuirea
acestei specii tropicale. Dar, cazul de faţă, este un exemplu elocvent — cât de mare este
aportul omului în perioada actuală la translocarea speciilor străine şi ca provocator în
provocarea fenomenului bioinvaziei (ca exemplu invazia soretelui, murgoiului bălţat, moşului de Amur, somnului pitic, ş.a. specii în Europa, şi la nivel intercontinental).
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3. Specii interveniente native răspândite prin autoexpansie — (unele specii de
guvizi (stronghilul — Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), moaca de brădiş —
Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837), ciobănaşul — Neogobius fluviatilis Pallas,
1811, mocănaşul — Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)), undreaua — Syngnathus
abaster Eichwald, 1831, aterina‑mică‑pontică — Atherina boyeri Risso, 1810, gingirica — Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840), ghidrinul — Gasterosteus aculeatus
Linnaeus,1758, Osarul — Pungitius platygaster (Kessler,1859).
Factorii determinanţi în lărgirea arealelor şi ponderii în structura ihtiocenozelor locale
a acestor specii sunt: modificarea regimurilor (termic, hidrologic (micşorarea debitelor), hidrochimic (salinizare) şi gazos), şi degradările directe provocate de factorul antropic asupra
particularităţilor biotopice (fragmentare, poluare, colmatare, ş.a.). Nu în ultimul rând, un
aport semnificativ la progresia biologică a acestei grupe ecologice se datorează tendinţele
modificărilor climaterice (inteţirea calamităţilor naturale, secetelor prelungite, temperaturilor extremale, ş.a.) [290]. În rezultat, în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova (mai
ales bazinul fl. Nistru) se constată un efect activ de pontizare, prin majorarea semnificativă a
reprezentanţilor complexului ihtiofaunistic ponto‑caspic marin.
Informaţia sistematizată cu privire la originea, perioada pătrunderii pe teritoriul
ţării, modul de pătrundere şi impactul ecologo‑economic produs a speciilor alogene şi
interveniente de peşti, este reflectată în următorul tabel (tabelul 2.2.).
Tabelul 2.2. Peştii de origine alogenă (şi interveniente)
semnalaţi pe teritoriul Republicii Moldova (din sec. XX şi până în prezent)
Modul de pătrundere în ecosistemele
Republicii Moldova şi starea actuală
a efectivelor3
Originea Perioda
Specimenele
Nr
teritori‑ pătrun‑ Antro‑ Antro‑ Specii Specii
şi poziţia taxonomică
ală1
derii2 pohor pohor inter‑ reîntro‑
Deli‑
acci‑
veni‑ ducen‑
berat dental
ente
te
(AD)
(AA)
(IN)
(RE)
Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae
Nisetru
siberian
—
Acipen‑
1
PC
PH
AD ¤
ser baerii Brand, 1869
Bester — Huso huso
2 (L.1758) X Acipenser ru‑
PC
PH
AD ¤
thenus L. 1758
Fam. Polyodontidae
Poliodon
—
Polyodon
spat‑
3
PT
PH
AD ¤
hula (Walbaum,1792)
Ord. Clupeiformes Fam. Clupeidae
Gingirica — Clupeonella
4 cultriventris (Nordmann,
R
PH
I↑
1840)

Impactul
ecologo‑
economic
produs în
condiţiile
Republicii
Moldova4

LI
LI

LI

PI
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Modul de pătrundere în ecosistemele
Republicii Moldova şi starea actuală
a efectivelor3
Originea Perioda
Specimenele
Nr
teritori‑ pătrun‑ Antro‑ Antro‑ Specii Specii
şi poziţia taxonomică
ală1
derii2 pohor pohor inter‑ reîntro‑
Deli‑
acci‑
veni‑ ducen‑
berat dental
ente
te
(AD)
(AA)
(IN)
(RE)
Ord. Atheriniformes Fam. Atherinidae
Aterina‑mică
pontică
—
5
R
PH
I↑
Atherina boyeri Risso, 1810
Ord. Salmoniformes Fam. Salmonidae
Păstrăv curcubeu —
6 Oncorhynchus mykiss
PT
PH
AD ¤
(Walbaum,1792)
Fântânel — Salvelinus fon‑
7
PT
PH
AD ¤
tinalis (Mitchilll, 1814)
Fam. Coregonidae
Coregon
mic
—
Coregonus
8
PC
PH
AD ‑
albula (L., 1758)
Coregon‑de‑Ciudsk —
9 Coregonus maraenoides
PC
PH
AD ‑
Poljakov, 1874
Coregon‑de‑lac — Corego‑
10
PC
PH
AD ‑
nus peled (Gmelin, 1789)
Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae
Caras
argintiu
—
Carassius
11
PC
PH
AD
AA↑
gibelio (Bloch, 1782)
Caras auriu — Carassius
12
PC
PH
AD
AA ?
auratus (Linnaeus, 1758)
Rasele de cultură a crapu13 lului european — Cyprinus
PC
PA
AD ↑
carpio Linnaeus, 1758
Crap de Amur (sud‑est‑asiatic) — Cyrinus rubrofus‑
14
PC
PH
AD ?
cus La Capède, 1803 var.
Typicus
Crap japonez — Cyrinus
15 rubrofuscus La Capède,
PC
PH
AD ?
1803 var.koi
Crap est‑asiatic — Cypri‑
16 nus carpio haematopterus
PC
PH
AD ?
Martens, 1876
Murgoi bălţat—
17 Pseudorasbora parva (TemPC
PH
AA ↑
minck & Schlegel,1846)

Impactul
ecologo‑
economic
produs în
condiţiile
Republicii
Moldova4

PI

LI
LI

LI
LI
LI

SI
NI
EI

NI

NI
NI
SI
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Nr

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30
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Specimenele
şi poziţia taxonomică

Sânger — Hypoph‑
thalmichthys molitrix
(Valenciennes,1844)
Novac ‑Hypophthalmich‑
thys nobilis (Richardson,
1845)
Cosaş ‑Ctenopharyngodon
idella (Valenciennes, 1844)
Scoicar — Mylopharyngo‑
don piceus (Richardson,
1846)

Originea
teritori‑
ală1

Modul de pătrundere în ecosistemele
Republicii Moldova şi starea actuală
a efectivelor3
Perioda
pătrun‑ Antro‑ Antro‑ Specii Specii
derii2 pohor pohor inter‑ reîntro‑
Deli‑
acci‑
veni‑ ducen‑
berat dental
ente
te
(AD)
(AA)
(IN)
(RE)

Impactul
ecologo‑
economic
produs în
condiţiile
Republicii
Moldova4

PC

PH

AD ↑

EI PI

PC

PH

AD ↑

EI PI

PC

PH

AD ↑

EI PI

PC

PH

AD ‑

LI

Fam. Catostomidae
Bufalo cu gura mică — Ic‑
tiobus bubalus (Rafinesque,
PT
PH
AD ‑
1818)
Bufalo cu gura mare — Ic‑
tiobus cyprinellus (ValenciPT
PH
AD ‑
ennes, 1844)
Bufallo negru — Ictiobus
PT
PH
AD ‑
niger (Rafinesque, 1820)
Ord. Siluriformes Fam. Ictaluridae
Somn‑de‑canal — Ictalurus
punctatus (Rafinesque,
PT
PH
AD ¤
1818)
Fam. Clariidae
Somn african — Clarias
PT
PR
AD ¤
gariepinus Burchell, 1822
Ord. Mugiliformes Fam. Mugilidae
Pilengas — Liza haema‑
tocheilus (Temminck &
PT
PR
AD ¤
Schlegel, 1845)
Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae
Osar — Pungitius platygas‑
R
PH
I↑
ter (Kessler,1859)
Ghidrinul — Gasterosteus
PC
PH
I↑
aculeatus Linnaeus,1758
Ord. Syngnathiformes Fam. Syngnathidae
Undrea — Syngnathus
R
PH
I↑
abaster Risso, 1827

LI
LI
LI

LI

LI

NI

PI
PI

PI
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Modul de pătrundere în ecosistemele
Republicii Moldova şi starea actuală
a efectivelor3
Originea Perioda
Specimenele
Nr
teritori‑ pătrun‑ Antro‑ Antro‑ Specii Specii
şi poziţia taxonomică
ală1
derii2 pohor pohor inter‑ reîntro‑
Deli‑
acci‑
veni‑ ducen‑
berat dental
ente
te
(AD)
(AA)
(IN)
(RE)
Ord. Perciformes Fam. Centrarchidae
Biban‑soare (sorete) — Le‑
31 pomis gibbosus (Linnaeus,
PT
PH
AD
AA↑
1758)
Fam. Odontobutidae
Guvidul‑de‑Amur‑Perccot‑
32
PC
PH
AD
AA↑
tus glenii Dybowski, 1877

Impactul
ecologo‑
economic
produs în
condiţiile
Republicii
Moldova4

SI

SI

Fam. Gobiidae
33
34
35

36

37

38

39

Stronghil — Neogobius me‑
lanostomus (Pallas, 1814)
Ciobănaş — Neogobius
fluviatilis (Pallas, 1814)
Mocănaş — Babka gymno‑
trachelus (Kessler, 1857)
Moacă de brădiş ‑Proteror‑
hinus semilunaris (Heckel,
1837)
Guvid de baltă — Neo‑
gobius kessleri (Guenther,
1861)
Hanos — Mesogobius
batrachocephalus (Pallas,
1814)
Guvid de mare — Neogo‑
bius eurycephalus (Kessler,
1874)

R

PH

I↑

PI

R

PH

I↑

PI

R

PH

I↑

PI

R

PH

I↑

PI

R

PH

I↑

PI

R

PH

I?

NI

R

PH

I↑

NI

Clasificarea după:
1
— Originea teritorială: Pătrundere transoceanică sau intercontinentală — PT, continentală sau
euroasiatică — PC, regională — R;
2
— Perioada de pătrundere: Pătrundere arhaică (pănă în sec. XIX) — PA, istorică (sec. XIX—XX) —
PH, recentă (începând cu sec. XXI) — PR;
3
— efectiv în creştere (↑),efectiv în descreştere (↓), efectiv constant în timp (→), informaţii insuficiente (?), specie dispărută (–), specie prezentă în condiţii izolate şi în cantităţi nesemnificative, fiind accidentală în ecosistemele naturale (¤).
4
— Speciei invazivă — SI, specie potenţial invazivă cu unele efecte de invazivitate locală — PI,
non‑invaziv — NI, lipsa impactului ecologo‑economic din cauza stocurilor minime — LI, economic importantă — EI.
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În funcţie de starea reproducerii naturale şi impactul ecolo‑economic produs deosebim:
1. Specii alogene invazive naturalizate.
2. Specii alogene introducente, economic valoroase.
3. Specii interveniente, naturalizate, potenţial invazive.
4. Specii aborigene cu efect invaziv.
Specii alogene invazive naturalizate.
Din această grupă fac parte speciile cu expansie secundară (care au fost introduse
în afara arealului, iar ulterior l‑au lărgit prin autoexpansie), fiind cele mai periculoase
specii alogene de peşti, care au avut un impact ecologic semnificativ asupra ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova. Este vorba de carasul argintiu, murgoiul
bălţat, soretele şi moşul de Amur.
Carasul argintiu este originar din bazinul Amurului, în prezent este o specie cosmopolită [367]. Nu se poate preciza perioada când a fost introdus pentru prima dată
în Republica Moldova (se presupune că la sf. sec. al XVIII), totuşi cu certitudine este
prima specie alogenă invazivă pătrunsă la noi în ţară.
În unele ecosisteme carasul argintiu s‑a dezvoltat în aşa cantităţi, încât subminează
baza nutritivă a peştilor economic valoroşi, fapt, care a condus la diminuarea resurselor piscicole şi, implicit, s‑a răsfrânt negativ asupra capturilor pescăreşti (ecosistemele
de albie şi lacustre ale Prutul şi Nistrului inferior). Mai mult decât atât, carasul argintiu
alături de murgoiul bălţat, din cauza competitivităţii acerbe a dus aproape totalmente
la dispariţia peştilor autohtoni — caracuda, linul şi ţigănuşul.
Această specie graţie polimorfismului ecologic şi a variabilităţii genotipice de excepţie s‑a răspândit activ sau pasiv (prin diverse transferuri de material piscicol), absolut în toată reţeaua hidrografică a Republicii Moldova. Creşterea densităţii numerice a
populaţiilor acestei specii euribionte a fost favorizată şi de prezenţa hidrobiotopurilor
înalt productive (eutrofizate), condiţiilor climaterice prielnice de aici, precum şi de capacitatea mare de valorificare rapidă a resurselor trofice existente în ecosistem.
A doua specie alogenă, naturalizată în apele noastre, economic nevaloroasă, cu
impact negativ asupra biodiversităţii şi funcţionalităţii ecosistemelor acvatice din Republicii Moldova este considerat soretele (bibanul soare) — Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758).
Aparţine familiei Centrarchidae, autohtonă în America de Nord, în bazinul superior al fluviului Mississippi. Prin anii ‘ 80 ai secolului XIX‑lea, bibanul soare, din
diverse motive, a fost importat în mai multe ţări europene, dar în principal ca peşte
ornamental pentru iubitorii de acvarii [64].
La noi, din Dunăre a pătruns la începutul sec. XX, în lacurile şi bălţile de luncă în
timpul viiturilor (lacul Cahul, ferma piscicolă Etulia, lacul Beleu etc.), iar prin reţeaua
hidrografică — în alte bazine acvatice din ţară [23, 37].
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O altă specie invazivă care puternic a afectat starea structural‑funcţională a ihtiocenozelor locale şi este unul dintre provocatorii sărăcirii diversităţii ihtiofaunistice naţionale (mai ales în râurile şi lacurile mici) este murgoiul bălţat — Pseudorasbora parva
(Temmink & Schlegel, 1846). Se consideră că răspândirea acestei specii în ecosistemele
acvatice ale Republicii Moldova a demarat în anii ’60 ai secolului trecut, când fosta Uniune Sovietică a implementat programul complex de aclimatizare şi sporire a productivităţii
piscicole în toate ţările „surori“. La noi, apariţia murgoiului bălţat a fost semnalată doar în
1972 (Nistru inferior) [347], cu 11 ani mai târziu decât în Dunărea românească [4] şi cu 9
ani mai târziu de introducerea pe scară largă a ciprinidelor asiatice pe teritoriul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldoveneşti (1963) [456, 460, 470]. În Dunărea ucraineană
murgoiul bălţat a fost semnalat ca şi în fl. Nistru, în 1972, însă, cu câteva luni mai târziu,
iar în Nipru inferior — cu un an mai târziu (1973) [261]. Diferenţa mare de timp între
prima sesizare a murgoiului bălţat în bazinul Dunării româneşti şi cea din Nistru inferior,
cât şi nesemnalizarea lui în crescătoriile piscicole din ţară, în anii `60 ai secolului trecut,
unde, începând cu 1963 majoritatea lacurilor de acumulare din ţară erau deja populate
cu fitofagi asiatici, creează premise de a susţine, că murgoiul bălţat pentru prima dată a
ajuns la noi, nu cu ciprinidele asiatice economic valoroase, dar prin dispersia sa, pe cale
naturală, din focarul român al bazinului Dunărean, asemenea soretelui (de obicei speciile
invazive sunt semnalate mult mai târziu de cât introducerea lor de facto). O argumentare
în plus a potenţialului mare de răspândire a acestei specii este capturarea indivizilor în
apele salmastre [397]. Această ipoteză este susţinută şi de dinamica efectivului acestei
specii în fluviul Nistru, fiind prezentă tot timpul din momentul identificării, nici odată
n‑a demonstrat cazuri de dominare numerică în structura ihtiocenozei [25].
Agresivitatea feroce a acestei specii a fost demonstrată experimintal de Trombiţkii
I. (1987), care a arătat că murgoiul bălţat se poate comporta ca parazit facultativ, graţie
structurii specifice a aparatului bucal puternic osificat, poate ataca învelişurile exterioare a peştilor de cultură ca sângerul şi novacul [464].
O altă specie invazivă cu impact major asupra ecosistemelor „gazdă“ este considera moşul de Amur — Perccotus glenii Dybowski, 1877 (ord. Perciformes, fam. Odontobutidae), care este o noutate faunistică „regretabilă“ pentru apele Republicii Moldova,
fiind pentru prima dată identificat în a. 2005 în r. Draghişte (bazinul r. Prut) [75].
Este un reprezentant nativ al ihtiofaunei Est‑Asiatice, care la începutul secolului
XX a pătruns în partea europeană a Rusiei, iar în prezent este semnalat în mai multe
ţări europene [410].
Perccottus glenii este un peşte de talie mică, euribiont şi cu o rezistenţă fenomenală la alternările regimului: gazos, termic, salin, trăind cu succes în locurile unde, din
cauza condiţiilor severe, chiar şi carasul argintiu nu poate supravieţui. Este un peşte
eurifag şi se distinge printr‑o voracitate extrem de mare, la hrana mixtă poate trece cu
mult mai devreme decât alţi peşti — deja peste 0,2—3 ore după eclozare. Până la vârsta
de 4 ani este bentofag şi parţial prădător, la 5—6 ani — consumă în cantităţi mari pu-
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ietul diverşilor peşti. În ecosistemele invadate el cauzează serioase daune comunităţilor
acvatice prin abundenţa numerică şi voracitatea sa extraordinară, iar într‑un şir din ele
a înlocuit total ihtiofauna locală (eliminând chiar şi carasul argintiu), devenind acolo
unicul reprezentant piscicol [221, 396, 569].
Se presupune că expansiunea în ecosistemele Republicii Moldova a lui Perccottus
glenii a avut loc prin porţiunile superioare a sistemului hidrografic din regiunea Cernăuţi [75], dar nu se exclude şi probabilitatea eliberării sale antropohore deliberate în
apele noastre.
În Republica Moldova există condiţii propice pentru ca el să devină un reprezentant comun şi multidominant al ihtiofaunei ecosistemelor acvatice mici (râuri mici,
iazuri, bălţi, ş.a.) supuse intens proceselor de eutrofizare şi colmatare.
De asemenea, în prezent, încă nedepistat (şi ţine doar de timp), cu mare risc de
apariţie, este pătrunderea altui „ucigaş“ naturalizat, somnul pitic — Ictalurus nebulosus
Le Sueur, 1819. Specie din familia Ictaluridae, originară din SUA, care a fost introdusă
la sf. sec XVII în Europa (Germania 1880) în scopuri ornamentale, unde mai târziu,
„scăpat accidental sau intenţionat“ în apele naturale s‑a răspândit pretutindeni. În unele porţiuni a Dunării inferioare specia este foarte numeroasă, ceea ce nu‑i rămâne să
facă decât „un pas“ pentru a ajunge în r. Prut. Din cauza „lăcomiei“ acerbe, spectrului
trofic larg şi valorii economice mici (dimensiuni fiziologice mici), specia poate deveni
periculoasă pentru ecosistemele acvatice recipiente [64, 582].
Specii alogene introducente de importanţă economică.
Fenomenul antropohoriei faunei piscicole şi‑a avut „epoca de glorie“ între anii
1950—1980, apoi, după conştientizarea riscurilor legate de acesta, numărul introducerilor de peşti a scăzut treptat [64, 90, 124, 391].
După estimările noastre, în apele Republicii Moldova, în diferiţi ani, au fost întreprinse măsuri de sporire a productivităţii piscicole prin introducerea a 15 specii de peşti de
origine asiatică şi americană, care fac parte din 10 genuri şi 6 familii: nisetrul siberian —
Acipenser baeri Brandt, 1869 (lucrările de populare a Nistrului cu sturioni a început din
1959), sângerul — Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), novacul — Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845), cosaşul — Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) (introduse în 1961), scoicarul — Mylopharyngodon piceus (Richardson,
1845) (introdus în anii 70 ai sec. XX), 3 specii de buffalo — Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844), Ictiobus bubalus (Rafinesque, 1818) şi Ictiobus niger (Rafinesque, 1819) (introduse în 1976), somnul‑de‑canal — Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) (introdus în
1976), poliodonul — Polyodon spathula (Walbaum, 1792) (introdus în 1974), Coregonus
peled (Gmelin, 1789), Coregonus maraenoides Poljacov, 1874, Coregonus albula (L., 1758)
(introduse în 1951)[212, 389]. Pilengasul — Liza haematocheilus (Temminck et Schlegel,
1845) [236], somnul african — Clarias gariepinus Burchell 1842 şi păstrăvul curcubeu —
Oncorhyncus mykiss Walbaum 1792, sunt obiecte relativ noi ai acvaculturi autohtone.
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Dintre peştii susmenţionaţi, astăzi numai 3 specii se cultivă pe larg în amenajările
piscicole (sângerul, novacul şi cosaşul), fiind sistematic populate şi în ecosistemele acvatice naturale (însă din cauza ponderii mari de extrageri, efectivul lor este uşor dirijat,
neatingând valori periculoase pentru funcţionarea biocenozelor). Restul speciilor: poliodonul, nisetrul siberian, somnul african, pilengasul, somnul de canal, păstrăvul curcubeu, ş.a. se cultivă în cantităţi foarte mici şi în condiţii speciale. Din diverse cauze,
„lotul“ altor specii introduse de peşti ca scoicarul, speciile de buffalo, nisetru pontic şi
coregonii au fost pierdute iremediabil [37].
Specii interveniente, potenţial invazive fac parte: undreaua, osarul, ghidrinul,
stronghilul, ciobănaşul, mocănaşul, moaca de brădiş, aterina mică pontică, gingirica, ş.a.
Aceste specii sunt distincte şi prin faptul atribuirii lor condiţionate la grupa speciilor
alogene (majoritatea fiind expansionişti primari de origine ponto‑caspică şi mediteraneană), proliferând şi lărgindu‑şi rapid arealul de răspândire graţiei idioadaptărilor oportune
în condiţii actuale de mediu (caractere mixohaline, strategii r reproductive, competitivitate
şi flexibiliate trofică înaltă, grija faţă de urmaşi, ş.a.), de asemenea, şi din cauza intensificării
presingului antropogen asupra ihtiofaunei locale (dificitul speciilor ihtiofage şi pacifiste de
talie mare înalt competitive), şi alterărilor accentuate de hidrobiotop (fragmentarea, colmatarea şi eutrofizarea activă a ecosistemelor riverane). În unele habitate ale Nistrului, lacul
Ghidighici şi Dubăsari (ca exemplu undreua), ele devin multidomnante [15, 16, 492]
Speciile aborigene multidominante, cu efect invaziv în unele ecosisteme acvatice
ale Republicii Moldova fac parte: obleţul, babuşca, bibanul, batca, boarţa europenă,
unele sp. de zvârlugi, ş.a.
Progresia biologică a zvârlugilor din ultima perioadă, mai ales în râurile mici ale
Republicii Moldova, se datorează în mare parte, diversităţii genotipice mari (numeroase biotipuri di–, tri– şi tetraploide), biologiei reproducerii (ginogenetică şi sexuată),
particularităţilor oportune în dezvoltarea ontogenetică timpurie, mimicrismului pronunţat, cât şi toleranţei mari faţă de alternările bruşte a valorilor gradienţilor de mediu
(suportând cu uşurinţă dificitul de oxigen solvit, temperaturile înalte, apele salmaste,
poluările antropice semnificative, ş.a.).
S‑a constatat că un efect invaziv reprezintă doar formele allotriploide de zvârlugi
[338, 575], care demonstrează un potenţial adaptiv mai înalt în comparaţie cu formele
„parentale diploide“, de la care au descins (substituindu‑le pe cele din urmă). În toate
cazurile expansia formelor poliploide indică la o origine danubială (Merezhin, 2002,
2004, 2010), în genomul lor fiind depistat setul cromozomial al zvârlugii de Dunăre —
Cobitis elongatoides. În plus, ultimele cercetări arată că, mecanismul de reproducere
ginogenetică la zvârlugi nu are un caracter pur asexuat, de unde descind doar femelele — clone a părintelui de sex femenin. În caz când, părinţii fac parte din specii diferite
(dar din acelaşi gen), aproape întotdeauna are loc incorporarea materialului ereditar
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a formei parentale masculine în genotipurile progeniturilor „pseudoginogenetice“
(având caractere interspecifice comune ale ambelor părinţi) [575].
În aceste circumstanţe se poate afirma că, habitarea simbiontă a diferitor specii
de zvârlugi şi modul lor de reproducere ginogenetică în condiţii instabile de mediu nu
neagă actualitatea şi oportunitatea acestui proces, ca sursă suplimentară de îmbogăţire
a genofondului taxonomic (asemenea reproducerii sexuate).
Efectul invaziv al unor specii indigene euritope, înalt competitive (babuşca, obleţul, batca, bibanul, boarţa, ş.a.) reprezintă o reacţie de răspuns la condiţiilor de mediu
schimbătoare, cu tendinţă de eutrofizare şi colmatare a ecosistemelor acvatice naturale,
şi lipsă a speciilor ihtiofage. În aşa fel, batca a devenit dosebit de numeroasă în sectoarele de jos a fl. Nistru şi r. Prut (inclusiv lacurile şi bălţile naturale), obleţul şi babuşca
„forfotesc“ pretutindeni (mai ales în lacurile de baraj ca Costeşti‑Stânca, Dubăsari şi
Ghidighici), iar boarţa a devenit deosebit de numeroasă în râurile mici din ţară şi unele
zone de litoral (relativ izolate) ale fl. Nistru şi r. Prut.
Eutrofizarea accentuată a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova a creat
condiţii perfecte pentru dezvoltarea speciilor limno‑reofile (euritope), iar valenţa ecologică largă a unora, a provocat premise de majorare în exces a efectivelor, perturbându‑se, în aşa mod, structura ihtiocenozelor caracteristice diferitor tipuri de ecosisteme
acvatice, nu mai puţin ca din cauza acţiunii speciilor alogene invazive.
Dacă ne conducem de legea minimului formulată de Liebig [57], care spune că,
cu cât factorul devine mai nefavorabil, cu atât creşte rolul lui în viaţa organismelor,
devine uşor demonstrabilă afirmaţia privind „progresul speciilor universale în condiţii
instabile de mediu“. Datorită variabilităţii lor exprimate speciile polimorfe se pot uşor
„conforma“ la schimbarea intensităţii factorului limitativ, formând ecofene şi ecotipuri
noi în funcţie de necesităţile conjuncturale şi devenind tolerabile la majoritatea forţelor
exterioare destabilizatoare din ecosistem.
Însă, care sunt strategiile de succes ce au determinat lărgirea bruscă a arealului
unor specii de peşti, catalogarea unora drept invazive şi dispariţia celor conservatiste,
şi neputiincioase în medii antropizate şi frecvent schimbătoare (care, în trecut, în condiţii relativ stabile şi antropic intacte erau dominante)?
Comform aceleeaşi legi (Liebig), reiese că, orice specie care pretinde a fi considerată invazivă, trebuie să deţină minimum o strategie oportună în condiţii concrete de
mediu şi să fie tolerantă sau indiferentă faţă de toţi factorii externi de impact, provocând în rezultat acel impact ecologic şi economic negativ pentru mediu şi societate.
În aşa fel, dacă sângerul, novacul şi cosaşul în SUA au un efect invaziv, la noi în
ţară, chiar dacă se vor naturaliza cu succes, vor fi rapid extraşi din cauza pescuitului
ilicit dezvoltat şi cererii mari pe piaţa internă a produselor alimentare, ca fiind mai accesibile după preţ în comparţie cu alte specii de peşti (de două ori mai ieftine ca crapul
de cultură). Adică, în conjuncturile actuale, aceste specii în Republica Moldova, devin
susceptibile la presingul înalt al pescuitului.
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Prosperarea speciilor de peşti cu ciclul vital scurt în condiţiile Republicii Moldova
nu le‑ar asigura tuturora poziţia de specii multidominante, chiar dacă ar demonstra
un grad mare de selectivitate în timpul pescuitului. Speciile cu ciclul vital scurt, care
ocupă o nişă ecologică îngustă, devin susceptibile la starea de conservare a bitopului
şi la gradul de intactitate a lui, fiind uşor eliminate la degradarea lui (ca exemplu grindelul, zglăvoacele, boişteanul, beldiţa, păstrăvul indigen, lipanul, ş.a., care, cu toate că,
sunt specii cu un areal vast de răspândire, la noi în ţară sunt foarte rar întâlnite datorită stării ecologice deplorabile a râurilor mici — biotopurile cărora servesc ca habitate
caracteristice).
Numai acele specii care întrunesc condiţiile „universalismului şi oportunismului
ecologic în conjuncturi de mediu instabile“ pot deveni numeroase şi chiar atinge în
anumite situaţii acel efect invaziv (principiu abordat la subiectul „piramidei stabilităţii
ecosistemice“).
Conform unor studii experimentale [376] s‑a constatat că în condiţii de densităţi
înalte progeniturile speciilor cu ciclul vital scurt dau dovadă de un „potenţial bioenergetic“ net superior în raport cu indivizii din generaţiile mai puţin numeroase. Aceste
rezultate explică, într‑o măsură oarecare, ipoteza înaintată cu privire la „strategia saltativă de expansie“ caracteristică speciilor invazive de peşti, care „cuceresc“ noi teritorii numai după ce formează populaţii locale deosebit de numeroase, cu indivizi înalt
competitivi.
Cazurile de depistare a populaţiilor numeroase de caras argintiu, murgoi bălţat,
sorete, moş de Amur, boarţă, ş.a. în zonele izolate spaţial de ecosistemele materne (după
inundaţiile din 2008 şi 2010), conduc la ideia că, strategiile de tip r, favorizează nu numai o majorare rapidă de efective pentru o deseminare ulterioară a numeroaselor progenituri, dar şi „cultivă“ la aceste generaţii un comportament competitiv şi expansionist mult mai pronunţat. Acestea colonizează fragmentele neocupate de habitat înainte
de venirea concurenţilor de talie mai mari, sau a consumatorilor de nivel mai superior
(sp. ihtiofage), iar în intervalul de timp dintre colonizare şi eliminarea populaţiilor, se
produc descendenţi numeroşi, cu „potenţial bioenergetic înalt“, care prin intermediul
viiturilor ulterioare, rapid vor cotropi noi teritorii.
De asemenea, anterior am menţionat că pentru speciile generaliste eudominate este caracteristic polimorfismul biologic, care asigură două însuşiri importante în
progresia taxonului: 1. capacitatea de expansie şi 2. variabilitatea genotipică. Anume
variabilitatea genotipică pronunţată (polimorfismul genetic) asigură universalismul
ecologil al speciei şi stabilirea stărilor de optimum ecologic a grupărilor intraspecifice
în diverse condiţii de mediu.
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„Universalismul“ speciei poate cuprinde şi un şir de adaptări ecologice avansate
şi progresive evolutiv (de rând cu cele „primitive nediferenţiate“), dar necesare pentru
conservarea taxonului în condiţii austere de mediu. Graţie, potenţialului înalt de integrare, reglare şi armonizare a acestor funcţii adesea antagoniste (prin mecanisme de
atenuare a lor concomitentă, sau de intensificare succesivă), speciile invazive reuşesc
să întrunească şi să aplice cele mai necesare strategii, în dependenţă de conjuncturile
concrete de mediu.
În aşa fel, pentru speciile invazive sunt caracteristice atât mecanismele adaptive com‑
pensatorii (necesare pentru conservarea speciei în condiţii nefavorabiele), cât şi cele explo‑
tative (importante în cotropirea noilor teritorii şi în progresia biologică a taxonului).
Strategiile idioadaptive ale speciilor invazive de peşti se manifestă la diferite nivele
de organizare: genetic, celular, organic, organismic şi supraindividual (populaţional,
biocenotic, specific) şi sub diverse aspecte (reproductive, trofice, etologice, ş.a.).
Empiric am divizat aceste strategii idioadaptive în mai multe categorii:
• reproductive — reducerea perioadei perivitelogenetice şi vârsta timpurie de reproducere, reducerea perioadei vitelogenetice şi numărul mare de ponte, micşorarea dimensiunilor ovocitelor definitivate şi majorarea prolificităţii absolute,
dezvoltarea asincronă a celulelor sexuale, polifilia (carasul argintiu, murgoiul
bălţat, soretele, moşul de Amur, obleţul, batca), moduri oportune de reproducere
(punga incubatorie, ostracofilia, pelagofilia, litofilia în condiţii de alternare a
nivelului apei, ş.a.) (undreaua, boarţa europeană, gingirica, murgoiul bălţat, guvizii, ş.a.), modificarea duratei perioadei reproductive prin alungirea ei, ş.a.[65,
478, 484, 492, 587].
• trofice — polifagia cu resurse trofice instabile în timp sau monofagia cu cele în
exces (bibanul ihtiofag, bibanul zoobentosofag, bibanul astacofag, babuşca malacofagă, babuşca fitofagă, babuşca detritofagă, stronghilul malacofag, cosaşul
polifag sau macrofitofag,ş.a.), adaptări fiziologice rapide în modificarea spectrului trofic (carasul argintiu, moşul de Amur, soretele, babuşca, bibanul, murgoiul
bălţat, obleţul, ş.a.), competitivitatea trofică înaltă (majoritatea speciilor invazive
alogene şi interveniente de peşti), separarea nişelor trofice la generaţiile aceluiaşi
an şi detensionarea concurenţei intarspecifice, asimilarea integrală a hranei îngerate graţie complexului enzimatic eficient, ş.a [28, 166, 212, 369, 391, 587].
Un exemplu elocvent de aplicare eficientă a strategiilor trofice (progresive evolutiv), este cazul bibanului. Ca exemplu, în lacul de acumulare Ghidighici, bibanul până la moartea lui în masă (sf. anului 2007) era o specie multidominată
prezentă prin două ecofene, cu nişe ecologice bine diferenţiate [16]. În condiţii
de abundenţă mare a racului de lac — Astacus leptodactylus, bibanul s‑a adaptat rapid la nutriţia cu indivizi tineri de raci (astacofagia), iar în perioada de
incubare a pontelor pe pleopode, acesta a început să atace femelele adulte, ciupindu‑le progeniturile înalt calorice (figura 2.1.).
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Figura 2.1. Flexibilitatea trofică deosebită a bibanului din lacul Ghidighici
şi specializarea temporară în nutriţia cu ovule fecundate de Astacus leptodactylus

• în raport cu factorii abiotici şi antropici — graţiei potenţialului hidrobiotopic
înalt şi a variabilităţii individuale pronunţate aceste specii formează ecofene
şi ecotipuri oportuniste cu ritm diferit de creştere (carasul argintiu, babuşca,
batca, bibanul, obleţul, murgoiul bălţat, ş.a.), aplicarea mecanismelor eficiente
de adaptare la alternarea gradienţilor de mediu prin reducerea sau lipsa stadiilor larvale (la unele specii de guvizi, murgoiul bălţat, moşul de Amur, ş.a.),
respiraţia intestinală (speciile de zvârlugi), eliminarea eficientă a surplusului de
săruri din organism (carasul argintiu, murgoiul bălţat, moşul de Amur, speciile
de estuar, ş.a.), acumularea rapidă a substanţelor de rezervă în condiţii ecologice nefavorabile, ş.a. [28, 121, 212, 391, 542, 587].
• etologice — grija faţă de uramaşi (undreaua, speciile de guvizi, osarul, ghidrinul, murgoiul bălţat, soretele), mimicrismul pronunţat (speciile de guvizi, moşul
de Amur, undreaua, zvârlugile), dezvoltarea şi aplicarea diverselor structuri de
apărare (ghimpi, ţepi, plăci osoase ş.a.) (ghidrinul, osarul, undreaua, soretele,
ş.a.), agresivitate înaltă în coportamentul trofic (ghidrinul, osarul, soretele, speciile de guvizi, murgoiul bălţat, carasul argintiu, bibanul), comportament teritorial pronunţat (speciile de guvizi, gasterosteidele, moşul de Amur, ş.a), plasticitatea între modul de viaţă solitar sau gregar (soretele, murgoiul bălţat, carasul
argintiu, undreaua, sp. de ghiborţi, ş.a.) şi cel teritorial sau nomad (majoritatea
speciilor cu ciclul vital scurt de litoral sau bentonice) [13, 16, 212, 346, 587].
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• de ordin populaţional — aplicarea strategiilor de tip r sau flexibilitatea înaltă
între strategiile de tip K şi r (caras argintiu, biban, babuşca, ghiborţul comun,
ş.a.), modificări adaptive în structura genetică, de sex, vârstă, apariţia polimorfismului la nivel populaţional, ş.a. (caras argintiu, murgoi bălţat, babuşca, bibanul, ş.a). [65, 346, 391, 398, 507, 508].
• de ordin biocenotic — competitivitate interspecifică accentuată (bibanul, carasul argintiu, babuşca, batca, soretele, moşul de Amur, ş.a.), rezistenţă la diverşi
agenţi patogeni, parazitism facultativ (murgoiul bălţat), ostracofilia (boarţa),
malacofagia (unii guvizi, babuşca), ş.a [212, 346, 571].
• de ordin specific — variabilitatea adaptivă în dependenţă de poziţia ocupată în
cadrul arealului, (bibanul, carasul argintiu, babuşca, batca, murgoiul bălţat, soretele, moşul de Amur, ş.a.), alte diverse particularităţi bio‑ecologice oportune
la nivel de specie [346, 371, 374, 390, 391, 392, 508, 587].
Această clasificare nu este una statică şi rigidă, orice proces este rezultatul integrării şi interacţiunii mecanismelor biochimice, fiziologice, morfologice, ecologice, ş.a.,
dar este una empirică, care uşurează modul de sistematizare şi interpretare a informaţiei.
De asemenea, procesul de adaptogeneză, de regulă se petrece prin antrenarea unui
complex de mecanisme la diferite nivele de organizare. Ca exemplu, reproducerea porţionată, induce mobilizări atât intracelulare, celulare, tisulare, cât şi populaţionale [65].
Aspectele diferenţiate în etologia speciei provoacă modificări la nivelul creşterii individuale, ratei de supravieţuire, prolificităţii individuale şi populaţionale, în relaţiile
interspecifice, ş.a. [346].
În condiţii de alternare frecventă a nivelului apei (mai ales în ecosistemele puternic
fragmentate, cum sunt cele ale noastre), speciile cu reproducere porţionată sunt mult
mai avantajate, decât cele cu reproducere unitară (la care adesea generaţii întregi pot fi
compromise). De asemenea, în pofida dimensiunilor gravimetrice mici, reproducerea
porţionată asigură un volum mult mai mare a produselor sexuale eliminate în mediu,
în raport cu volumul cavităţii viscerale.
Un avantaj biologic foarte important pe care‑l asigură reproducerea porţionată
este diminuarea concurenţei trofice la progeniturile de diferite generaţii a aceluiaşi
an (separându‑se nişele trofice), şi respectiv, majorarea ratei lor de supravieţuire [372,
375].
Unele studii ştiinţifice [398] demonstrează că, maturizarea timpurie contribuie la
majorarea potenţialului reproducerii populaţionale, iar alte studii contestă acest fapt
[372], afirmând că reducerea ciclului vital şi maturizarea precoce sunt efecte antagoniste în creşterea sporului populaţional [422].
Pentru primul caz, afirmaţia este valabilă în condiţii relativ constante de mediu,
când creşterea somatică activă de durată, asigură dimensiuni gravimetrice mari, şi respectiv o prolificitate individuală înaltă, iar al doilea caz este valabil în condiţii de po-
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luări frecvente, pescuit slectiv accentuat şi condiţii instabile a gradienţilor de mediu,
când o maturizare precoce măreşte şansele fiecărui individ din populaţie să se reproducă măcar o dată pe viaţă, iar numărul mare de reproducători contribuie la creşterea
prolificităţii populaţionale.
În acest fel, factorul antropic, poate contribui la prosperarea unor specii în ecosistem şi dezavantajarea altora, şi invers (prin pescuit se afectează speciile de talie mare
cu reproducere unitară şi târzie, iar activităţile de repopulare antropohoră contribuie
la reabilitarea lor).
Omul, în prezent, a devenit, acel „dirijor al naturii“, care pe de o parte a provocat
modificări grave la nive de biosferă, şi tot odată, „a supus“ biocenozele stării acute de
„dependenţă antropică“.
După cum am menţionat anterior, majoritatea absolută a speciilor de peşti potenţial invazive au un ciclu vital scurt sau mediu şi o structură populaţională simplă,
ce le asigură aplicarea rapidă şi eficientă a mecanismelor populaţionale stabilizatoare.
De multe ori am fost martorii oculari, când în anumiţi ani într‑un ecosistem acvatic natural populaţiile de biban (ecofenul de litoral), aterină mică pontică, obleţ, caras
argintiu, sorete, gingirică, ş.a. practic dispar, iar într‑un timp foarte scurt îşi revin la
starea anterioară, producând adevărate „explozii numerice“. Aceste oscilaţii în dinamica populaţională, cu „vârfuri“ a apogeului de efectiv, urmate de adevărate stări de
depresii numerice, este rezultatul proceselor de autoreglare, eliminându‑se generaţiile
(ca exemplu în urma epizootiilor) cu sporuri maximale, care au ajuns la maturitate şi
au „lăsat în urmă“ un nou „val“ de progenituri [422]. În acest fel, „amplitudinea undelor populaţionale poate fi destul de mare, dar lungimea lor este nesemnificativă“. Pe
când, la speciile de talie mare, cu ciclul vital lung şi o structură populaţională complexă, orice perturbare a echilibrului populaţional (dar pentru care se cere şi un efort mai
mare, asemenea ecosistemelor înalt organizate), are loc cu o rezonanţă mare în timp şi
adesea cu imposibilitate de restabilire integrală (ca exemplu populaţiile de sturioni în
fl. Nistru şi r. Prut).
Este recunoscut că, cu cât este mai mare variaţia gradienţilor factorilor de mediu,
adică cu cât condiţiile de mediu sunt mai instabile (caracteristic ecosistemelor acvatice
din Republica Moldova), cu atât mai mult se cere ca populaţia să fie mai numeroasă
pentru a asigura perpetuarea speciei în ecosistem, arie, areal [407]. Efectivele speciilor
invazive de peşti în Republica Moldova şi potenţialul lor expansiv mare, le asigură nu
numai perpetuarea în timp, dar şi un progres biologic evident în condiţii de selecţie
naturală şi artificială accentuată.
În aşa fel, se poate constata că în condiţiile ecologice actuale universalismul şi
oportunismul speciei devin punctele forte, ce‑i permit adaptarea rapidă şi progresia
biologică la modificarea bruscă a condiţiilor de mediu, şi o restabilire populaţională
operativă în caz de „cataclisme biologice“.
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Influenţa speciilor invazive de peşti
în dinamica succesiunilor ihtiocenotice

Cercetările efectuate în zonele inundate după calamităţile naturale din 2008 şi
2010, ne‑au permis să evidenţiem unele mecanisme specifice de răspândire a speciilor
multidominante de peşti în condiţiile Republicii Moldova, influienţa lor asupra dinamicii fazelor succesionale secundare, cât şi la importanţa viiturilor în formarea biocenozelor spontane şi funcţionalitatea ecosistemelor lotice [19, 29, 166].
Ca biotop experimental de cerecetare a fost aleasă zona inundată de lângă s. Stoianovca, raionul Cantemir. Până la calamităţile naturale din 2010, această zonă era un
teren cu destinaţie agricolă, pe care creştea cultura de floarea‑soarelui (figura 2.2.).

Figura 2.2. Începutul fazelor succesionale secundare în zona inundată
de lângă s. Stoianovca (raionul Cantemir)

După inundaţiile din vara anului 2010 s‑a format o biocenoză acvatică spontană,
care a intrat în fazelele caracteristice succesiunii secundare antropizate, cu particularităţile sale distinctive:
1. Pătrunderea primilor colonişti şi constituirea
unei biocenoze acvatice spontane.
În urma inundaţiilor puternice din 2008 şi 2010, multe gospodării piscicole au
suferit pagube colosale, materialul piscicol fiind spălat cu aversele puternice de apă. În
aceste condiţii o bună parte din puietul speciilor alogene de cultură (sânger, novac, co-
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saş) şi crap au pătruns în albia râului Prut. Pe lângă reprezentanţii speciilor introducente asiatice şi raselor de cultură a crapului (din gospodăriile piscicole avariate) au nimerit
şi unele specii necaracteristice ecosistemului de albie a Prutului inferior (W‑indicele de
semnificaţie ecologică < 10%) ca bibanul, carasul argintiu, soretele, ştiuca, babuşca, roşioara, murgoiul bălţat, boaraţa, ş.a, dar care sunt recunoscute ca specii de pionerat în
„cotropirea“ şi exploatarea rapidă a noilor teritorii. De asemenea, erau prezente speciile
şi puietul unor specii dominante (D4) şi eudominante (D5) ecosistemului de albie ca:
obleţul, ciobănaşul, batca, plătica, puietul de somn, avatul, şalăul ş.a [166].
În mod normal, se pune întrebarea, „cum au putut pătrunde în cantităţi atât de
mari din r. Prut speciile necaracteristice, când în ecosistemul de albie sunt destul de
rare“? De asemenea, acest tablou ecologic s‑a observat şi în alte zone inundate cu acoperire temporară (ca s. Goteşti, or. Cahul, s. Cotul Morii, ş.a.).
Strategia majoră de supravieţuire şi perpetuare a speciilor de peşti cu ciclu vital
scurt în condiţiile unei mortalităţi naturale înalte, se exprimă prin expansia bruscă cu
caracter saltativ şi o majorare ulterioară rapidă de efectiv (conform strategiei populaţionale de tip r), până la venirea competitorilor mai buni, şi a duşmanilor de temut. În
acest sens, se impune căutarea continuă a „incubatoarelor“ potrivite, care în mod „ideal“ trebuie să fie relativ izolate, lipsite de răpitori şi bogate în resurse trofice. De aceea,
creşterea bruscă a nivelului apei şi inundarea noilor terenuri, devine un mijloc strategic
de importanţă vitală în atingerea finalităţii continuităţii speciei în timp şi spaţiu, iar în
condiţii instabile şi „duşmănoase“ cea mai eficientă metodă este accelerarea la maxim
a ciclurilor biologice (anticipând pe cele ale concurenţilor şi duşmanilor).
Zona inundată de lângă s. Stoianovca şi este acel hidrobiotop „ideal“, care întruneşte condiţiile necesare de asigurare a continuităţii ciclurilor vitale a speciilor de pionerat, iar o viitură repetată serveşte ca mijloc de deseminare a numeroaselor progenituri în calea cotropirii noilor teritorii. Această strategie de răspândire de tip saltator
a fost observată la următoarele specii de peşti ca: murgoiul bălţat, boarţa, zvârlugile,
obleţul, moşul de Amur, osarul, ghidrinul, ghiborţul comun şi de Dunăre, carasul argintiu, soretele, babuşca ş.a. Speciile de peşti cu ciclul vital mediu ca bibanul, carasul
argintiu, babuşca, batca, ş.a., în aceste condiţii pot demonstra o plasticitate deosebită
între aplicarea strategiilor de tip r sau K. De regulă, aceste specii euritope în ecosistemele complexe şi înalt organizate aplică strategia de tip K, ca fiind mai potrivită în condiţii de concureţă trofică maximă şi abundenţă de răpitori, iar în cazul unor ecosisteme
mici şi simplificate structural, ele se comportă asemenea speciilor cu ciclul vital scurt,
folosind strategia populaţională de tip r.
Puietul unor specii cu ciclul vital lung şi mediu caracteristici ihtiofaunei r. Prut ca
somnul, avatul, plătica, forma sălbatică a crapului european, văduviţa, şalăul ş.a. au pătruns în această zonă cu scopul de a creşte în condiţii bogate trofic şi ferite de duşmani,
iar o viitură repetată va permite reîntoarecerea lor în ecosistemul „matern“ pe poziţii
mai avantajoase.
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Această funcţie importantă de reproducere, creştere şi refugiu a puietului diferitor
specii de peşti în zonele umede ale ecosistemelor lotice, este o particularitate formată în
procesul evoluţiei, care, în prezent, cu părere de rău, din cauza imixtiunilor antropice
distructive, a devenit mai degrabă o „capcană“ pentru peşti, decât o sursă de restabilire
a rezervelor piscicole şi conservare a biodiversităţii.
Următoarea fază succesională se caracterizează prin majorare activă de biomasă
piscicolă.
2. Majorarea activă de biomasă piscicolă
şi creşterile individuale record.
Datorită culturii maturate de floarea‑soarelui şi regimului termic favorabil, biotopul inundat a devenit extrem de favorabil pentru creşterea şi îngrăşarea peştilor (mai
ales a raselor de crap). În plus, resursele sale trofice bogate au atras o mulţime de păsări
acvatice, care, prin activităţile sale metabolice intense, au facilitat o dezvoltare vertiginoasă a zooplanctonului — baza nutritivă de start şi de importanţă strategică pentru
puietul tuturor speciilor de peşti. În aşa fel, crapul, în toamna anului 2010 la vârsata
de 0+ (o vară) atingea în mediu greutateade 256 g, iar la sfârşitul anului 2011, în vârstă
de 1+ — 1760g ! Acest ritm de creştere se consideră record, şi este de obicei atins în
condiţii de acvacultură intensivă şi densităţi joase. Aceleaşi creşteri record se constatau
şi la alte specii de peşti ca: sângerul, novacul, bibanul, avatul, carasul argintiu, somnul,
şalăul, ş.a.
De asemenea, au intervenit unele schimbări şi în structura cantitativă a ihtiocenozei nou formate. În aşa fel, la sfârşitul următorului an după inundare (2011), speciile
eudominante au devenit: carasul argintiu (D5; 57,6%) şi obleţul (D5; 93,8%). Pe când,
după biomasa în capturi, bibanul întrecea carasul argintiu aproape de trei ori. La vârsta
de 1+, bibanul atingea lungimea medie de 16,5 cm şi greutatea medie de 105 g. Această
majorare bruscă de biomasă şi creşterile individuale record la biban, reprezintă reacţia
de răspuns la abundenţa mare şi accesibilitatea prăzii înalt calorice (sub formă de puiet
de obleţ), transformându‑se într‑un răpitor ihtiofag activ.
3. Atingerea fazei de vârf şi demararea ulterioară
a proceselor degresive.
Raportul dintre biomasă şi producţie (B/P) creşte pe parcursul succesiunii biologice, până atunci, când ecosistemul devine stabilizat şi în care pe o unitate a fluxului de
energie revine un maximum de biomasă, şi de conexiuni simbiotice interpopulaţionale
[57].
„Apogeul“ de dezvoltare a ihtiocenozei zonei inundate Stoianovca a fost atins în
toamna anului 2011, când toate componente sale subsistemice au format interconexiuni strânse şi maxim posibile ca număr. Dar, este greşit să afirmăm, că ecosistemul
a atins stadiul de climax ecologic. Succesiunea caracterizată este una antropică şi
spontană, a cărei faze decurg în perioade foarte scurte de timp (în comparaţie cu
succesiunile naturale, unde este nevoie de sute şi mii de ani), iar starea de climax
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ecologic presupune un echilbru durabil atât intrinsec (fiziologic, morfologic, interspecific, etc.), cât şi extrinsec (în condiţii abiotice relativ constante) — ceea ce în cazul nostru nu este caracteristic. Însă, acest exemplu de succesiune antropizată, poate
sevi ca model experimental important în procesul de pronostic ecologic, scoate în
evidenţă rolul major al inundaţiilor la răspândirea speciilor (mai ales în medii izolate
antropic) şi ajută la identificarea soluţiilor de contracarare a fenomenului bioinvaziei.
Iarna anului 2012 s‑a caracterizat prin temperaturi joase, cu instalarea pe o durată lungă a podului de gheaţă, iar, în concurs cu adâncimea şi volumul mic de apă, a
excesului de biomasă organică moartă (cu intensificarea proceselor distrucţionale),
s‑a constatat asfixierea în masă a unor specii sensibile de peşti ca avatul, şalăul, obleţul, sângerul, soretele, o parte din murgoi bălţat, ş.a., iar cele care au rezistat (crapul,
somnul) au fost ulterior decimate activ de către braconieri. În primăvara‑vara anului
2012, doar două specii au devenite multidominante ca: carasul argintiu şi bibanul.
Dar, şi în ceste populaţii, s‑au petrecut modificări structural‑funcţionale însemnate.
Populaţia de caras argintiu şi‑a păstrat în timp şi chiar majorat efectivul, însă s‑a
transformat în ecofenul speciei cu ritm lent de creştere (ca reacţie de răspuns la
epuizarea bazei trofice, creşterii concurenţei intraspecifice şi înrăutăţirii condiţiilor
abiotice (secarea continuă a biotopului şi temperaturi extremale), pe când în populaţia de biban, graţie resurselor încă bogate de hrană (peşti), schimbările au ţinut mai
mult de efectiv, fiind intens pescuit (la vârsta de 2+ se capturau exemplare până la
320 g, în medie 195 g).
Reducerea continuă a volumului şi suprafeţei acoperite de apă, seceta prelungită
din vara‑toamna acelui an, cu temperaturi extremale de până la 32°C, şi împânzirea
activă a biotopului cu vegetaţie acvatică, au demarat în scurt timp asfexierea în masă
şi a bibanului (mai ales în perioada nopţii, când plantele acvatice în urma respiraţiei
consumă activ oxigenul).
Spre sfârşitul toamnei, unicul reprezentat multidominant (deja a foste‑i zone inundate şi aproape în totalitate secate), a rămas carasul argintiu, specie invazivă, eruribiontă, şi cu un potenţial adaptiv colosal.
Pe parcursul anilor 2013 şi 2014 apa rămasă s‑a retras în canalele de drenare, construite în timpul lucrărilor de asanare a luncilor inundabile a Prutului inferior (anii
50—70 ai sec. XX). Pescuiturile de control efectuate în primăvara‑vara anului 2014 în
aceste canale a scos în evidenţă o diversitate ihtiofaunistică constitută din 3 specii de
peşti: carasul argintiu, murgoiul bălţat şi osarul. Primele două sunt specii alogene invazive, iar cea de‑a treia este o specie intervenientă.
Pe lângă acest fapt, la speciile rămase de peşti, din cauza concentraţiei mari a compuşilor eliberaţi în urma putrefacţiei biomasei vegetale (în special a compuşilor humici,
tanine), s‑a dezvoltat un hipercromism pronunţat (figura 2.3.).
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În alte zonele, cu alimentare periodică din r. Prut (prin intermediul
viiturilor repetate), ori, care, fiind mai
adânci şi vaste, au rezistat timpului
(ex. lângă s. Giurgiuleşti, cariera de
la s. Branişte, ş.a.), s‑a stabilit o altă
asociaţie de specii reprezentative: carasul argintiu, soretele, murgoiul bălţat şi bibanul. Primele trei sunt specii
alogene invazive, care graţie efectivelor numeroase, au reuşit să inducă
disfuncţii majore în populaţia locală,
chiar şi a a bibanului, recunoscut ca
Figura 2.3. Hipercromismul carasului argintiu
un mare competitor eurifag, euritop
rămas în canalele de drenaj a fostei zone
şi polimorf (figura 2.4).
inundate lângă s. Stoianovca
În aşa fel, se poate menţiona că,
strategiile adaptive le permit speciilor invazive de peşti să reziste în orice ecosisteme şi în orice condiţii. Iar,
în cazul, când dispar impedimentele
(prezente în ecosistemele înalt organizate), aceste specii intră în faza de
invazie propriu‑zisă, fenomen elocvent în ecosistemele râurilor mici din
Republica Moldova şi cele lacustre
şi palustre, care au devenit puternic
afectate de factorul antropic, servind
ca incubatoare pentru reproducerea
şi diseminarea speciilor invazive.
De aceea, ghândindu‑ne la ex- Figura 2.4. Carenţa trofică al bibanului în ecosistemele suprapopulate de sorete
perienţa mondială acumulată în domeniul dat, sub acest aspect ar fi binevenită elaborarea şi realizarea unui Program naţional de acţiuni concrete privind
supravegherea şi prevenirea poluărilor biologice cu specii alogene de peşti, conform
obligaţiilor internaţionale luate de Republica Moldova privind Convenţia diversităţii
biologice, Nairobi, 1992, Art. 8, punctul „h“ [532].
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Evaluarea potenţialului invaziv a speciilor alogene
şi interveniente de peşti

Este recunoscut faptul că, lupta cu toţi reprezentanţii alogeni din ihtiofauna Republicii Moldova este imposibilă şi chiar absurdă. Însă, la începutul oricăror activităţi
preconizate, trebuie apreciată situaţia reală, identificate riscurile eventuale şi elaborate
posibilităţile optimale de reconstrucţie (ecosisteme) şi reabilitare (faună, floră). De aceea, pentru a stabili unii paşi concreţi în strategia privind securitatea ecologică a ţării,
trebuie de evaluat impactul şi potenţialul de periculozitate a speciilor alogene şi interveniente de peşti din Republica Moldova, iar apoi concentrate eforturile de contracarare a acestui fenomen, în funcţie de rezultatele obţinute şi priorităţile înaintate.
În acest scop, autorii acestei lucrări au evaluat potenţialul invaziv a 22 specii alogene şi interveniente de peşti din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova, utilizând
protocolul FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) [31, 583] (figura 2.5.).

Figura 2.5. http://www.cefas.defra.gov.uk/our‑science/ecosystems‑and‑biodiversity/
non‑native‑species/decision‑support‑tools.aspx

Protocolul FISK („Fish Invasiveness Screening Kit“) reprezintă o metodă unanim
recunoscută pe plan internaţional de evaluare a potenţialului invaziv a diferitor specii
alogene de peşti [533, 534]. Protocolul include 49 de întrebări pentru fiecare speciei din
domeniile biogeografiei, biologiei şi ecologiei, la care se cere de a răspunde în formă
„da/nu/incert“ (figura 2.6.).
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Figura 2.6. Model de întrebări‑răspunsuri pentru fiecare specie de peşti
supusă evaluării conform protocolului FISK

În funcţie de răspunsul dat la fiecare întrebare, se obţine un anumit număr de puncte. Tot odată, fiecare răspuns trebuie apreciat în dependenţă de gradul de siguranţă — de
la 4 (foarte sigur) până la 1 (absolut nesigur), necesitând o argumentare succintă, cu
indicarea surselor bibliografice utilizate sau a rezultatelor propriilor investigaţii [31].
În urma evaluării finale, fiecare specie este apreciată în funcţie de potenţialul său
invaziv, fiind atribuit la una din categoriile de risc: „risc mic“ (< 1 punct), „risc mediu“
(de la 1 până la 18,9 puncte) şi „risc mare“ (≥ 19, maximal 54 puncte). Toate calculele
au fost efectuate în programul Excel, în limbaj Visual Basic, accesibil pe site‑ul www.
cefas.co.uk/4200.aspx.
Deasemenea, pentru a se putea evidenţia posibilele riscuri ale speciilor alogene şi
inteveniente de peşti în limitele ariei cercetate, protocolul FISK oferă gruparea speciilor
analizate în dependenţă de impactul produs pe categorii: „Acvacultura“, „Mediul ambiant“ şi „Periculozitate Biofonică“.
Anterior am menţionat că, concursul strategiilor „universalismului şi oportunismului“, „reproducerii populaţionale de tip r“ (sau flexibilităţii reproductive), „expansiei salta-
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tive“, „competitivităţii şi plasticităţii trofice înalte“ caracetristic unor specii de peşti, devin
punctele forte pentru progresia lor biologică în condiţiile actuale instabile de mediu [20,
29]. Taxonul care întruneşte aceste însuşiri bio‑ecologice se caracterizează printr‑o rezistenţă mare la factorii de impact, foloseşte la maxim posibilităţile biotopice, şi utilizează
eficient toate metodele posibile pentru a se răspândi. Ca scop intrinsec se asigură perpetuarea speciei în timp şi spaţiu, iar ca efect exteriorizat apare fenomenul bioinvaziei.
Rezultatele obţinute prin utilizarea protocolului FISK în scopul evaluării gradului de periculozitate a speciilor invazive şi interveniente de peşti în limitele Republicii
Moldova, poate fi reflectat sub următoarea formă grafică (figura 2.7.).

Figura 2.7. Potenţialul invaziv al speciilor alogene şi interveniente de peşti
din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova

Din figura 2.7. observăm că, primele patru poziţii sunt ocupate de speciile alogene
de peşti, care cu succes s‑au naturalizat în Republica Moldova, producând pagube ecologice şi economice majore.
În fruntea lor se află carasul argintiu — Carassius gibelio (41 puncte), care în pofida unor consideraţii de ordin economic, de multe ori, este tratată ca specie valoroasă şi
dorită, însă nu în condiţiile ecosistemelor naturale din Republica Moldova. În râurile
mici, sectoarele inferioare a albiei Nistrului şi Prutului, lacurile naturale Beleu şi Manta, specia a devenit una multidominantă, care din cauza condiţiilor abiotice specifice,
a format ecofene cu ritm lent de creştere şi capacitate competitivă de excepţie [28, 484].
De asemnea, şi în alte ecosisteme palustre şi lacustre mici din ţară specia a devenit deosebit de numeroasă, având tangenţă directă cu dispariţia aproape totală a caracudei,
linului şi ţigănuşului de pe teritoriul republicii.
În ultima perioadă, se observă majorarea semnificativă a ponderii acestui taxon şi
în sectorul medial al fl. Nistru şi r. Prut, supuse, în prezent, activ procesului de limni-
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ficare, eutrofizare şi colmatare. Unele studii cito‑genetice susţin că, potenţialul invaziv
al taxonului se datorează „transformării speciei“ în forma amfidiploidă bisexuată, sau
chiar ca rezultat a pătrunderii pe la mij. sec. XX a altui taxon alogen înrudit cu carasul
argintiu, cum este carasul auriu (a nu se confunda cu caracuda) — care morfologic nu
se deosebeşte de primul [121, 339].
Pe locul II după valoarea potenţialului invaziv s‑a clasat moşul de Amur (sau guvidul somnoros) — Perccottus glenii (38 puncte), considerată o specie relativ nouă pentru
Republica Moldova (semnalată în premieră în 2005, r. Draghişte, bazinul r. Prut) [75].
Graţie unor particularităţi biologice superioare (euritermia, eurioxifilia, prolificitatea
înaltă, reproducerea porţionată şi perioada lungă de depeunere a pontelor, grija faţă de
urmaşi, dezvoltare embrionară rapidă şi voracitatea de excepţie), specia prezintă un pericol major pentru funcţionalitatea ihtiocenozelor autohtone (mai ales a celor lacustre,
palustre şi a râurile mici din ţară).
Conform teoriei expansioniste, eficacitatea de răspândire a speciei invazive este determinată de viteza cu care îşi extinde ea arealul, iar succesul naturalizării — de durata timpului formării populaţiilor numeroase şi competitive în noile teritorii (Elton, 1960; Karpevici,
1975; Odum, 1975). Moşul de Amur, datorită timpului scurt în care s‑a răspândit pe suprafeţe mari şi a format populaţiilor locale deosebit de numeroase, deja produce semne mari
de alertă pentru ecosistemele acvatice mici (lentice şi lotice). Taxonul, în câţiva ani „a sărit“
peste primele două faze a procesului de invazie (I — „de pătrundere“, II — „acomodare“),
trecând rapid la faza a III — „creşterii exponenţiale de efective“. Expansia lui în limitele Republicii Moldova a avut loc de la Nord spre Sud (prin porţiunile sistemului hidrografic din
regiunea Cernăuţi), iar în prezent este semnalat şi în braţele deltei Dunării [543].
Pe locul trei, conform potenţialului invaziv, s‑a clasat murgoiul bălţat — Pseudorasbora parva (34 puncte). Această specie invazivă, răspândită în prezent în toate
ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova, în comparaţie cu Moşul de Amur a intrat
în faza a treia a procesului invaziv — „de stabilizare în regim de fluctuaţie numerică“
(IV). Semnalat în premieră în anii ‘60 ai secolului trecut, taxonul a trecut de apogeul
„exploziei numerice“ aproximativ 15—20 de ani în urmă (când a devenenit deosebit
de abundent în obiectivele piscicole abandonate după aşa numita „perestroikă“). În
prezent demonstrează valori cantitative mari în ecosistemele râurilor mici şi lacurile
de albie, în habiatatele periferice (relativ izolate) ale albie fl. Nistru şi r. Prut, lacurile naturale Beleu şi Manta, în celelalte ocupă o poziţie accesorie [25]. În ecosistemele
unde abundenţa lui este deosebit de mare (unele heleşteie) se poate comporta ca parazit
facultativ, atacând învelişurile exterioare (graţie aparatului bucal puternic osificat) a
peştilor economic valoroşi (ca sângerul şi novacul) [464].
Aceeaşi valoare înaltă a potenţialului invaziv este caracteristică soretelui — Lepomis gibbosus (34 puncte). Însă, în comparaţie cu alte specii invazive din Republica Moldova soretele se caracterizează printr‑un comportament teritorialist bine dezvoltat, rar
interprinzând migraţii active pe distanţe mari. De aceea, de la prima semnalare pe teri-
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toriul Republicii Moldova (încep. sec. XX) şi până în prezent, aria lui de răspândire s‑a
majorat nesemnificativ, în special raioanele de Sud şi Centrale a ţării [55, 212, 389]. Totuşi, investigaţiile recente efectuate în lunca Prutului şi Nistrului inferior au demonstrat
că, specia după inundaţiile majore din 2008 şi 2010 a ajuns până sub barajele lacului
Costeşti‑Stânca şi Dubăsari, punând în evidenţă aplicarea cu succes a strategiei „disperiei saltative“, iar, în concurs cu strategia „universalismului şi oportunismului ecologic“,
strategiei r populaţionale “ şi datorită potenţialului competitiv înalt, specia în unele zone
inundate şi relativ izolate, a format populaţii deosebit de numeroase, cauzând disfuncţii
structural‑funcţionale majore a faunei native.
După speciile alogene naturalizate, în funcţie de periculozitatea şi potenţialul invaziv,
urmează un grup ecologic destul de mare al speciilor interveniente de peşti. Reprezentanţii acestui grup filogenetic „tânăr“ sunt de origine ponto‑aralo‑caspică şi mediteraniană,
care evolutiv s‑au statornicit în biotopurile marine de litoral sau cele de estuar (caracterizate prin alternări semnificative a gradienţilor de mediu şi relaţii interspecifice tensionate). Cu demararea construcţiilor hidrotehnice pe marile fluvii şi râuri (din prima jum.
a sec. XX) au fost distruse barierele naturale formate în perioada transgresiilor glaciare,
ce a servit ca premisă de răspândire a lor în toată reţiaua hidrografică a bazinului ponto‑caspic [427]. Fragmentările multiple a albiilor în ecosistemele lotice a cauzat scăderea
vitezei apei, accentuarea proceselor de sedimentare şi eutrofizare, micşorarea adâncimilor,
creşterea suprafeţelor de evaporare cu efect de mineralizare, majorarea conductibilităţii
termice, ş.a. Ca rezultat biotopurile s‑au uniformizat, apropiindu‑se după particularităţile
hidrochimice de cele limanice — habitate devenite perfecte pentru speciile mixohaline
interveniente de peşti (ca guvizii, gasterosteidele, undreaua, aterina, gingirica, ş.a.).
Este adevărat că, unii reprezentanţi ai speciilor interveniente de peşti erau prezenţi
şi câteva zeci de ani în urmă în sectoarele inferioare ale fl. Nistru şi r. Prut [389], dar
efectivele lor şi aria de răspândire erau limitate de un complex bine determinat şi stabil
de factori abiotici şi biotici, iar, în prezent, aceste bariere naturale nu‑şi mai îndeplinesc
funcţiile ecologice de altă dată. Ponderea lor, după unele estimări în sectorul Nistrului
inferior atingând valoare de 34,0% [290].
Una din cele mai periculoase specii interveniente de peşti care şi‑a majorat rapid
efectivele şi aria de răspândire pe teritoriul Republicii Moldova este undreaua — Synghathus abaster (30 puncte). Specie eurihalină (tolerează mediile saline de până la 35‰)
de origine mediteraniană, formează populaţii dulcicole numeroase în lacurile de baraj
Cuciurgan, Dubăsari, Ghidighici ş.a. În albia Nistrului devine numeroasă şi în sectorul
medial (până la or. Soroca), iar în cel inferior este prezentă prin două forme ecologice,
locală şi semimigratoare (intrând din Marea Neagră). În lacul de acumulare Ghidighici
poate atinge o densitate numerică de până la 36 mii ex/ha [492].
Cracteristic pentru această specie este grija accentuată faţă de descendenţi, masculul cu punga incubatorie (în care femela depune ovulele), protejează progeniturile
până şi după eclozare. Datorită efectivelor înalte, dimensiunilor mici, mimicrismului
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pronunţat, reproducerii porţionate, supravieţuirii înalte în stadiile ontogenetice timpurii şi competitivităţii trofice accentuate, această specie devine un concurent nedorit
pentru speciile native zooplanctonofage şi bentosofage de peşti.
Printre guvizi, cei mai periculoşi în limitele Republicii Moldova din punct de vedere a impactului produs de „efectul supermaţiei numerice“ sunt consideraţi: ciobănaşul — Neogobius fluviatilis (28 puncte), stroghilul — Neogobius melanostomus (26
puncte), mocănaşul — Babka gymnotrachelus (23 puncte) şi guvidul de baltă — Ponticola kessleri (22 puncte).
Specia cea mai abundentă şi frecventă de guvizi în limitele Republicii Moldova este
ciobănaşul, prezentă în toate tipurile ecosistemelor acvatice (râurile mici, mari şi medii, lacurile de acumulare, ş.a). În pofida predilecţiei speciei faţă de apele curate şi bine
oxigenate (considerată ca bioindicator de calitate), poate demonstra o normă de reacţie
largă, fiind indentificată şi în unele habitate degradate din raza municipiului Chişinău,
Bălţi, Orhei ş.a. În ecosistemele tipic reofile, în condiţii de abundenţă înaltă, poate provoca modificări funcţionale negative în populaţiile speciilor indigene cu divers statut
de rarietate (pietrarul, fusarul, beldiţa, boişteanul,râmbiţa, ş.a.)
Potenţialul invaziv al unor guvizi în limitele Republicii Moldova este argumentat
de următoarele caractere biologice:
• Sunt specii polimorfe, euritope, cu un areal în continuă extindere.
• Duc un mod de viaţă ascuns şi puţin activ (majoritatea sunt specii teritoriale), deci sunt
mai puţin accesibili pentru speciile ihtiofage de peşti, iar dimensiuni mici ale corpului
şi modul de viaţă bentonic îngreunează reglarea efectivelor prin pescuit meliorativ.
• Sunt specii euritrofe cu o competitivitate nutritivă accentuată şi cu un coeficient trofic
ridicat — submină baza trofică furajeră din ecosistem şi inhibă ritmul de creştere la
speciile economic valoroase de peşti.
• Au o rată mare de supravieţuire a progeniturilor manifestată de grija accentuată faţă de
urmaşi.
• Majoritatea sunt devoratori activi de icre, larve şi puiet a altor specii autohtone de
peşti.
În ultima perioadă se observă o avansare rapidă în ecosistemele dulcicole din ţară
(mai ales în bazinul fl. Nistru) a unor specii considerate exclusiv marine, cum este
aterina mică — Atherina boyeri (27 puncte) şi gingirica — Clupeonella cultriventris (27
puncte). După construcţia numroaselor lacuri de baraj şi modificarea condiţiilor abiotice din râuri, speciile s‑au extins, formând populaţii dulcicole deosebit de abundente.
În bazinele fluviilor Nipru, Don, Volga şi Cama gingirica s‑a naturalizat în toate lacurile de acumulare [427, 448]. În limitele Republicii Moldova aterina mică şi gingirica
sunt semnalate deocamdată în sectorul Nistrului inferior, lacul refrigerent Cuciurgan
şi lacul Cahul, reuşind să formeze populaţii locale deosebit de numeroase.
De asemenea, se constată majorarea bruscă a efectivelor altor două specii interveniente de peşti din familia Gasterosteidae cum este ghidrinul (27 puncte) şi osarul (25
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puncte), care au „invadat“ zona de litoral a albiei fl. Nistru (mai ales ghidrinul) şi bazinul râurilor mici din ţară (osarul). Din cauza efectivelor mari, accesibilităţii joase în
nutriţia speciilor ihtiofage (mecanisme de apărare dezvoltate) şi fiind devoratori activi
de icre, larve şi puiet a speciilor indigene de peşti, provoacă disfuncţii semnificative în
starea şi dinamica populaţiilor autohtone (figura 2.8.).

Figura 2.8. „Invadarea“ albiei Nistrului medial cu ghidrin

Analiza comparativă a stării populaţiilor speciilor interveniente de peşti din fl. Nistru şi r. Prut constată o diversitate şi o abundenţă mult mai mare a lor în fluviu (mai ales
a speciilor de guvizi, gasterosteide, undreaua, aterina mică pontică şi gingirica), care, din
cauza fragmentărilor multiple, cu efect de mineralizare, eutrofizare şi colmatare hidrobiotopică, provoacă pontizarea activă a ihtiofaunei acestui macroecosistem, iar legătura
directă cu Marea Neagră şi pescuitul excesiv a speciilor de talie mare — „trasează un
drum magistral fără obstacole şi primejdii în cotropirea noilor teritorii“.
Dacă suprapunem principiile de definire a speciilor invazive cu prevederile legii
Liebig, putem deduce că orice specie care pretinde a fi considerată invazivă, trebuie să
deţină cel puţin o strategie oportună şi avantajoasă în condiţii concrete de mediu şi să
fie tolerantă sau indiferentă faţă de toţi factorii externi de impact [57]. În aşa fel, dacă
sângerul, novacul şi cosaşul în SUA au un efect invaziv [590, 598], la noi în ţară, chiar
dacă s‑ar naturaliza, vor fi uşor extraşi prin pescuit (din cauza dimensiunilor corporale
mari în condiţii de pescuit ilicit dezvoltat, şi a cererii mari pe piaţa produselor autohtone — fiind accesibili după preţ). Astfel, ca factori limitativi în condiţiile Republicii
Moldova pentru aceste specii se prezintă: imposibilitatea reproducerii pe cale naturală
şi presingul înalt al pescuitului selectiv.
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Ciprinidele asiatice de talie mare, în pofida populărilor sistematice şi pătrunderii
accidentale în cantităţi imense în reţelele hidrografice a ţării, niciodată n‑au produs
un efect invaziv evident, ba dimpotrivă sunt dorite în capturile piscicole şi căutate în
acvacultura ţării pentru efectul lor meliorativ în lupta cu „înflorirea apei“ (sângerul), a
împânzirii excesive cu macrofite (cosaşul) şi valorificării resurselor furajere neutilizate
de alte specii de cultură [11, 84, 104]. De aceea, conform protocolului FISK, aceste specii
introducente de talie mare, sunt considerate ca având un potenţial invaziv mediu: sângerul (10 puncte), novacul (9 puncte), cosaşul (9,5 puncte), ce lasă, totuşi, unele rezerve,
în ceea ce priveşte posibilitatea naturalizării lor în condiţiile Republicii Moldova şi impune o stricteţe şi acurateţe deosebită în procesul de monitorizare a populaţiilor lor.
Protocolul FISK permite gruparea speciilor de peşti în funcţie de următoarele posibilele impacturi produse asupra 1) Acvaculturii 2) Mediului ambiant şi 3) Periculozitatea Biofonică (figura 2.9.).

Figura 2.9. Potenţialul invaziv al speciilor alogene şi interveniente de peşti în
funcţie de impactul produs asupra acvaculturii, mediului şi instalaţiilor hidrotehnice

Din figura 2.4.5. observăm că, cele mai periculoase specii de peşti cu impact major
asupra acvaculturii ţării sunt: carasul argintiu (28 puncte), moşul de Amur (24 puncte),
murgoiul bălţat (22 puncte), soretele (21 puncte) şi undreaua (19 puncte).
Programa automatizată care a inclus crapul (21 puncte) în această grupă s‑a condus
de valenţa ecologică largă a speciei (având un caracter competitiv destul de mare) şi a
ponderii semnificative în gospodăriile piscicole din ţară (şi unele naturale). În Europa
Occidentală şi SUA, specia este foarte rar folosită în alimentare (prioritate având speciile
de ocean, salmonidele, unele percide de apă dulce, ş.a.). O importanţă mai mare specia
prezintă ca trofeu în carpfishing (unde, în lacuri se populează o cantitate limitată de indi-
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vizi de dimensiuni considerabile, cu o evidenţă strictă a stocurilor formate) [604, 606].
În prezent, graţie omului, crapul este răspândit pe toate continentele (în afară de Antarctica). Naturalizarea lui de succes în unele teritorii a determinat un efect chiar invaziv
(nici tratarea apelor cu rotenonă şi antimicină nu l‑au putut opri). La noi, însă, specia are
nu numai o importanţă incontestabilă în pescuitul amatoristic şi sportiv, dar şi în piscicultură, ocupând primul loc după cantitatea producţiei piscicole pe piaţa internă [303].
Dar, cât de bizară n‑ar părea catalogarea crapului în lista speciilor alogene, forma
europeană sălbatică, astăzi se află în pericol major. Este vorba de pericolul impurificării
genofondului (intenţionat prin populări, sau accidental prin scăpări de material piscicol,
ş.a) cu exemplare provenite din crescătorii, rase care au ca origine cele două subspecii
est‑asiatice (Cyprinus viridiviolaceus şi Cyprinus haematopterus), sau cu culturi modificate
genetic a speciei europene. Astfel, o evoluţie de sute de mii de ani a formei europene sălbatice, determinată de o izolare geografică, poate fi anulată în doar câteva decenii [603].
În grupa speciilor cu periculozitate înaltă pentru mediul ambiant au fost regăsiţi
aşa taxoni ca: carasul argintiu (32 puncte), moşul de Amur (29 puncte), soretele (27
puncte), murgoiul bălţat (26 puncte), ciobănaşul, stronghilul, gingirica, aterina mică
pontică, osarul şi ghidrinul (cu câte 25 puncte), undreaua (23 puncte) şi mocănaşul cu
guvidul de baltă (câte 21 puncte). Periculozitatea acestor specii pentru mediu se datorează potenţialului lor înalt de majorare bruscă a efectivelor (cu epuizarea bazei trofice
naturale) şi competitivităţii interspecifice pronunţate (cu efect de eliminare).
Pe lângă caracterere idioadapative oportune în medii instabile, o cauză semnificativă
a progresiei acestor specii (care sunt în majoritate cu ciclul vital scurt şi de mici dimensiuni), este determinat de un factor antropic, cu acţiune indirectă — pescuitul excesiv al
speciilor de talie mare. În mod natural speciile de talie mare, graţie competitivităţii interspecifice înalte, ar putea să regleze eficient abundenţa speciilor de talie mică prin relaţii
de concurenţă şi relaţii de pradă‑prădător. Pe când, în condiţiile dificitului speciilor ihtiofage, nivelurile trofice superioare în biocenozele acvatice nu mai funcţionează normal,
cele inferioare devenind ultimele în piramida trofică şi energetică a ecosistemelor, iar
aceste specii mărunte „adesea mor de bătrâneţe, sau ca rezultat al epizootiilor“.
După categoria „periculozităţii biofonice“, toate speciile de peşti demonstrează valori joase, având un impact nesemnificativ asupra construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice. Valorile joase sunt caracteristice pentru toate speciile de peşti, fiind identice cu
alte studii din domeniu [337, 534, 552]. Ca hidrobionţi caracteristici cu periculozitate
biofonică mare sunt considerate moluştele (în special dreissena) şi unele macrofite care
provoacă pagube mari la funcţionarea hidro‑electrocentralelor, prizelor de apă, deversoarelor şi a altor instalaţii hidrotehnice.
În concluzie se poate menţiona că, este mai uşor să previi efectele negative provocate de către speciile alogene şi interveniente de peşti, prin neamestecarea omului în
„managementul naturii“, decât a elimina consecinţele negative, care, de multe ori, sunt
posibile, doar cu distrugerea întregului ecosistem.
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Particularităţile bio-ecologice şi rata de expansiune
a speciilor invazive, interveniente şi introducente de peşti
în condiţiile Republicii Moldova

2.5.1. Carasul argintiu — Carassius gibelio (Bloch, 1782)

în diferite ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova
Carasul argintiu este o specie originară din Orientul Îndepărtat, respectiv bazinul
Amurului [3, 136, 587]. A fost adus în Europa în sec.XVII de către portughezi ca peşte
ornamental, iar prin anul 1730 este deja numeros la „acvariştii continentali“ (figura
2.10.) [4, 64, 83].

Figura 2.10. Carasul argintiu — Carassius gibelio (Bloch, 1782) —
prima specie alogenă naturalizată în condiţiile Republicii Moldova

Atât prin exemplare scăpate de către acvarişti, prin populări şi schimb de material
piscicol, cât şi graţie procesului de autoexpansie, specia în scurt timp s‑a răspândit în
toată Europa, iar în prezent este un taxon cosmopolit. Nu se poate preciza perioada
când a fost introdus pentru prima dată în Republica Moldova (se presupune sf. sec.
XIX), însă, cu certitudine, este prima specie alogenă de peşte pătrunsă la noi, ca având
un efect invaziv elocvent.
Deja în a. 1962, datorită plasticităţii ecologice de excepţie, din 16 râuri mici investigate ale Republicii Moldova, carasul argintiu a fost semnalat în opt din ele, iar
producţia acestei specii în heleşteele piscicole în 1964 constituia 334900 kg, în lacul de
acumulare Ghidighici ponderea sa în capturi atingea 42,4% [439].
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Ulterior, carasul argintiu în
unele ecosisteme naturale din ţară
(zonele inundabile ale Nistrului şi
Prutului inferior, lacuri de baraj,
ş.a.) a proliferat în aşa măsură, încât
a subminat baza nutritivă a speciilor
economic valoroase de peşti, fapt
care a condus la diminuarea resurselor piscicole şi, implicit, s‑a răsfrânt
negativ asupra rezultatelor pescuitului industrial. Mai mult decât atât,
carasul argintiu, alături de murgoiul
bălţat a avut un aport semnificativ la
extincţia peştilor aborigeni ca: caracuda, linul şi ţigănuşul din lacurile şi
bălţile naturale.
În prezent, graţie potenţialului hidrobiotopic şi competitiv de
excepţie este o specie comună, abFigura 2.11. Răspândirea carasului argintiu
în limitele Republicii Moldova
solut în toată reţeaua hidrografică
a ţării (figura 2.11.).
În ecosistemele acvatice mai complexe din punct de vedere structural (ca ex. fl.
Nistru şi r. Prut), graţie potenţialului funcţional mai mare de menţinere a echilibrului
intrabiocenotic, la speciile pătrunse din exterior nu se atestă cazuri de expansie şi proliferare rapidă. Fiecare taxon nativ este integrat perfect în structura ihtiocenotică, dovedite în decursul luptei aprige pentru existenţă şi selecţiei naturale, iar orice schimbare
este amortizată de reprezentanţii poziţiilor secundare, cu necesităţi biologice apropiate
(prin legături intrabiocenotice multiplu asigurate şi dublate în „punctele mai slabe“).
Ca exemplu, în lacul de acumulare Dubăsari, în primii ani de formare (1955)
ponderea carasului argintiu (împreună cu caracuda) constituia 1,08% [439], în 1998 —
1,8% [104], iar pentru anii 2000—2012 — 8,0% !(Raportul Laboratorului de Ihtiologie
şi Acvacultură pentru anul 2012), ceea ce confirmă repetat tendinţa de „slăbire“ a ecosistemului şi marginalizare a speciilor autohtone în mediile degradate (bioinvazia fiind
o consecinţă indirectă a influienţii factorilor antropici negativi).
În ecosistemele naturale lacustre, palustre şi cele ale râurilor mici din Republica
Moldova, valorile indicilor cantitativi ai carasului argintiu devin extrem de mari, întrecând cu mult pragul critic admisibil. În aceste ecosisteme, relativ izolate şi evoluate
în condiţii ecologice deosebite, s‑a format o biodiversitate cu reprezentanţi mai îngust
specializaţi (stenobionţi), fiecare taxon devenind important atât ca component structural, cât şi funcţional (puţine legături intabiocenotice, dar esenţiale şi irepetabile). În
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condiţiile când, factorii de impact (ca exemplu fragmentarea multiplă a hidrobiotopurilor cu efecte rapide de eutrofizare, colmatare şi termoficare) cauzează extincţia unor
aşa specii cheie, consecinţele negative intervin imediat, şi la toate nivele de oragnizare
bio‑ecologică.
Astfel, pătrunderea carasului argintiu în ecosistemele râurilor mici din ţară şi a lacurilor naturale, a cauzat eliminarea rapidă a speciilor asemănătoare după nişa trofică,
dar mai slabe competitiv, şi dependente de starea de conservare a habitatelor caracteristice, cum sunt caracuda, linul, ţiparul, ş.a.
În funcţie de particularităţile concrete de mediu stabilite în ecosistem, valenţa ecologică largă a speciei se manifestă prin apariţia unui polimorfismului ecologic exprimat.
Formele ecologice se deosebesc, în primul rând, după structura populaţiilor (genetică,
vârstă, sex), nişa spaţială ocupată, ritmul de creştere, perioada de maturizare sexuală,
prolificitate, numărul pontelor depuse, capacitatea competitivă şi hidrobiotopică, ş.a.
Spre exemplu, în lacul de acumulare Ghidighici carasul argintiu are un ritm de
creştere destul de rapid, ceea ce indică la condiţii trofice optimale pentru creşterea şi
dezvoltatrea speciei (tabelul 2.3. şi figura 2.12.) [16].
Tabelul 2.3. Valorile gravimetrice* şi parametrii de creştere la caras argintiu
din lacul de acumulare Ghidighici
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

5,1±0,28

3,26

4,2±0,22

2,21

0,71

0,62

1+

12,2±0,29

2,94

70±3,14

1,88

1,09

1,85

2+

16,5±0,18

2,68

168±5,05

1,64

1,22

2,23

3+

21,3±0,25

2,28

365±6,31

1,27

1,33

2,56

4+

24,0±0,28

1,96

521±14,03

0,97

1,38

2,72

0,66

1,41

2,83

t₀= ‑0,493
k= 0,306
w∞= 1222,1

a= –1,571±0,03
b= 3,117±0,037
rxy= 0,999±0,0001

5+
n=71

25,6±0,42
a= 8,347
b= 0,731
c= 3,581

1,70
t₀= –0,461
k= 0,312
l∞= 31,089

l = 31,089(1‑e‑0,312(t+0,461))

670±24,58
a= 2,824
b= 0,735
c= 2,52

W =1222,1(1‑e‑0,306(t+0,493))3

lgW=(–1,571±0,03)+(3,117±0,03) lg l

* t — vârsta (ani), — lungimea medie standard pentru fiecare grupă de vârstă (cm),
— masa medie corporală pentru fiecare grupă de vârstă (g)

La vârsta de o vară puietul atinge lungimea medie standard de 5,1 cm şi greutatea
de 4,2 g, la 1+ carasul argintiu atinge lungimea medie de 12,2 cm şi greutatea medie de
70 g, la vârsta de 2+ ani — lungimea de 16,5 cm şi greutatea de 168 g, la 3+ ani — lungimea de 21,3 cm şi greutatea de 365 g, la 4+ ani — 24,0 cm şi 521 g, la 5+ ani — 25,6 cm
şi 670 g.
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Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere, relevă
o dinamică în ascensiune semnificativă atât în lungime cât şi în greutate (k lungime —
0,306, k pentru greutate — 0,312) şi indică la un timp mai scurt (necesar speciei din
ecosistem) pentru a atingere valorile gravimetrice fiziologice maximale (l∞ = 31,089cm
şi w∞= 1222,1g). Acest caracter de creştere fiind propriu speciilor cu ciclul vital scurt şi
mediu, şi cu o structură mai simplă de vârstă.
La analiza corelaţiei lungime‑greutate, observăm valoarea lui b= 3,117±0,037, ce
indică la o creştere alometrică pozitivă, favorizându‑se creşterea în greutate faţă de cea
în lungime. Această valoare este provocată de condiţii prielnice de nutriţie şi îngrăşare
a specie în lac, graţie abundenţei şi accesibilităţii mari de hidrobionţi furajeri şi procesului activ de eutrofizare a ecosistemului (figura 2.13.).

Figura 2.12. Creşterea în lungime şi greutate la carasul argintiu din lacul Ghidighici

Figura 2.13. Dependenţa masei corpului
W (g) în fucţie de lungimea standart l (cm)
la carasul argintiu din lacul Ghidighici

Compararea ritmului gravimetric de creştere a carasului argintiu din acest ecosistem cu alte ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova, se constată un ritm puţin mai
lent decât în Cuciurgan (2+ — 338,5 g, 3+ — 677,7g, 4+ — 830,0 g, 5+ — 1125,5 g) şi
Dubăsari (2+ — 390,0 g, 3+ — 506,0 g, 4+ — 773 g) [440], fiind asemănător cu cel din
sectorul Nistrului inferior (2+ — 180 g şi l — 18,05 cm, la 3+ — 245 g şi 19,7 cm, 4+ —
540,6 g şi 24,5 cm [539] şi favorabil, raportat la întreg arealul de răspândire a speciei
[185, 587].
Alta e situaţia în lacul Beleu şi râurile mici din Republica Moldova unde această
specie, în pofida alternărilor semnificative a gradienţilor de mediu, formează eco‑morfe bine diferenţiate, ce‑i permite să supravieţuiască, şi chiar să domine în condiţii de
mediu nefavorabile.
Creşterea lentă a carasului argintiu în râurile mici ale Republicii Moldova permite
speciei oportuniste (euriterme, eurioxibionte, mixohaline, eurifage, polifile) să reziste,
şi chiar să prolifereze rapid în condiţii austere de mediu [39].
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De asemenea, această variabilitate adaptivă a speciei, manifestată în diferite ecosisteme şi în diferite condiţii de mediu, poate servi ca obiect important în studiul de
bioindicaţiei calităţii mediului [28].
Structura specifică a ihtiocenozei şi starea funcţională a populaţiilor piscicole din
lacul Beleu în mare parte depinde de regimul hidrologic, de gradienţii termici, gazoşi,
şi se poate modifica semnificativ pe parcursul anului.
În aceste condiţii, analiza stării structural‑funcţionale a populaţiei de caras argintiu, capturat în perioada estivală în lacul Beleu (când populaţia locală devine izolată
spaţial şi ecologic), a pus în evidenţă o serie de particularităţi biologice.
Estimarea valorilor gravimetrice a indivizilor populaţiei locale de caras argintiu
din lacul Beleu, în timpul perioadei nefavorabile, a constatat prezenţa ecofenului cu un
ritm lent de creştere (tabelul 2.4.)
Tabelul 2.4. Valorile empirice gravidimensionale şi parametrii de creştere a formei ecologice a carasului argintiu cu ritm lent de creştere din ecosistemul lacului Beleu
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

4,9±0,11

2,69

3±0,12

1,49

0,69

0,48

1+

10,6±0,14

2,19

31±1,45

1,01

1,03

1,49

2+

13,0±0,24

1,88

57±1,76

0,72

1,11

1,76

3+

14,5±0,15

1,62

95±4,21

0,29

1,16

1,98

4+

17,5±0,39

0,72

138±5,27

– 0,32

1,24

2,14

t₀= ‑0,386
k= 0,436
w∞= 204,98

a= –1,635±0,092
b= 3,06±0,098
rxy= 0,998±0,001

n=69

a= 6,993
b= 0,642
c= 3,169

t₀= –0,442
k= 0,442
l∞= 19,561

l = 19,561(1‑e‑0,442(t+0,442))

a= 2,086
b= 0,646
c= 1,942

W =204,98(1‑e‑0,436(t+0,386))3

lgW=(–1,635±0,09)+(3,060±0,09)lg l

Analiza modelului matematic de creştere în lungime şi greutate la populaţia locală
de caras argintiu din lacul Beleu (tabelul 2.4.), indică că parametrul k are o valoare ridicată (k lungime — 0,442, k pentru greutate — 0,436), caracteristică speciilor cu ciclul
vital scurt cu o viteză mare de creşetre în primele grupe de vârstă, necesară pentru a
atinge într‑un timp cât mai scurt dimensiunilor fiziologice maximale (l∞ = 19,561 cm,
w∞ = 204,98 g).
Conform modelului Bertalanffy, ecotipul carasului argintiu din lacul Beleu se
comportă în acest ecosistem ca o specie cu ciclul vital scurt, de talie mică şi structură
simplă de vârstă, demonstrând un potenţial adaptiv fenomenal la variaţii mari a gradienţilor factorilor abiotici.
Carasul argintiu în lacul Beleu la vârsta de o vară (0+) are lungimea medie standard de 4,9 cm şi greutatea 3,0 g, la un an şi o vară — lungimea medie standard este de
10,6 cm şi greutatea medie de 31g, la 2+ — greutatea medie de 57 g şi lungimea standard
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(l) — 13,0 cm, la 3 + — greutatea de 95 g şi lungimea 14, 5 cm, iar la 4 + — greutatea
medie este de 138 g, iar lungimea respectiv de 17,5 cm (figura 2.14.).
La analiza corelaţiei lungime‑greutate observăm valoarea lui b=3,061, ce relevă
o creştere cu caracter izometric în lungime şi greutate, ceea ce denotă că, ecotipul cu
creştere lentă s‑a integrat perfect la condiţiile ecologice severe stabilite în ecosistem,
mobilizându‑şi eficient resursele energetice acumulate pentru înfruntarea intemperiilor (figura 2.15.).

Figura 2.14. Creşterea în lungime
şi greutate la ecotipul carasului argintiu din
lacul Beleu

Figura 2.15. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la ecotipul carasului argintiu din lacul Beleu

În structura de vârstă a ecotipului carasului argintiu din lacul Beleu ponderea maximală este deţinută de indivizii cu vârsta 2+, atingând valoarea de 68,2% [28, 41].
Compararea ritmului gravidimensional de creştere a formei ecologice locale de caras argintiu din lacul Beleu cu indivizii altor ecosisteme acvatice din Republica Moldova relevă o creştere mult mai încetinită ca în fl. Nistru, albia r. Prut şi lacurile de albie,
şi puţin mai rapidă ca în râurile mici din Republica Moldova [39, 104, 212].
Analiza la nivel populaţional, denotă abateri şi în structura de sex, unde se constată predominarea elocventă a masculilor în populaţie (peste 60%) [28, 41].
Este considerat că, doar câteva decenii în urmă (Vasiliev, 1985; Cerfas, 1987; Abramenko, 1994, 2004), carasul argintiu în partea estică a arealului său nativ (în centrul
istoric de origine), era reprezentat de populaţii cu indivizi diploizi (2n=98—100), iar în
partea europeană — doar de femele triploide (3n=135—165). Această structură spaţială
s‑a păstrat până în anii 90 ai sec. XX [121].
Unele studii contemporane susţin că, carasul argintiu în partea europeană a arealului de răspânditre este reprezentat prin două forme, care în prezent au căpătat
statut se specii aparte (Bogutskaya, Naseka, 2004; Kottelat, 2007). Prima specie este
carsul argintiu unisexuat — Carassius gibelio Bloch, 1782, care a pătruns în bazinele acvatice ale Europei, încă în secolul XIX, şi care era unica formă identificată în
partea europeană a URSS până în anii ’60 ai sec. XX (Golovinskaya ş.a., 1965) şi a
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doua specie este carasul auriu bisexuat şi amfidiploid — Carassius auratus Linnaeus,
1758 — la care în populaţii ambele sexe sunt reprezentate aproximativ egal, şi care a
pătruns (accidentat sau deliberat) pe teritoriul europen pe la mijlocul sec. XX. (Demchenko, 1981).
Analiza morfologică comparativă a populaţiilor bisexuate şi unisexuate de caras
argintiu (Vasilieva, 1990), au demonstrat că, diferenţieri sigure în majoritatea caracterelor morfologice nu se constată, ceea ce, nu permite validarea diagnosticării lor prin
metode clasice ca specii aparte. De asemenea, şi Merezhin (2008) susţine că, separarea
acestor taxoni se poate face doar cu ajutorul markerilor genetici, din cauza transgresiei
rapide a majorităţii caracterilor morfologice dinstinctive, cu toate că se constată că,
forma unisexuată triploidă a carasului argintiu tinde să se separe spaţial şi să se prezinte ca „unitate reproductivă aparte“ [339].
Studiile contemporane cito‑genetice şi moleculoare au stabilit că, femelele formei
triploide a carasului argintiu (3n = 150) se pot reproduce atât ameiotic ginogenetic cât
şi meiotic sexuat (Fan, Shen, 1990; Feng Zhang et al., 1992; Zhou et al., 2000). Organismul poliploid impar, poate avea setul XXX sau XXY de cromozomi sexuali, unde
Y‑heterocromozomul se află în stare represivă (ca genă recesivă), nemanifestându‑se
fenotipic la forma ginogenetică. Intensificarea presingului antropic şi instabilitatea factorilor de mediu a provocat „trecerea“ de la forma ameiotică ginogenetică de reproducere a carasului argintiu — la cea meiotică bisexuală, unde pot apărea masculi triploizi
cu setul de heterozomi XYY [121]. Cercetările din domeniu au demonstrat că, între
forma triploidă şi diploidă, are loc schimb de material genetic, cu tendinţă actuală de
transformare unidirecţionate a formei ginogenetice triploide în cea diploidă bisexuală
(Apalikova, 2008).
În aşa fel, într‑o populaţie cu ambele forme de reproducere, în condiţii instabile de mediu, este mai convenabil dacă indivizii sunt prezenţi prin forme diploide bisexuate, care folosesc activ procesul de recombinare genetică. În plus, ei devin
independenţi de prezenţa masculilor‑donori a altor specii de ciprinde (necesari în
stimularea reproducerii ginogenetice) la care, din cauza instabilităţii gradienţilor de
mediu, perioada reproducerii poate să nu coincidă cu cea a carasului argintiu, sau
ei să nu aibă acces la boişte. În populaţia cu reproducere sexuată meiotică prezenţa
masculilor diploizi de caras argintiu asigură întodeauna succesul fecundării icrelor,
iar diversitatea recombinărilor în fazele meiozei, crează (şi ulterior selectează) cele
mai oportune genotipuri.
În prezent, modificările ecologo‑cito‑genetice de transformare a structurii populaţiilor carasului argintiu s‑au constatat în întreaga regiune Ponto‑Caspică, cu tendinţa
de dominare a formei diploide bisexuale [121, 339]. Această reacţie de adaptare la nivel genetic se observă şi în ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova. De
exemplu, în lacul de acumulare Ghidighici ponderea masculilor în populaţii atinge
valoarea de 15,7%, în albia r. Prut — 22,3%, iar în r. Bâc — deja 30,96%.
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În aşa fel, structura de sex a populaţiilor de caras argintiu serveşte ca un suport
important la bioindicarea calităţii mediului, iar specia demonstrează nu numai un polimorfism ecologic pronunţat, dar şi genetic.
De asemenea, în condiţii de efective „suprasaturate“, numărul mai mic de femele
în lacul Beleu, limitează valoarea prolificităţii populaţionale, participând indirect la
diminuarea sporurilor anuale de efectiv, şi implicit, la atenuarea concurenţei intra‑ şi
interspecifice acerbe.
Capturarea carasului argintiu, nemijlocit în albia r. Prut denotă deosebiri semnificative în structura populaţională şi în ritmul de creştere individual.
Valorile gravimetrice şi caracterul creşterii carasului argintiu din albia r. Prut sunt
reflectate în tabelul 2.5.
Tabelul 2.5. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la caras argintiu
din albia Prutului inferior
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

5,6±0,61

3,41

6,7±0,93

2,23

0,75

0,83

1+

11,2±0,16

3,20

68±2,54

1,97

1,05

1,83

2+

16,5±0,15

2,96

125±3,34

1,83

1,22

2,10

3+

18,1±0,22

2,87

193±4,52

1,69

1,26

2,29

4+

21,0±0,38

2,70

251±5,86

1,59

1,32

2,40

5+

23,0±0,14

2,55

359±11,61

1,41

1,36

2,56

6+

24,0±0,44

2,47

491±22,06

1,20

1,38

2,69

7+

25,5±0,92

2,33

582±31,97

1,05

1,41

2,76

8+

30,0±1,41

1,28

850±21,21

0,56

1,48

2,93

t₀= ‑0,004
k= 0,19
w∞= 1411,98

a= –1,258±0,113
b= 2,825±0,143
rxy= 0,994±0,003

n=69

a= 6,17
b= 0,827
c= 3,676

t₀= –0,518
k= 0,189
l∞= 35,814

l = 35,814(1‑e‑0,189(t+0,518))

a= 1,963
b= 0,824
c= 2,418

W =1411,98(1‑e‑0,19(t+0,004))3 lgW=(–1,258±0,113)+(2,825±0,143)lg l

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru carasul argintiu din albia r. Prut relevă
un ritm de creştere asemănător speciilor de talie mare cu o structură populaţională
complexă (k lungime — 0,189 şi k pentru greutate — 0,192), la care „pasul“ de atingere
a valorilor fiziologice maximale (l∞ = 35,814 cm, w∞ = 1411,98 g) este uniform în toate
grupele de vârstă.
Variabilitatea adaptivă de excepţie a carasului argintiu în diferite ecosisteme acvatice
ale Republicii Moldova poate provoca o plasticitate deosebită a specie la alegerea strategiilor populaţionale în funcţie de condiţii concrete de mediu şi oportunităţile impuse (de
tip r şi structură simplă ca în râurile mici şi lacul Beleu (Manta), sau de tip K şi structură
complexă — ca în ecosistemele de albie ale râurilor şi lacurilor de acumulare mari).
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Curba de creştere a valorilor medii empirice a carasului argintiu din albia Prutului
inferior este prezentată în figura 2.16.

Figura 2.16. Creşterea în lungime
şi greutate la ecotipul carasului argintiu din
albia Prutului inferior

Figura 2.17. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la ecotipul carasului argintiu din
albia Prutului inferior

La vârsta de o vară carasul argintiu atinge lungimea medie (l) de 5,6 cm şi greutatea medie de 6,7g, la vârsta de un an şi o vară (1+) — lungimea de 11,2 cm şi greutatea
de 68 g, la 2+ — lungimea standard de 16,5 cm şi greutatea de 125 g, la 3+ — 18,1 cm
şi 193 g, la 4+ — 21,0 cm şi 251 g, la 5+ ani — 23,0 cm şi 359 g, la 6+ — 24,0 cm şi 491
g, la 7+ — lungimea medie de 25,5 cm şi greutatea de 582 g, iar cu vârsta de 8+ a fost
capturat un exemplar cu lungimea de 32,2 cm şi greutatea 850g.
La analiza corelaţiei lungime‑greutate (Figura 2.17.), observăm valoarea lui b=
2,825±0,143, ce indică la o alometrie negativă accentuată, favorizându‑se creşterea în
lungime faţă de cea în greutate. Această valoare este provocată în primul rând de particularităţile hidrobiotopului r. Prut, având un curent mai rapid al apei în comparaţie cu alte
ecosisteme lotice din ţară şi la o productivitate mai joasă a hidrobionţilor furageri [102].
Se constată deosebiri şi în perioada de maturizare sexuală a acestor două forme
ecologice. Carasul argintiu din albia r. Prut deobicei atinge maturitatea sexuală la vârsta de 3 ani (2+), iar forma ecologică din lacul Beleu se maturizează preponderent la
2 ani (1+), fiind adesea capturate femele mature cu lungimea standard sub 9,2 cm şi
greautatea de 23,0 g.
În aşa fel, se poate constata cu certitudine că, în macroecosistemul Prutului inferior
sunt prezente două forme ecologice ale carasului argintiu: 1) cu ritm rapid de creştere ce
habitează preponderent în albia r. Prut (intrând la reproducere şi în lacul Beleu, Manta)
şi 2) forma ecologică oportunistă locală, cu ritm încetinit de creştere, care habitează
permanent în lacul Beleu, având un potenţial major de autoreglare la diferite nivele de
organizare (creştere încetinită, modului sexuat de reproducere cu predominarea masculilor în populaţie, maturitatea precoce şi structură de vârstă simplificată, ş.a.).
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Analiza sistemului reproductiv al
carasului argintiu din diverse ecosisteme
acvatice naturale ale Republicii Moldova poate mărturisi despre prezenţa unei
plasticităţi adaptive reproductive înalte a
speciei în diverse condiţii ecologice.
Pentru carasul argintiu din albia r.
Prut şi lacul Beleu, demararea reproducerii are loc în a treia decadă a lunii aprilie, când ovocitele din faza „E“ intră în Figura 2.18. Secţiunea ovarului femelei de
caras argintiu din lacul Beleu după prima
cea de maturizare activă şi trecere la faza
pontă depusă
„F“. În această perioadă la carasul argintiu
din râu şi lac dimensiunile ovocitare din faza ovogenezei finale sunt relativ uniforme
(având în medie 841±9,3 µm şi 849±17,0 µm respectiv). Indivizii capturaţi la sf. lunii
aprilie în lacul Beleu, aveau ovarele atât în stadiul V, cât şi VI—IV₂ de maturizare. După
prima pontă depusă ovarele de caras argintiu conţin atât membrane foliculare goale,
cât şi ovocite din fazele de vacuolizare şi vitelogeneză activă (figura 2.18).
La femelele din sectorul inferior al r. Prut dinamica dezvoltării ovocitelor şi depunerea primei ponte corespunde cu cea din lacul Beleu (a treia decadă a lunii aprilie).
Demararea reproducerii indivizilor din râu nu s‑a schimbat în comparaţie cu anii precedenţi (Fulga, 2007).
Imediat, după prima pontă depusă, ovarele carasului argintiu trec în stadiul VI‑IV₂
de maturizare, iar generaţia următoare se află în faza D₅. Indecele gonadosomatic scade
(GSI), dar nu se observă diferenţe semnificative între indivizii capturaţi din râu şi lac.
În ovare, după prima pontă depusă, pe lângă structurile rămase, şi supuse în continuare procesului de resorbţie, se dezvoltă activ ovocitele generaţiilor ulterioare [484].
Ulterior (după viitura de primăvară), cu scăderea nivelului apei în r. Prut, gârlele
de alimentare nu mai funcţionează în mod normal, limitându‑se contactul fizic dintre
aceste două ecosisteme (lac şi râu). Ca rezultat al micşorării schimbului de apă şi a adâncimilor joase din lac are loc o majorare bruscă a regimului termic. În aceste condiţii, la
indivizii de caras argintiu din lac se constată intensificarea procesului de vitelogeneză.
Ovarele carasului argintiu în a doua decadă a lunii mai (după resorbţia structurilor
rămase de la prima pontă) trece în stadiul IV₂—V de maturizare (fiind un proces caracteristic pentru speciile cu reproducere porţionată).
Ovarele femelelor de caras argintiu din sectorul inferior al r. Prut, la începutul
lunii mai, de asemenea, trec în stadiul IV₂ de maturizare (ca şi în lacul Beleu), însă dezvoltarea lor ulterioară se încetineşte, continuând să acumuleze vitelus în citoplasmă pe
parcursul întregii luni (mai).
Depunerea celei de a doua pontă la femelele de caras argintiu din aceste două tipuri
de ecosisteme acvatice (lenic şi lotic) are loc în diferite perioade calendaristice. În lacul
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Beleu acest proces decurge la sfârşitul decadei a doua a lunii mai, iar la indivizii din râu,
ovarele se află încă în stadiul IV₂ de maturizare (având valoarea indicelui gonadosomatic (IGS) mult mai mic —11,80±1,29% faţă de 19,35±1,42% la indivizii din lac) [484].
Reproducerea repetată a carasului argintiu din albia râul Prut are loc în prima
decadă a lunii iunie, iar femelele de caras argintiu din lacul Beleu în această perioadă
reuşesc să depună deja a treia porţie de icre. (tabelul 2.6.).
Tabelul 2.6. Termenii calendaristici a reproducerii carasului argintiu
din albia Prutului inferior şi lacul Beleu
Generaţiile ovocitelor
I
II
III

Lacul Beleu
Aprilie, III decadă
Mai, II decadă
Iunie, I decadă

Investigaţiile anterioare efectuate în
sectorul inferior al r. Prut demonstrau că
la carasul argintiu se ejaculau doar două
porţii (fiind identificate doar două generaţii de ovocite ejaculate). În prezentul
studiu, însă, s‑a semnalat şi a treia pontă
depusă la sfârşitul lunii iunie, dar sunt depistate şi femele de caras argintiu a căror
ovare conţineau ovocite mature neejaculate, aflate în stadiul incipient de resorbţie
[484] (figura 2.19.).
Procesul de resorbţie a ovocitelor neejaculate decurge în paralel cu diferenţierea şi
creşterea ovocitelor din fondul de rezervă.
Analiza histologică a ovarelor de caras argintiu din aceste două tipuri de ecosisteme acvatice după sezonul reproductiv
a identificat deosebiri şi în dezvoltarea generaţiilor din anul reproductiv următor.
La carasul argintiu din r. Prut după depunerea celei de a treia porţii, valoarea indecelui gonadosomatic (IGS) scade mai mult
ca la femelele din lacul Beleu, iar celulele
sexuale din prima generaţie a viitorului
an reproductiv trec în faza incipientă de
vacuolizare D₁ (figura 2.19.). Pe când, la
indivizii populaţiei lenice ponderea ma-

Albia prutului Inferior
Aprilie, III decadă
Iunie, I decadă
Iunie, III decadă

Figura 2.19. Secţiunea ovarului femelei de
caras argintiu din albia Prutului inferior după
depunearea celei de treia porţii de ovocite

Figura 2.20. Secţiunea ovarului femelei de
caras argintiu din lacul Beleu după cea de‑a
treia porţie depusă
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ximă este deţinută de ovocitele în diverse
faze de vacuolizare (D₁—D₃), explicând
valoarea mai mare a indecelui gonadosomatic (figura 2.20.).
Divergenţe în ovogeneza acestor
două populaţii se observă şi în perioada
de toamnă. Prima generaţie de ovocite a
viitorului an reproductiv la indivizii din
lac în luna octombrie trec în faza incipientă a creşterii trofoplasmatice, iar ovarele
ating stadiul III‑IV de maturizare (figura
2.21.).
Pe când, celulele sexuale a indivizilor
din râu, în această perioadă, încă rămân Figura 2.21. Ovocitele secundare de caras
argintiu din lacul Beleu în faza incipientă a
în faza de vacuolizare, ce corespunde stavitelogenezei
diului III de maturizare, şi numai în noiembrie ovocitele primei generaţii intră în
procesul de vitelogeneză, iar ovarele lor
în stadiul III—IV de maturizare (figura
2.22.).
În perioada de iarnă se atestă o majorare semnificativă a indecelui gonadosomatic. În martie, valoarea acestui indice
la femelele din lacul Beleu atinge 15,93%.
Acestă dinamică în procesul de gametogeneză demonstrează că la femelele de
caras argintiu în lunile de iarnă are loc Figura 2.22. Ovocitele în faza vacuolizării ciacumularea activă a substanţelor trofice în toplasmei a carsului argintiu din albia r. Prut
produsele sexuale.
Prolificitatea înaltă, polifilia, reproducerea porţionată şi maturizarea timpurie a
carasul argintiu în diverse condiţii ecologice contribuie la progresia biologică a speciei
absolut în toate ecosistemele acvatice din ţară. Ca exemplu, durata lungă a viiturilor de
primăvară în anul 2014 (cu maxime în mai — încep. lunii iunie) a determinat o abundenţă mare a progeniturilor de diferite generaţaţii şi respectiv unui spor anual deosebit
a carasului argintiu în toate ecosistemele acvatice ale bazinului fl. Nistru şi r. Prut, care,
pe viitor pot produce consecinţe negative în relaţiile cu speciile native de peşti.
În concluzie se poate afirma că, carasul argintiu în condiţiile Republicii Moldova
a atins starea de optimum ecologic şi de valori cantitative periculoase, demonstrând o
variabilitate adaptivă de excepţie prin antrenarea modificărilor structural‑funcţionale
la toate nivelurile de organizare bio‑ecologică.
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2.5.2. Ecologia murgoiului bălţat Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1864)

în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Problema invaziilor biologice şi impactul lor asupra ecosistemele naturale în prezent a devenit una majoră şi necesită o rezolvare urgentă, adesea, fiind conştientizată prea târziu de omenire. Se crează o situaţie paradoxală — „noi introduceam specii
noi — şi noi luptăm cu ele“.
În majoritatea absolută a translocărilor antropohore de specii se urmăreşte scopul
pur economic, însă, fără o argumentare ştiinţifică obiectivă, rezultatele se pot solda cu
pagube materiale imense şi dezechilibruri ecologice majore. Un exemplu elocvent de
catstrofă ecologică este invazia ciprinidelor asiatice în SUA, unde pe unele porţiuni de
pe Mississippi, s‑a semnalat abundenţa lor relativă de până la 97%! Multe specii native
au dispărut, s‑au perturbat reţelele trofice şi fluxurile energetice, iar expansiunea lor de
mai departe, pune în pericol şi macroecosistemul unical al Marelor Lacuri (de care le
desparte doar plasa electrică instalată în canalele de comunicare) [590, 598].
În Republica Moldova ciprinidele asiatice (cosaşul, sângerul, novacul) au fost introduse pe scară largă în a. 1963, în alte state CSI — şi mai recent, iar printre ele s‑a
furişat un „frate de‑al lor mai mic“, care a „cotropit“ în scurt timp toată partea vestică a
fostei URSSR, apoi Europa, iar în prezent este semnalat şi în Africa de Nord [261]. Este
vorba de murgoiul bălţat — Pseudorasbora parva (Temmink & Schlegel, 1846), specie
alogenă, naturalizată în Republica
Moldova, de talie mică, hrăpăreaţă şi prezentă în toate ecosistemele
acvatice din ţară (figura 2.23.).
Arealul său nativ cuprinde
bazinele hidrografice ale celor mai
multe ţări din estul Asiei, din bazinul Amurului până în sudul Chinei [370, 542].În prezent specia s‑a
răspândit în absolut toate ţările Europei Centrale şi de Vest, inclusiv
bazinele acvatice din Danemarka,
Belgia, Marea Britanie, iar la sud —
în Iran, Turcia, şi chiar litoralul Aljirului (Africa de Nord) [261].
Răspândirea murgoiului bălţat în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova se consideră că, a
demarat în anii ’60 ai secolului treFigura 2.23. Răspândirea murgoiului bălţat
în limitele Republicii Moldova
cut, când fosta Uniune Sovietică a
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implementat programul complex de aclimatizare şi de sporire a productivităţii piscicole în toate „ţările surori“. Însă, semnalarea, de facto, a acestei specii la noi este constată
în 1972 în ecosistemul Nistrului inferior [286], cu 11 ani mai târziu decât în Dunărea
românească [60] şi cu 9 ani mai târziu de introducerea pe scară largă a ciprinidelor
asiatice în crescătoriile fostei Republici Sovetice Socialiste Moldoveneşti RSSM (1963)
[460].
În România murgoiul bălţat a fost depistat pentru prima dată în 1961, la Staţiunea
de Cercetări pentru Piscicultură Nucet‑Dâmboviţa, iar un an mai târziu, la Staţiunea
Piscicolă Cefa — Bihor. În aceste staţiuni specia a nimerit accidental cu puietul de
cosaş adus direct din bazinul fl. Yangtzi (China) (Bănărescu, 1964). Lacul Cefa, fiind
suplimentat de un afluent al Tisei (Criş), a demarat şi facilitat răspândirea specia mai
departe, în tot vestul României, estul Ungariei şi Slovaciei [64]. În Dunărea ucraineană
murgoiul bălţat a fost semnalat ca şi în fl. Nistru, în 1972, dar cu câteva luni mai târziu, iar în Nipru inferior — cu un an mai târziu (1973) [347]. Diferenţa mare de timp
între prima sesizare a murgoiului bălţat în bazinul Dunării româneşti şi cea din Nistru
inferior, cât şi lipsa semnalărilor lui în crescătoriile piscicole din ţară (în anii `60 ai
secolului trecut), unde, începând cu 1963 majoritatea lacurilor de acumulare din ţară
erau deja populate cu fitofagi asiatici, creează premise de a susţine că murgoiul bălţat
pentru prima dată a ajuns la noi în ţară nu împreună cu ciprinidelor asiatice economic
valoroase, dar prin dispersia sa naturală (autoexpansie secundară), mai ales prin intermediul viiturilor mari, din focarul român al bazinului Dunărean — în r. Prut, apoi
lacurile de luncă, râurile mici, şi chiar porţiuni salinizate de‑a lungul litorarului Mării
Negre (caracterul de autoexpansie pe teritoriul Republicii Moldova fiind asemănător
cu cel al soretelui).
De obicei, speciile invazive sunt semnalate mult mai târziu de cât introducerea
lor de facto, iar fl. Dunărea din cauza conexiunilor sale numeroase prin intermediul
canalelor navigabile cu o serie de râuri din Europa centrală şi estică, devine o sursă importantă de recepţionare a speciilor străine de peşti pe teritoriul Republicii Moldova,
prin afluentul său de dreapta, cum este r. Prut.
O argumentare în plus a potenţialului mare de răspândire a acestei specii este capturarea indivizilor în apele salmastre [397]. Această ipoteză este susţinută şi de dinamica efectivului acestei specii în fluviul Nistru, care fiind prezentă permanent din momentul identificării, nici odată n‑a atins poziţia dominantă în structura ihtiocenozei
[104].
Ecosistemele acvatice naturale mari ca fl. Nistru, în pofida presiunilor antropice
semnificative, menţin (până ce) un potenţial funcţional şi reactiv destul de mare. Graţie diversităţii specifice şi hidrobiotopice mari, cu multiple conexiuni intrabiocenotice,
„musafirii în această casă, unde sunt multe guri flămânde, sunt întâlniţi destul de rece“.
Pe când, bazinele râurilor mici din Republica Moldova, fiind într‑o stare ecologică deplorabilă, cu temperaturi extremale şi niveluri de apă catastrofale, unde lipseşte nivelul
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trofic al răpitorilor, lupta pentru existenţă şi competiţia devin nepronunţate, „deschid
uşile la toţi oaspeţii nedoriţi“. În aceste condiţii, introducerea accidentală a murgoiului
bălţat în gospodăriile piscicole din ţară în anii 1962—1964, de unde ipotetic s‑ar fi
răspândi în toată reţeua hidrografică a ţării, n‑avea să rămână ne observabilă, imanent
până în 1972 murgoiul bălţat trebuia să se manifeste prin cazuri de „explozii“ numerice
în aceste ecosisteme „tentante“.
În aşa fel, răspândirea speciei în limitele ţării noaste a mers din râurile mari (fl.
Dunărea — r. Prut) în lacurile de luncă şi râurile mici, porţiunile puţin salinizate de
litoral, ş.a., care au servit doar ca mijloc de expansie, spre cele mici „luxoase“, inclusiv
şi crescătoriile piscicole de albie, iar „cucerirea de mai departe a noilor teritorii“ a fost
accelerată prin lucrări de populare şi schimb de material piscicol „impurificat“ între
diverse gospodării piscicole.
În următorii 30 de ani, literatura ihtiologică naţională de specialitate practic nu
reflectă informaţii detaliate cu privire la starea populaţiilor şi ecologia acestei specii. În
acea perioadă, în tot spaţiul sovietic, accentul era pus mai mult pe speciile economic
valoroase, celelalte fiind numite specii depreciate sau cu valoare economică redusă (din
rusă: „sornîe, maloţenîe rîbî“) şi erau cercetate doar din punct de vedere a implementării metodelor eficiente de diminuare a efectivelor (prin activităţi meliorative chimice,
mecanice, biologice, ş.a.) [253].
Începând cu anii ’90, cu aşa numita „perestroikă“, haosul temporar în sfera gospodăririi apelor (care se resimte şi până azi), a condus la perturbări semnificative în
starea funcţională a ihtiocenozelor locale. În lacurile şi iazurile abandonate şi „vidate“
de activitatea braconajului, nişele ecologice eliberate au fost repede ocupate de primii
pionieri mici cu ciclu vital scurt şi mediu ca: murgoiul bălţat, obleţul, carasul argintiu,
babuşca, bibanul, ş.a. Însă, cel mai mare „succes“ la avut murgoiul bălţat (fiind în multe
cazuri unicul reprezentant a faunei piscicole alături de caras argintiu). Pescarii de la sat,
cu fatca pescuiau zeci de kilograme de „soronică“ (îi mai spuneau „kilică“, deoarece cu
sos de tomate era foarte gustoasă şi amintea conservele de gingirică de la magazin).
În prezent, caracterul invaziv al acestei specii alogene poartă o dinamică fluctuantă şi neuniformă, dar în linii generale, faza maximă de progres numeric a rămas în
urmă (cu 10—20 ani), în unele ecosisteme acvatice această specie cedează încet poziţia
dominantă (cu toate că, practic este imposibilă eliminarea ei totală), doar , în râurile
mici ale Republicii Moldova şi unele iazuri mici părăsite şi neîngrijite, această specie
prosperă în continuare.
Din observaţiile efectuate pe teren, putem afirma că dinamica răspândirii acestei
specii în unele ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova este limitată de unii factori:
I. Prezenţa speciilor răpitoare în ihtiocenoză
Începutul declinului acestei specii în multe ecosisteme lentice este strâns legat de
expansiunea bibanului. După principiul feedback‑ului negativ, majorarea efectivului
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prăzii, duce la reacţia din partea prădătorilor, în aşa fel bibanul ca specie cu valenţă
ecologică enormă, prin diferite moduri (reţeaua râurilor mici, inundaţii, păsări acvatice, populări accidentale), a pătruns în lacurile şi iazurile „pline“ cu pradă „perfectăca
dimensiune“. În câţiva ani, în asemenea iazuri efectivul murgoiului bălţat s‑a diminuat
radical, iar bibanul era prezent prin forma exclusiv ihtiofagă, cu ritm de creştere deosebit de favorabil. După epuizarea bazei trofice (sub formă de murgoi bălţat), în aceste
iazuri a început să apară şi bibanul cu ritm lent de creştere. În prezent, majoritatea iazurilor din ţară sunt arendate, modul lor de gestionare s‑a schimbat, însă nici murgoiul
bălţat nici bibanul n‑au fost complect eliminaţi din aceste obiective.
În acest sens, popularea acestor obiective cu şalău devine justificată nu numai din
punct de vedere economic (specie cu calităţi gastronomice înalte), dar şi biomeliorativ
(mai ales din cauza dimensiunilor şi formei uşor accesibile a prăzii). S‑a constatat că,
murgoiul bălţat în gospodăriile piscicole din ţară devine obiectul predilect în nutriţia
şalăului, ocupând o pondere mai mare de 50%.
În cazul râurilor mici ale Republicii Moldova, situaţia este diametral opusă, murgoiul bălţat a devinit specie multidominantă şi euconstantă, dinamica efectivului în
timp şi spaţiu este caracterizată ca stabilă şi durabilă.
II. Caracteristica hidrobiotopică
O altă condiţie ce facilitează răspândirea murgoiului bălţat este particularitatea
hidrobiotopică a ecosistemului.
În apele stătătoare murgoiul bălţat preferă locurile puţin adânci, cu substrat
mâlos, se concentrează în locurile abundente în refugii naturale (vegetaţie acvatică,
emergenţe sau imergenţe mici de mal, gropiţe în substrat (mai ales se ascunde în amprentele lăsate de vitele mari cornute în locurile de adăpat), braţe laterale, ş.a.), sau
artificiale (diferite obiecte de uz casnic aruncate în apă, în zona construcţiilor hidrotehnice, în canale de drenaj, şi de alimentare cu apă, ş.a.). Anume, prezenţa acestor
refugii în ecosistemele lenice, face imposibilă exterminarea totală a acestei specii. Ca
exemplu, în lacul de acumulare Vatra (Ghidighici), unde erau din abundenţă speciile
răpitoare de peşti, murgoiul bălţat a rezistat cu succes, concentrându‑se în „locurile
ascunse“ de litoral. De aceea, lucrările biomeliorative în crescătoriile piscicole din ţară
(cu popularea speciilor ihtiofage), trebuie efectuate în concurs cu folosirea mai activă
a metodelor mecanice prin limitatrea numărului şi suprafeţelor refugiilor naturale a
acestei specii invazive.
În râurile mici repartizarea spaţială a murgoiului bălţat deasemenea este neuniformă. Preferă locurile lin curgătoare (sau ferite de curent), bogate în vegetaţie acvatică şi
neregularităţi de fund (figura 2.24.). Se concentrează în regiunea construcţiilor hidrotehnice (mai ales printre plitele de beton), prin desişurile de stufăriş, canale aferente, în
golfuleţe mici, după emergenţe mici de mal, ş.a.
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Figura 2.24. Hidropiotopurile râurilor mici bogate în vegetaţie acvatică
şi lipsite de răpitori ihtiofagi devin „adevărate incubatoare“
pentru progeniturile de murgoi bălţat

În aspect comparativ, se observă frecvenţa mai mare de întâlnire a acestei specii
în râurile mici din centru şi sudul republicii. În râurile de nord nu toate hidrobiotopurile sunt prielnice, dar poate demonstra la nivel de habitat abundenţe foarte mari.
În zona de nord, repartizarea spaţială a speciei poartă un caracter insular mai evidenţiat ca la centru şi sudul republicii. Totuşi, tendinţa generală de eutrofizarea a acestor
ecosisteme creează condiţii prielnice pentru creşterea şi dezvoltarea acestei specii pe
toată aria.
Repartizarea neuniformă a efectivelor în hidrobiotop elucidează nu numai particularităţile biologice a speciei, dar şi caracterul său expansionist în cotropirea noilor
teritorii. Avansarea murgoiului bălţat în râuri decurge în mod saltator. Când este găsit
habitatul potrivit, are loc o creştere bruscă a efectivului (conform strategiei r), ulterior,
mai ales prin intermediul viiturilor, o parte din indivizi „părăsesc locul de naştere “ şi
se răspândesc rapid în căutarea altor habitate prielnice. De regulă, dacă în fl. Nistru şi
r. Prut se îndesesc habitatele cu abundenţe mari a acestei specii, atunci, cu siguranţă în
apropiere se găseşte sursa principală care „asigură“ râul cu noi „importuri“ de indivizi
numeroşi (mai ales în timpul viiturilor).
Murgoiul bălţat este o specie gregară, ca adaptare în condiţii de cârd, serveşte linia
întunecată de‑a lungul corpului la puiet şi unii adulţi. (figura 2.25.).
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Figura 2.25. Linia întunecată de‑a lungul corpului murgoiului bălţat
devine un semn distinctiv foarte important în procesul de orientare,
deplasere şi menţinere integră a cârdului

Însă, autorii au constatat că, specia cu succes poate aplica atât strategia comportamentului gregar (mai ale în timpul cotropirii noilor teritorii), cât şi poate deveni una
solitară cu un comportament teritorial bine pronunţat.
Caracteristica factorilor abiotici din diferite ecosisteme acvatice ale Republicii
Moldova influenţează semnificativ particularităţile ecologice ale murgoiului bălţat.
Din cauza variabilităţii individuale pronunţate, unii cercetători evidenţiază mai
multe subspecii a acestui taxon (Nichols, 1943), dar, mai aproape de adevăr, pare a fi
ipoteza înaintată de Nikolskii (1956) (citat de Karabanov ş.a., 2010), care susţine că, din
cauza potenţialului adaptiv înalt, în cadrul speciei apar forme locale cu o plasticitate
morfologică şi ecologică înaltă [261].
Una din aspectele determinate în progresia biologică a speciei este biologia reproducerii mugoiului bălţat. Se consideră că specia este una litofilă, însă s‑a constat o flexibilitate înaltă a speciei la alegerea substartului reproductiv, demonstrând un polifilism
accentuat [13, 25]. Reproducerea se începe la temperatura apei 14—16°C şi durează mai
multe luni. Ca substrat pentru reproducere foloseşte pietre, cochilii de moluşte, crengi,
rădăcini de plante acvatice, diverse obiecte de provenienţă antropică: căldări, vase mici
din plastic şi sticlă, ş.a, unde poate găsi ascunzişuri necesare pentru „cuibărit“. Masculii sunt mai mari (dimorfism sexual), iar în timpul reproducerii capătă un veşmânt
nupţial melanic caracteristic (figura 2.26.).
Ei ocrotesc activ ponta (manifestă grija faţă de urmaşi), devenind în această perioadă deosebit de agresivi cu orice intrus. Autorii au găsit în diverse obiecte de provenienţă antropică (aruncate în râu) masculi ai acestei specii, care nu părăseu cuiburile
nici sub riscul de a muri (la ridicarea lor din apă) şi ocroteau pontele cu devotament
excepţional (icrele în cuib erau în diferite faze de dezvoltare, ceea ce indică la depunerea lor de mai multe femele).
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Figura 2.26. Dimorfismul sexual la Pseudorasbora parva
(masculii mai mari cu corp alungit şi întunecat)

Prolificitatea absolută a murgoiului bălţat din r. Cubolta, cu vârsta de 1—3 ani,
variază în limitele 538—1870 icre. În r. Ciulucul de Mijloc, în aprilie femelele cu lungimea standard 3,6 cm şi 0,9 g deja depuneau icrele în prima repriză, prolificitatea absolută în medie fiind 302 icre. Icrele sunt alungite, iar dimensiunile lor variază de la
0,42—1,8 mm, având un volum semnificativ de vitelus, ceea ce asigură o rată mare de
supravieţuire a embrionilor şi larvelor. Conform datelor noastre, în râurile mici din
ţară [13, 25], reproducerea decurge din aprilie şi până la începutul lunii august, în literatura de specialitate este indicată perioada iunie‑iulie [4, 55, 370, 389, 587]. Extinderea
în timp a reproducerii naturale sporeşte probabilitatea supravieţuirii progeniturilor în
condiţiile regimului hidrologic instabil (stare deosebit de actuală pentru râurile noastre, mai ales acelea mici).
După unele date experimentale [326], femelele pot depune în perioada de reproducere până la 60 de porţii (aproape în fiecare zi) a câte 85 de icre, după alte surse — de la
6 până la 14 porţi [135]. Larvele eclozate trec la modul activ de viaţă mult mai repede ca
la alte ciprinide, crescând vădit probabilitatea lor de supravieţuire [135].
Perioada lungă a reproducerii naturale şi numeroasele ponte, condiţionează decalaje
vădite în dimensiunile puietului din acelaşi an şi este o strategie importantă de detensionare a concurenţei trofice intraspecifice (separându‑se nişele trofice) şi măreşte rata de
supravieţuire a progeniturilor în condii de variaţii frecvente a gradienţilor de mediu.
Durata perioadei vegetative la generaţia timpurie poate fi cu 3—4 luni mai lungă
ca la cea târzie, totuşi, în pofida acestui fapt, toată generaţia din acelaşi an este capabilă
să se reproducă natural în anul viitor (la vârsta de un an). Stadiul I şi II de maturizare
a ovarelor la generaţia târzie decurge mai repede, şi la sfârşitul lunii septembrie — în-
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ceputul lunii octombrie toate generaţiile din acelaşi an au ovarele în al III‑lea stadiu de
maturizare [135, 326].
Diferiţi autori indică diverse dimensiuni gravimetrice maximale la această specie
[4, 55, 83, 370, 587] chiar în limita ariei noastre ele variază de la un râu la altul. Din
râurile mici, cea mai rapidă creştere a murgoiului bălţat este constatată în r. Cubolta,
masculii pot atinge lungimea totală de până la 12 cm (L), ceea ce este rar întâlnit pe
tot arealul de răspândire. În ecosistemele acvatice mari, unde „rezistă doar cel mai
mare şi mai tare“, indivizii acestei specii poat atinge dimensiuni şi mai impresionante.
Ca exemplu, în lacul natural Beleu s‑a capturat o femelă „gigantă“ cu L—11,5 cm, l —
9,5 cm şi greutatea — 21,78 g ! (aşa valori record în literatura ştiinţifică sunt semnalate
în premieră) (figura 2.27.).

Figura 2.27. Femela „gigantă“ de murgoi bălţat din lacul Beleu
lângă „surorile“ sale de dimensiuni medii

De asemenea, fenomenul gigantismului, este caracteristic unor specii teritoriale
[345, 346], care ocupă zone individuale mai favorabile, nepermiţând accesul „confraţilor săi“ la resursele trofice.
Limitele dimensiunilor maximale şi minimale la generaţiile din anii „învecinaţi“ se
suprapun pe intervale destul de mari, ca rezultat al perioadei lungi şi modului de reproducere în rate. Diferenţa în dimensiunile peştilor din diferite generaţii a aceluiaşi an poate atinge intervale de până la 2,3 cm. Variaţia valorilor gravimetrice în funcţie de vârstă
este mai mică la masculi, la femele aceste valori depind mult de vârstă, intensitatea metabolismului generativ, stadiul de dezvoltare a ovarelor şi asigurarea trofică din ecosistem.
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Analiza matematică a ritmului de creştere a masculilor de murgoi bălţat din r.
Cubolta cu ajutorul funcţiei Bertalanffy demonstrează un potenţial de creştere semnificativ, coeficientul k pentru lungime este 0,46, iar pentru greutate — 0,502 şi indică
la intervalul mic de timp pentru atingerea dimensiunilor fiziologice maximale (l∞
=10,426 cm, w∞ = 15,951 g). Valorile mari a coeficienţilor de creştere pentru murgoi
bălţat sunt propice speciilor cu ciclul vital scurt, a căror scopuri vitale este atingerea
cât mai rapidă a dimensiunilor necesare pentru asigurarea unei reproduceri reuşite în
condiţiile unei mortalităţi sporite (tabelul 2.7.).
Tabelul 2.7. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la masculii de murgoi bălţat
din râul Cubolta
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

3,2±0,13

1,98

0,7±0,08

0,49

0,51

-0,15

1+

6,1±0,21

1,46

3,3±0,15

0,03

0,79

0,52

2+

7,3±0,1

1,14

7,9±0,21

-0,64

0,86

0,90

3+

8,1±0,07

0,84

9,8±0,16

-0,98

0,91

0,99

4+

9,5±0,11

-0,08

12,1±0,2

- 1,51

0,98

1,08

t₀= ‑0,106
k=0,502
w∞= 15,951

a= –1,549±0,214
b= 2,743±0,177
rxy= 0,99±0,009

n=74

a= 3,862
b= 0,629
c= 2,488

t₀= ‑0,311
k= 046
l∞= 10,426

l = 10,426(1‑e‑0,46(t+0,311))

a= 0,994
b=0,604
c=0,976

W =15,951(1‑e‑0,502(t+0,106))3

lgW=(–1,549±0,214)+(2,743±0,177)lg l

Din figura 2.28. observăm un ritm de creştere relativ uniform în lungime şi în
greutate, cu caracter de intensificare în grupele tinere de vârstă. La speciile cu ciclul
vital scurt de talie mică dimensiunile biotopului joacă un rol mai mic la limitarea
creşterii.

Figura 2.28. Creşterea în lungime şi greutate la masculii de murgoi bălţat
în r. Cubolta

Figura 2.29. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la masculii de murgoi bălţat în r. Cubolta
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Acest caracter liniar de creştere este caracteristic masculilor acestei specii, a căror metabolism generativ este mai puţi intens (în comparaţie cu femelele), iar scopul
primordial este atingerea dimensiunilor convingătoare împotriva „rivalilor“, răpitorilor şi altor „devoratori de icre“. Dimensiunile gravimetrice mai mari a masculilor în
comparaţie cu femelele sunt caracteristice multor specii de peşti (exemplu la siluride,
gasterosteide, ş.a.), la care se constată manifestarea grijii faţă de urmaşi.
La femele o parte semnificativă a energiei predestinate creşterii somatice se foloseşte în metabolismul generativ, în aşa fel, creşterea în lungime se amortizează pe baza
creşterii volumului ovocitar. Femelele rar ating lungimea standard de 6,0 cm, iar greutatea ovarelor poate atinge până la 42% din greutatea corpului.
La analiza corelaţiei lungime‑greutate (figura 2.29.), constatăm valoarea lui
b=2,743, ce indică la o alometrie negativă, favorizându‑se creşterea în lungime, faţă de
cea în greutate. Această valoare este condiţionată de morfologia speciei, permiţându‑i
cu succes să habiteze atât în mediile lenice, cât şi a tolera cele lotice cu curent rapid. De
asemnea, un factor determinant poate servi concurenţa trofică intra– şi intrspecifică
accentuată din acest ecosistem (în condiţiile unei abundenţe semnificative).
Deosebită este şi caracteristica structurii de sex a populaţiilor murgoiului bălţat în
râurile mici ale Republicii Moldova. În r. Cubolta, în structura de sex predomină masculii 83,2%, în r. Ciulucul de Mijloc ei constituie 41,5%, iar în r. Bâc — 59,3%. Această
variaţie în structura de sex a murgoiului bălţat (în concurs cu cea gravidimensională)
poate servi ca indicator a stării ihtiocenozelor acestor râuri.
În r. Cubolta, ponderea şi dimensiunile mai mari a masculilor denotă o selecţie
sexuală mai accentuată şi un presing mai simţitor din partea altor specii (pe baza indicilor cantitativi mai mari în structura ihtiocenotică a ecosistemului).
În r. Bâc şi r. Ciulucul de Mijloc acest raport este aproximativ de 1:1, cu devieri
neînsemnate, însă ritmul de creştere este mai lent, iar specia are o frecvenţă de întâlnire
mai mare în capturi [39]. Acest fapt ne vorbeşte despre procesul activ de uniformizare a
hidrobiotopului (prin colmatare), care este multiplu fragmentat, împânzit de vegetaţie
acvatică şi supus variaţiilor termice şi hidrologice, habitatele devenite prielnice pentru
o grupă mică de specii euritope şi înalt competitive. Sporirea ponderii femelelor, ritmul
de creştere mai lent şi structura de vârstă mai redusă, de asemenea indică la condiţii
abiotice mai severe (probabil şi la o poluare mai accentuată). Mortalitatea înaltă (în
special în timpul alternării nivelului apei şi a poluărilor frecvente), fiind compensată
de o natalitate pe măsură. În condiţiile fluctuaţiilor nivelului apei (des constatate în
ecosistemele fragmentate şi regularizate din Republica Moldova), strategia reproducerii porţionate cu extinderea perioadei reproductive, devine cât se poate de oportună,
pentru menţinerea efectivelor şi prosperarea speciei în condiţii ecologice instabile.
O problemă majoră pentru crescătoriile piscicole din Republica Moldova, este deficitul speciilor ihtiofage de peşti, mai ales a şalăului, pentru care murgoiul bălţat ar fi
o pradă perfectă. Acest deficit aduce pierderi economice enorme, unde o parte mare a
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furajului predestinat speciilor de cultură este irosit la creşterea inutilă a biomasei de
murgoi bălţat (economic depriciat), iar valoarea mare a coeficientului trofic (20—30
faţă de 3—4) necesită de zeci de ori mai mult furaj pentru atingerea aceluiaşi spor de
biomasă ca la speciile de cultură.
În prezent încă mai există iazuri, unde murgoiul bălţat a proliferat în aşa măsură
că demonstrează un comportament interspecific agresiv. Trombiţki I. a demonstrat în
mod experimental că murgoiul bălţat la densităţi semnificative, se poate comporta ca
parazit facultativ, graţie structurii aparatului bucal puternic osificat [464]. Indivizii pot
ataca învelişurile exterioare a peştilor economic valoroşi (sângerul şi novacul) aflaţi în
heleşteiele de iernare.
Apariţia şi expansiunea acestei specii în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova are tangenţe directe cu regresul numeric şi chiar declinul unor specii indigene de
peşti ca: caracuda, fufa, linul, ţiparul, ş.a., provocând sărăcirea diversităţii biologice autohtone. De asemenea, s‑a constat că murgoiul bălţat a influienţat indirect populaţiile
de fufă şi porcuşori, servind ca vector a unor parazitoze nespecifice cu efect de epizootii
(Gozlan et al, 2005; Glowacinnski et al, 2012).
Mai mult ca atât, mulgoiul bălţat se caracterizează printr‑o rezistivitate foarte
mare la diverse parazitoze, fiind semnalate foarte rar cazuri letale în populaţiile sale,
dar, specia devine periculoasă ca purtător intermediar a parazitozelor cu efect epizootic asupra altor ciprinide autohtone [571].
În aşa fel se poate concluziona că, invazia murgoiului bălţat în ecosisteme acvatice
ale Republicii Moldova este strâns legată de gradul de conservare a hidrobiotopurilor şi
starea structural‑funcţională a biocenozelor locale.
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2.5.3. Particularităţile ecologice a speciei invazive Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

în limitele Republicii Moldova
Soretele — Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) este una din cele patru specii invazive de peşti de pe teritoriul Republicii Moldova (pe lângă murgoiul bălţat — Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), moşul de Amur — Perccottus glenii
Dybowski, 1877 şi carasul argintiu — Carassius gibelio (Bloch, 1782)), care s‑a naturalizat cu succes şi a atins în unele ecosisteme acvatice valori periculoase pentru funcţionalitatea şi structura ihtiocenozelor locale [23, 37, 478].
Această specie aparţine familiei Centrarchidae şi este originară din America de
Nord, bazinul superior al fluviului Mississippi [61, 587]. Denumirea genului se referă
la operculele scvamoase caracteristice reprezentanţilor săi, iar denumirea speciei se
atribuie la forma gheboasă, asemănătoare lunii pline (figura 2.30.).

Figura 2.30. Exteriorul deosebit al soretelui îl face un obiect atractiv în acvaristică
şi mijloc important de răspândire antropohoră (accidentală sau deliberată)
în ecosistemele acvatice naturale

Pentru prima dată în Europa soretele a ajuns prin anii ‘ 80 ai secolului XIX, în principal ca peşte ornamental pentru iubitorii de acvarii. După Freyhoff (2003), Germania
este prima ţară gazdă a acestui peşte, care prin intermediul proprietarului de heleşteie
Max von Dem Morne în 1882 a adus direct din SUA mai multe specii de peşti în scop
ornamental (printre care era şi soretele) [61, 64]. După Bănărescu (1970), specia din
Germania s‑a răspândit pe cale naturală, fiind observată în 1903 în cursul superior al
Rinului şi în afluentul acestuia Main [4]. Ulterior prin Rin, Oder şi Dunăre soretele s‑a
extins spre răsăritul Europei. În Spania, Italia, Belgia, Olanda specia a fost introdusă
în mod deliberat direct din SUA „pentru înbogăţirea stocurilor naturale şi ca hrană
pentru alţi prădători“ (Miruna Iacob, 2008). În anul 2002 specia a fost semnalată în
Danemarka, iar în 2005 a ajuns deja în apele interioare ale Norvegiei [573].
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La noi, în timpul viiturilor mari soretele din Dunăre (asemenea murgoiului bălţat)
a pătruns în r. Prut şi afluienţii săi, lacurile şi bălţile adiacente (lacul Brateş, Beleu, bălţile Manta, lacul Cahul, etc.), iar din deltă prin intermediul zonelor de litorar mai puţin
sărate s‑a extins în toată regiunea de Nord‑West a bazinului Mării Negre, inclusiv fl.
Nistru (Movchan, 2009). În prezent se constată expansia sa şi în partea de Nord‑Est a
bazinului pontic [211, 474].
La accelerarea procesului de expansie şi invazie a speciei în noile teritorii, au contribuit de asemenea pescarii şi piscicultorii. Fiind un peşte cu colorit frumos a fost
crescut deseori în acvarii, iar apoi din diverse motive, eliberat în natură (şi de multe ori
în alte locuri de unde a fost prins sau adus). De asemenea, prin intermediul schimbului
de material piscicol între diverse crescătorii, larvele şi puietul a pătruns accidental în
alte lacuri, şi iminent în reţeaua râurilor mici din ţară (mai ales în partea de Sud a ţării,
unde este prezent pretutindeni).
Până nu demult această specie era semnalată doar în ecosistemele Prutului inferior şi limanul Nistrean, în albia Nistrului ne fiind identificată [55, 104, 389]. Ultimele
investigaţii au demonstrat că soretele s‑a răspândit pe tot sectorul inferior al fluviului
Nistru şi r. Prut, despărţindu‑l de lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti‑Stânca
doar câţiva metri de grosime a barajului. (figura 2.31.).
Lângă s. Branişte (aprox. 4 km aval de barajul Costeşti‑Stânca), în unele locuri
inundate de calamităţile naturale din 2008 şi 2010 a luncii Prutului inferior, specia
a format populaţii locale, deosebit
de numeros, „aşteaptând cu nerăbdare“ viiturile repetate pentru a
desemina mulţimea mare de progenituri (figura 2.32.).
În unele ecosisteme antropizate ca lacul Cuciugan această
specie a devenit multidominantă.
Abundenţa relativă în capturile cu
plasele staţionare Ø 20—35 mm
adesea întrece valoarea de 80%, iar
efectivul exagerat a cauzat daune
esenţiale unor specii autohtone de
peşti ca: bibanul, roşioara, babuşca, platica, linul, ghiborţul comun,
avatul, şalăul ş.a., diminuând
semnificativ rata de supraveţuite a
progeniturilor, ritmul lor de creştere, şi iminent mărimea stocurilor
Figura 2.31. Răspândirea soretelui
în limitele Republicii Moldova
piscicole.
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Figura 2.32. Cariera abandonată (lângă s. Branişte, aval de Costeşti‑Stânca)
şi inundată în 2010 a devenit un „incubator natural“, şi sursă importantă
în procesul de autoexpansie a soretelui

În comparaţie cu alte specii invazive din Republica Moldova, soretele se caracterizează printr‑un comportament teritorialist bine pronunţat, rar interprinzând migraţii
active pe distanţe mari. De aceea, de la prima semnalare a speciei în aria Republicii
Moldova (încep. sec. XX) şi până în prezent, suprafaţa de răspândire s‑a majorat nesemnificativ (în special localizându‑se în raioanele de sud şi centrale a ţării).
Frecvenţa de întâlnire şi abundenţa speciei de la un ecosistem la altul variază în
limete mari, preferând apele puţin adânci, transparente, bine însorite şi bogate în vegetaţie acvatică. În râuri se localizează în părţile cu apă înceată, coturi, braţe laterale,
etc. De asemenea, repartiţia temporară a specie diferă mult de la un anotimp la altul.
De obicei în albia Prutului şi Nistrului inferior specia este mai des semnalată în perioada viiturilor mari de primăvară şi vară, când indivizii migrează în căutarea locurilor
prielnice pentru înmulţire, în celelalte perioade a anului este un reprezentant relativ
rar a faunei piscicole lotice, preferând habitatele relativ izolate şi ferite de duşmani, şi
concurenţi periculoşi.
Strategiile idioadaptive ale soretelui se manifestă la diferite nivele de organizare
bio‑ecologică, reflectându‑se asupra diverselor structuri şi funcţii vitale. Din categoria
celor de ordin reproductiv, oportune în condiţiile Republicii Moldova, se poate menţiona, în primul rând, polifilia, reproducerea porţionată, prolificitatea înaltă şi vârsta
precoce de atingere a maturităţii sexuale.
Perioada de reproducere a soretelui în condiţiile Republicii Moldova se atestă în a
treia decadă a lunii mai, începând cu temperatura de 20°C şi continuă până la sfârşitul
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lunii iulie. S‑a constatat că, în lacul Cuciurgan primii depun ponta indivizii din
grupele superioare de vârstă la care spaţiul intrafolicular a fost eliberat de prima
generaţie de ovocite (râmânând următoarele generaţii în fazele viteleogenezei intensive, început de vitelogeneză şi vacuolizare a citoplasmei) (figura 2.33.).
La indivizii mai tineri, ovarele încă rămân în stadiul IV şi IV—V de maturizare.
Indicele gonadosomatic (GSI) în această
perioadă atinge valori maximale, iar ovarele conţin ovocite din diverse faze a creşterii
trofoplasmatice. Dimensiunile medii a ovocitelor în faza finală a vitelogenezei constituie 621,0±0,20 µm, iar citoplasma conţine
granule de vitelus de dimensiuni mari (la
celelalte ovocite — are loc contopirea granulelor în formaţiuni omogene) [478].
După finalizarea procesului de acumulare a substanţelor trofice, în ovocite
începe activ procesele de pregătire a ovarelor către ejacularea produselor sexuale.
Înainte de ovulare, celulele sexuale conţin
câte o picătură lipidică mare, vitelusul — în
formă de masă omogenizată care ocoperă
tot spaţiul citoplasmatic, iar epiteliul folicular devine subţire şi puţin se distanţează
de membranele ovocitare (figura 2.34.).
După depunerea primei porţii de icre,
celulele sexuale a generaţiilor ulterioare
se găsesc în diverse faze a creşterii trofoplasmatice, având o dezvoltare cu caracter
asincron, iar în ovocitelele generaţiilor ulterioare începe activ procesul de vitelogeneză (figura 2.35.).
După finalizarea creşterii trofoplasmatice, ovocitele generaţiei secundare trec
în faza de maturare, fiind eliberate în exterioar în a doua decadă a lunii iunie.
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Figura 2.33. Secţiunea ovarului de sorete
după depunerea primei ponte la vârsta de
cinci ani din lacul refrigerent Cuciurgan

Figura 2.34. Secţiunea ovocitului femelei
de Lepomis gibbosus din lacul refrigerent
Cuciurgan în faza de maturare completă

Figura 2.35. Generaţia a doua a ovocitelor
speciei Lepomis gibbosus din lacul refrigerent Cuciurgan în fazele vitelogenezei
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În prima decadă a lunii iulie femelele
de sorete au ovarele în stadiul VI₃ de maturizare, demonstrând rapiditatea mare
de acumulare a substanţelor trofice necesare pentru a treia generaţie. Depunerea
celei de a treia porţii de icre la soretele din
lacul Cuciugan are loc în a treia decadă a
lunii iulie.
În această perioadă, de asemnea au
fost identificate femele cu ovarele aflate în
faza de degenerare şi resorbţie. Pe preparatele histologice modificările distructive Figura 2.36. Resorbţia ovocitelor din a treia
generaţie la Lepomis gibbosus din lacul
a ovocitelor vitelogenice se observă prin
refrigerent Cuciurgan
pierderea turgiscenţei celulelor, dispariţia
nucleielor şi omogenizarea parţială a granulelor de vitelus. Procesului de resorbţie
sunt supuse, de asemnea şi ovulele din fazele de vacuolizare a citoplasmei, la care
ulterior vacuolele se distrug, contopindu‑se într‑o masă omogenă mare (figura
2.36.).
Printre indivizii de sorete capturaţi
s‑a indentificat „o pseudofemelă“ cu lungimea standard 11.0 cm şi greutatea 45,0
g, ce avea o dezvoltare anomalică a proFigura 2.37. Secţiunea transversală
duselor sexuale, având greutatea de 0,9
a ovarelor individului hermafrodit
g. În ţesutul generativ testicular au fost
de Lepomis gibbosus
depistate ovocite în perioada creşterii trofoplasmatice şi a celor din faza de vacuolizare a citoplasmei supuse procesului de degenerare (figura 2.37.).
Pe preparatele histologice se constată lipsa celulelor sexuale masculine ca rezulatat
a resorbţiei lor anterioare totale, iar ţesutul generativ este substituit de cel conjunctiv.
Este cunoscut faptul că, în unele condiţii acest fenomen apare la peştii hermafrodiţi anomalici, când organele sexuale masculine conţin ovocite dezvoltate. Un caz asemănător a fost depistat şi la carasul argintiu din lacul de acumulare Dubăsari (Statova,
1966).
Dinamica valorilor indicelui gonadosomatic a soretelui în perioada mai‑iulie se
poate prezenta sub formă de diagrmă care formează „trei vârfuri“ (în corespundere
cu caracterul creşterii ovocitelor în perioada de vitelogeneză şi a numărului pontelor
depuse) (figura 2.38.).
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Figura 2.38. Dinamica valorilor indicelui gonadosomatic (IGS) la femelele de sorete
în perioada ciclului reproductiv din lacul refrigerent Cuciurgan
(stadiul II‑III din grafic reprezintă generaţia viitorului an reproductiv)

Din datele prezentate pe diagrama figurii 2.38., se observă că, cea mai mare valoare
IGS se constatată nemijlocit înaintea primei porţii — 23,3%, când ovarele se găsesc în
stadiul IV de maturizare, pe când la indivizii următoarelor ponte depuse, când ovarele
se găsesc în stadiile IV₂ şi IV₃, acest idice scade cu un caracter relativ uniform (16,74% şi
respectiv 12,78%), indicând la micşorarea prolificităţii absolute şi scăderea greutăţii relative a ovarelor pe parcursul pontelor depuse. Valorile joase a indicelui IGS după fiecare
porţie depusă (VI‑IV₂ şi VI‑IV₃) sunt condiţionate şi de dimensiunile ovocitelor rămase
în faza de vacuolizare a citoplasmei, cu o mică parte în faza vitelogenezei intensive.
După finalizarea sezonului reproductiv în ovare rămân doar învelişurile foliculare goale şi un complex de ovocite din faza creşterii protoplasmatice. Faza folicolului
unistratificat corespunde stadiului II de maturizare a ovarelor, şi durează aproximativ
2,5 luni (a doua decadă a lunii iulie — începutul lunii octombrie). Cu scăderea bruscă
a temperaturii apei, ovocitele trec în faza incipientă a creşterii trofoplasmatice şi cea
de vacuolizare a citoplasmei, iar ovarele — în stadiul II‑III de maturizare. Ovocitele
previtelogenice din faza D₁ conţin un rând de vacuole. Iernează femelele de sorete cu
ovarele în stadiul III de maturizare, iar ovocitele rămân în diferite faze a vacuolizării
citoplasmatice.
În zonele climaterice cu regim termic mai favorabil, specia demonstrează unele
particluarităţi reproductive de excepţie. În aşa fel, această specie termofilă invazivă pătrunsă pe continentul Americii de Sud (Brazila) se poate reproduce tot anul împrejur,
iar în Spania şi Grecia depune patru porţii de icre (cu una mai mult ca în condiţiile
Republicii Moldova) [528, 550].
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De asemenea, este de menţionat, vârsta precoce de reproducere a soretelui în condiţiile
Republicii Moldova. În unele surse de specialitate este indicat că specia se reproduce primar
la vârsta de 2 şi chiar 3 ani [4, 395, 587]. Creşterea în condiţii experimentale a soretelui de către regretatul Lobcenco V. (1966), a demonstrat că specia se poate reproduce primar la vârsta
de 1 an, progeniturile la vârsta de o lună ating dimensiunile de 5 mm, la 2 luni — 2,5 cm, iar
la 6 luni — până la 6 cm [313, 389]. De către autori, în lunca Prutului inferior au fost capturaţi indivizi ce aveau greutatea de doar 6,2—6,5 g şi care aveau deja ovarele bine dezvoltate.
Este foarte captivantă etologia reproducerii la sorete, demonstrând un instinct
dezvoltat al grijii faţă de urmaşi (urmărit în lacul Cuciurgan). Masculii înaintea reproducerii ocupă suprafeţe mici în zona de litoral şi construiesc „cuiburi“ cu ajutorul
înotătoarelor codale şi pectorale (menţinând pe viitor „curăţenia“ în ele). Femelele se
apropie la o zi sau două după ce masculii şi‑au stabilit şi amenajat teritoriile. În urma
dansului nupţial sunt depuse 200—300 icre [313]. La părăsirea cuibului de către femelă
masculul se poate imperechea şi cu alte „partenere“. După eclozarea icrelor (40—50 ore
la temperatura apei de 20—24°C), masculul mai are grijă de pregenituri timp de 4 zile,
după care ele se disperseză printre desişurile de macrofite. În timpul îngrijirii cuibului
masculul devine foarte agresiv cu alţi intruşi şi poate ataca indivizi de dimensiuni mult
mai mari ca el.
Un alt aspect etologic interesant (Gross, 1979, 1982), care a permis speciei să demonstreze o asemenea expansiune secundară este, de asemnea, legat de biologia reproducerii. În populaţie există masculi de talie mică care nu vor îngriji pontele şi puii, dar,
care în pofida dimensiunilor mici, participă la reproducere, „fecundând în mod ilicit
icrele femelelor seduse de tăticii fideli şi corecţi“ [60].
Analiza strategiilor idioadaptive legate de nutriţia speciei în condiţiile Republicii
Moldova a pus în evidenţă unele particularităţi trofice deosebite. În urma investigaţiilor
efectuate în diferite ecosisteme acvatice din sudul şi centrul ţării, am constatat o plasticitate fenotipică accentuată a speciei (politrofism) cu diferenţe mari în ritmul de creştere.
În sectoarele inferioare a fl. Nistru şi r. Prut soreţii capturaţi, rar depăşeau lungimea
standard de 13,0 cm şi greutate de 60,0 g, iar în structura de vârstă erau prezente până
la 5 clase de vârstă, cu o pondere maximală a grupelor tinere. Însă, în lacul refrigerent
Cuciurgan, cu toate că, în prezent, productivitatea ecosistemului atinge valori nesatisfăcătoare, populaţia de sorete se găseşte într‑o stare de optimum ecologic evident. Mai
mult ca atât, abundenţa extrem de mare a speciei a cauzat consecinţe negative asupra
stării populaţiilor altor reprezentanţi nativi ca: linul, bibanul, roşioara, babuşca, şalăul, platica, obleţul, ş.a., devorându‑le pontele, progeniturile, şi limitându‑le accesul
la resursele furajere (din cauza teritorialismului pronunţat). Unii pescari susţin că au
capturat indivizi giganţi care cu greu încăpeau „doi într‑o tigaie“ (după spuse, nu mai
puţin de 300 g), iar noi am identificat indivizi cu greutatea de peste 160 g.
Consecinţa acestui ritm accelerat de creştere în concurs cu regimul termic majorat, a fost depistat la eviscerarea indivizilor de sorete din grupele medii şi superioare de
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vârstă (de la trei ani în sus). S‑a constatat că soretele din lacul Cuciurgan este o specie
monofagă, mai precis malacofagă. Gradul de umplere a tractului digestiv în perioada
vegetativă corespundea valorilor de 4 şi 5 puncte [406], ceea ce indică la o intensitate
mare de nutriţie cu sursă uşor accesibilă şi înalt calorică (figura 2.39.).

Figura 2.39. Malacofagia soretelui cu dreissenă în lacul refrigerent Cuciurgan

În aceste condiţii suntem martorii oculari, când o specie invazivă consumă o altă
specie invazivă (soretele, în această caliatate, servind ca meliorator biologic în lupta cu
dreissena). Însă, cu părere de rău, includerea sa de mai departe în lanţul trofic al ecosistemului este limitată de o complexitate de factori biotici (prezenţa spinilor şi forma înaltă
a corpului, dificitul de specii ihtiofage capabile de‑al îngera), iar gradul înalt de invazie
parazitară şi dimensiunile relativ mici ale corpului, nu‑l face un obiect popular în pescuit, fiind, în aşa fel, problematică valorificarea ulterioară a biomasei sale aflate în exces.
Fenomenul specializării speciilor polifage la nutriţia cu un anumit tip de sursă
furajeră este expunsă de noi anterior, devenind un aspect important al strategiei „universalismului şi oportunismului ecologic în condiţii instabile de mediu“ şi tendinţei
ecosistemelor „sărăcite în specii“ de a‑şi menţine stabilitatea şi funcţionalitatea pe baza
diversificărilor relaţiilor la nivel intraspecific şi intrapopulaţional.
De asemenea, consecinţele malacofagei soretelui în Spania a cauzat un impact negativ major asupra populaţiilor endemice de moluşte (Garcia‑Berthou şi Moreno‑Amich, 2000), iar în zona centrală a Ukrainei s‑a constatat fitofagia facultativă a indivizilor
adulţi de sorete [60, 377].
În aşa fel, se poate afirma, că specia în arealul său de răspândire demonstrează o
flexibilitate trofică accentuată, de la o polifagie exprimată până la o monofagie facultativă (malacofagia, ihtiofagia, fitofagia), care în funcţie de condiţiile concrete de mediu,
reprezintă o strategie de supravieţuire importantă, şi chiar un mijloc sigur în atingerea
progresului biologic.
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Cum s‑a menţionat anterior, la sorete, în dependenţă de caracteristica condiţiilor
de mediu, au loc modificări morfo‑fiziologice accentuate. În funcţie de tipul ecosistemului acvatic, baza trofică disponibilă, intensitatea concurenţei intra‑ şi interspecifice
ş.a., potenţialul de creştere a specie variază foarte mult. În râurile mici şi alte biotopuri
cu suprafeţe acvatoriale mici specia atinge valori gravimetrice nesemnificative, dar o
abundenţă mare (mai ales a grupelor tinere de vârstă), pe când în ecosistemele mari şi
complexe funcţional, dimpotrivă, dimensiunile individuale se majorează, iar ponderea
numerică este mai mică, prevalând grupele superioare de vârstă, cu un instinct teritorial dezvoltat.
Ca exemplu, aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de
creştere a soretelui din lacul refrigerant Cuciurgan, relevă o dinamică semnificativă
(atât în lungime cât şi în greutate) necesară pentru atingerea valorilor teoretice fiziologice maximale (k lungime — 0,371, k pentru greutate — 0,239) (tabelul 2.8.).
Tabelul 2.8. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere la soretele
din lacul refrigerent Cuciurgan
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

3,9±0,21

2,61

2,9±0,32

1,60

0,59

0,46

1+

7,8±0,43

2,27

12,3±1,01

1,41

0,89

1,09

2+

11,0±0,37

1,86

34,6±1,87

1,14

1,04

1,54

3+

13,5±0,16

1,37

70,8±1,7

0,81

1,13

1,85

4+

14,5±0,07

1,08

103,3±1,48

0,53

1,16

2,01

5+

15,5±0,08

0,67

121,4±0,75

0,37

1,19

2,08

6+

16,0±0,11

0,37

142,9±4,97

0,15

1,20

2,16

7+

16,3±0,14

0,14

159,2±14,42

-0,03

1,21

2,20

n=79

a= 5,414
b= 0,689
c= 2,936

t₀= ‑0,207
k= 0,371
l∞= 17,453

l = 17,453(1‑e‑0,371(t+0,207))

a= 1,361
b= 0,787
c= 1,835

t₀= 0,081
a= –1,309±0,157
k= 0,239
b=2,834±0,169
w∞= 261,353 rxy=0,99±0,006

W =261,353 (1‑e‑0,239(t‑0,081))3 lgW=(–1,309±0,157)+(2,834±0,169)lg l

La evaluarea valorilor teoretice gravimetrice maximale se poate constata că această specie în ecosistemul lacului refrigerent Cuciurgan are condiţii deosebit de favorabile pentru creştere, potenţialul fiziologic atingând — l∞ = 17,453 cm şi w∞ = 261,353 g.
Această dinamică favorabilă de creştere se poate observa analizând graficul valorilor medii gravimetrice în funcţie de vârstă (figura 2.40).
Din figura 2.40. observăm că, la soretele din lac, chiar şi în grupele superioare de
vârstă se constată sporuri anuale semnificative în greutate graţie malacofagiei (sursă
uşor accesibilă şi înalt calorică).
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Figura 2.40. Creşterea în lungime şi greutate la soretele din lacul refrigerent
Cuciurgan

Figura 2.41. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la soretele din lacul refrigerent Cuciurgan

La analiza corelaţiei lungime‑greutate (figura 2.41.), observăm valoarea lui
b=2,834±0,169, ce indică la o alometrie negativă, favorizându‑se creşterea în lungime
faţă de cea în greutate. Această valoare, probabil este provocată de gradul mare de invazie a specie cu Eustrongylides spp. (figura 2.44.), având consecinţe negative directe
asupra stării de îngrăşare a indivizilor din lac.
Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere a soretelui din ecosistemul Prutului inferior, relevă o dinamică semnificativă a valorilor lui k
(pentru lungime — 0,345, pentru greutate — 0,291) şi un timp relativ scurt la atingerea
valorilor gravimetrice maximale. Acest caracter de creştrere fiind propriu speciilor cu
ciclul vital scurt şi mediu, şi cu o structură mai simplă de vârstă (tabelul 2.9.).
Tabelul 2.9. Valorile gravidimensionale şi parametrii de creştere la soretele
din ecosistemul Prutului inferior
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

3,1±0,08

2,57

1,2±0,16

1,46

0,49

0,08

1+

7,0±0,27

2,22

9,6±1,1

1,17

0,85

0,98

2+

9,5±1,65

1,90

27,6±1,2

0,85

0,98

1,44

3+

11,2±0,13

1,60

42,3±1,85

0,62

1,05

1,63

4+

13,2±0,09

1,09

65,6±1,38

0,28

1,12

1,82

5+

14,0±0,07

0,78

81,5±1,21

0,02

1,15

1,91

6+

14,5±0,08

0,51

98,2±1,45

-0,30

1,16

1,99

t₀= ‑0,246
k= 0,291
w∞= 153,28

a= –1,346±0,109
b= 2,837±0,068
rxy= 0,998±0,001

n=84

a= 4,723
b= 0,707
c= 2,93

t₀= ‑0,431
k= 0,345
l∞= 16,171

l = 16,171(1‑e‑0,345(t+0,431))

a= 1,352
b= 0,747
c= 1,749

W =153,28(1‑e‑0,291(t+0,246))3 lgW=(–1,346±0,109)+(2,837±0,068)lg l
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Rezultatele estimării valorilor gravimetrice maximale (l∞ = 16,171 cm şi w∞ =
153,28 g) şi analizând curba datelor medii empirice (figura 2.42.) se observă că, soretele
în ecosistemul Prutului inferior creşte mult mai lent ca indivizii din lacul refrigerent
Cuciurgan. Cauza este determinată de modul de nutriţie, particularităţile hidrobiotopice ale ecosistemului, şi productivitatea relativ joasă a hidrobionţilor furajeri.
La analiza corelaţiei lungime‑greutate, observăm valoarea lui b=2,837±0,068, ce
indică la o alometrie negativă, favorizându‑se creşterea în lungime faţă de cea în greutate (figura 2.43.). Această valoare este, probabil, provocată de concuranţa trofică accentuată, în condiţii de abundenţă mare, şi o baza trofică sărăcăciosă a acestui ecosistem, cu valori joase a producţiei primare şi secundare [102].

Figura 2.42. Creşterea în lungime şi greutate la sorete din ecosistemul
Prutului inferior

Figura 2.43. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la sorete din ecosistemul Prutului inferior

În comparaţie cu arealul său de origine (SUA) s‑a constatat că, potenţialul maxim de creştere a soretelui în Republica Moldova este aproximativ cu 50% mai mic în
lacul refrigerent Cuciurgan — faţă de SUA (unde poate atinge max. 630 g) [587], şi cu
aproximativ 50% în sectoarele inferioare ale fl. Nistru şi r. Prut (max. 70—80 g), faţă
de cel maxim semnalat în lacul Cuciurgan. În râurile mici din ţară specia rar întrece
lungimea medie standard de 10,0 cm şi greutatea 30,0 g (de regulă valorile mai mari
sunt condiţionate de originea alohtonă a indivizilor — din lacuri, iazuri, râuri medii
şi mari).
Este de menţionat, că chiar în cadrul unui ecosistem există divergenţe mari în
ritmul de creştere între indivizii de aceeaşi vârstă (din cauza reproducerii porţionate),
între sexe, şi între unele caractere morfometrice (ca exemplu la indivizii locali sau la cei
veniţi cu apa mare, ş.a.).
De asemenea, unele investigaţii efectuate în scopul evaluării potenţialului de creştere a soretelui în diferite puncte a arealului nativ (SUA) şi a celui „ocupat în mod abuziv“ [574, 584], cât şi rezultatele obţinute de către noi, susţin ipoteza precum că, speciile
invazive aflate înafara arealului nativ de răspândire, dar în condiţii favorabile de trai,
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pot atinge valori gravi‑dimensionale, nu cu mult mai mici ca în punctele sale de origine, în unele cazuri le pot chiar vădit întrece (cum ar fi ciprinidele asiatice ca: novacul şi
murgoiul bălţat în ecosistemele acvatice ale Republici Moldova).
Progresia biologică a speciei presupune şi alte diverse idioadaptări oportune cum
ar fi: flexibilitatea în aplicarea strategiilor de tip K şi r, competitivitatea şi plasticitatea
trofică fenomenală, teritorialismul pronunţat, potenţial hidrobiotopic înalt (specie euritopă), termofilie (în condiţii de încălzire globală), caractere eurioxibionte şi mixohaline (fiind semnalat şi în apele salmastre) [211].
Este
impresionantă
rezistenţa la diferiţi agenţi
patogeni, fără a se atesta o
rată mare a mortalităţii şi
disfuncţii majore în populaţiile de sorete cu intensivitate şi extensivitate mari de
contaminare. În aşa fel, cu
toate că gradul de infestare
a indivizilor de sorete în lacul de acumulare Cucirgan
cu Eustrongylides depăşeşte
ponderea de 90%, populaţia
prosperă în continuare (figura 2.44.).
Figura 2.44. În pofida invaziei masive a soretelui cu
Eustrogelides în lacul Cuciurgan populaţia sa dă dovadă
Totuşi, în condiţiile
de o rezistivitate fenomenală
unei intensivităţi şi extensivităţi înalte de contaminare, creşte susceptibilitatea speciei la alţi factori de impact, iar în concurs cu abundenţa
înaltă a soretelui în lac, dinamica populaţiei în viitorul apropiat are şanse să intre în
stare de degresie totală.
Este de menţionat că, consumul peştilor infestaţi cu Eustrongylides poate fi periculos nu numai pentru organismele poicheloterme dar şi pentru om, provocând eustrongiloza larvară „larva migrans“ [353]. De asemenea soretele serveşte ca vector al unor
infecţii parazitare non‑specifice ihtiofaunei autohtone [573, 582].
În aşa fel, se poate constata că Lepomis gibbosus în condiţiile Republicii Moldova
este o specie generalistă şi oportunistă, înalt competitivă şi proliferativă. Ne rămâne,
doar să‑l cităm pe Ionel‑Claudiu Gavriloaie care susţine, şi are perfectă dreptate că
„specia la ora actuală este pe deplin integrată în ecosistemele acvatice din Europa şi
nu este posibil şi nici fezabil să urmărim îndepărtarea sa. Însă este indicat să limităm
răspândirea sa în noile habitate“[61].
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2.5.4. Ecologia şi rata de expansiune a speciei Perccottus glenii Dybowski, 1877

în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Cea mai recentă specie alogenă de peşte semnalată în apele Republicii Moldova
este moşul de Amur — Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Perciformes, Odontobutidae),
identificată pentru prima dată în anul 2005, în afluentul de stânga a r. Prut — r. Draghişte, s. Brânzeni, raionul Edineţ [75].
În prezent specia este semnalată de autori numai în partea de
nord a republicii (figura 2.45.), dar
potenţialul şi rapiditatea mare de
expansie, starea degradată a hidrobiotopurilor noastre şi înteţirea
calamităţilor naturale din ultima
perioadă, nu exclude răspândirea
lui şi în alte puncte a bazinului hidrografic al r. Prut şi fl. Nistru, cu
formarea populaţiilor numeroase
în unele habitate „ascunse şi restrânse după suprafaţă“. Această
dinamică de expansie indică la caracterul său „tânăr“ şi la un potenţial invaziv înalt a speciei.
După opinia autorilor, periculozitatea moşului de Amur în aria
Republicii Moldova se păstrează,
Figura 2.45. Răspândirea moşului de Amur
în limitele Republicii Moldova
mai mult, pentru bazinul râurilor
mici (inclusiv lacurile de albie), lipsite de specii ihtiofage şi supuse activ proceselor de eutrofizare şi colmatare, în râurile
mari este un reprezentant relativ rar, menţinut (până ce) la periferia structurii ihtiocenotice.
Moşul de Amur este o specie de origine Est‑Asiatică (bazinul Amurului, nord‑estul Chinei şi nordul Coreei de Nord). În partea europeană a Eurasiei specia a nimerit
antropohor în 1912, la început în Sankt‑Peterburg, parcurgând peste 12 mii km într‑un
butoi cu apă!, iar în a. 1948 a fost adusă la Moscova de către participanţii expedieţiei
din Amur [410, 531].
De asemenea, şi autorii acestei lucrări au constatat o rezistenţă deosebită a specie
la temperaturi înalte şi dificit de oxigen sovit. Într‑un vas de plastic de 1,5 litri, fără
condiţii de oxigenare suplimentară, au fost plasate 20 exemplare de perccottus viu şi câteva exemplare de zvârlugi, şi transportaţi cu maşina pe timp de caniculă de la nordul
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Republicii spre Chişinău. În pofida, aplicării de către zvârlugi a respiraţiei intestinale
în condiţii de dificit de oxigen solvit (prin îngiţirea bulelor de apă de la suprafaţă), unele
din ele aşa şi n‑au putut rezista, pe când, la moşul de Amur nu s‑a constatat nici un caz
de asfixiere şi şoc termic.
Ulterior, specia, nu fără ajutorul acvariştilor şi pescarilor amatori (graţie vivacităţii
deosebite în calitate de momeală), a fost eliberată în bălţi, lacuri şi râuri, de unde şi a
început „marşul“ său glorios în toate direcţiile. Viteza de lărgire a arealului speciei constituie în medie 10—12 km pe an — în direcţia nord şi vest, şi 50 km — în direcţia sud.
În râuri viteza de autoexpansie a speciei este mult mai mare, mai ales în anii cu viituri puternice. Se presupune că în Ukraina taxonomul a nimerit din bazinul Niprului superior
în anii ‘70 ai sec. trecut, ulterior expansia sa fiind intensificată prin „schimb“ de material
„infestat“ cu populări ulterioare (Reshetnikov, 2009). Din ecosistemele acvatice a Bucovinei — specia a nimerit mai întâi în reţeaua hidrografică a Nistrului, iar apoi a Prutului,
şi nemijlocit a Dunării. În aşa fel, moşul de Amur în Republica Moldova a pătruns prin
porţiunile superioare a sistemului hidrografic din regiunea Cernăuţi, iar, în prezent, direcţia de expansiune a lui are loc din nordul republicii spre sud, sud‑est şi sud‑vest [75].
Care, însă sunt caracterele idioadaptive, ce a condus la progresia bilogică a taxonomului în afara arealului de răspândire, provocând efectul bioinvaziei secundare?

Figura 2.46. Habitatul tipic al moşului de Amur

Printre acestea, în primul rând, trebuie de menţionat toleranţa mare a valorilor
extremale a gradienţilor de mediu. Diverse studii demonstrează (Iakovlev, 1925; Kirpicnikov, 1945; Spanovskaya, 1964; Sinelinikov, 1976; Kuderskii, 1980; ş.a.) că, moşul
de Amur, se întâlneşte în ecosisteme acvatice de diferit tip, este rezistent la insuficienţa
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concentraţie de oxigen solvit, variaţii mari a temperaturii, regimului hidrologic, hidrochimic, ş.a. Preferă ecosistemele lenice sau cele cu curent lent al apei şi bogate în vegetaţie acvatică submersă. Grupele tinere de vârstă se ţin gregar în locurile puţin adânci, iar
cei din grupele superioare — solitar şi în habitate cu adâncimi ceva mai mari. Demonstrează o predielecţie hidrobiotopică accentuată faţă de zonele marginale ale hidrobiotopului, relativ izolate şi ferite de contactul cu întinsurile mari (figura 2.46.).
Este o specie euritermă deosebit de rezistentă, fiind atestate cazuri de supravieţuire a indivizilor după îngheţarea totală a apei şi după majorare temperaturii apei peste
40°C, sau de secare totală a ecosistemului (Iakovlev, 1925; Zaloznih, 1982; Vechkanov,
2000; Naumenko, 2002; Bolonev, 2002 ş.a.). Mecanismul de apărare în cazul temperaturilor negative extremale este asigurat de acumularea în spaţiile intersteţiale a sărurilor, iar în cele intracelulare a acizilor graşi polinesaturaţi, ce nu permit îngeţarea protoplasmei şi lizarea celulelor [150]. În cazul temperaturilor pozitive extremale şi secare
totală a ecosistemelor, moşul de Amur se poate îngropa în mâl, formând o capsulă în
care se acoperă cu o substanţă mucelaginoasă şi în stare de anabioză aşteaptă venirea
„timpurilor mai bune“ (Bolonev ş.a. 2002).
De asemenea, s‑a demonstrat că în condiţii de alternare mare a gradienţilor de mediu, grupele tinere de vârstă întotdeuna vor avea un ritm uniform de creşte, în comaparaţie cu alţi taxoni din acelaşi ecosistem, mai puţin tolerabili şi competitivi [394, 519].
Moşul de Amur este o specie cu ciclu vital scurt, care atinge dimensiuni gravimetrice
nesemnificative. În arealul său de origine atinge lungimea de 25 cm şi greutatea de 300 g
[275, 370, 435, 587]. În condiţiile râurilor mici din Republica Moldova specia demonstrează un ritm lent de creştere, fiind determinat şi de condiţiile hidrobiotopice nefavorabile.
Ca exemplu, ritmul de creştere a moşului de Amur în r. Lopatnic (afluentul r. Prut)
este prezentat în tabelul 2.10.
Tabelul 2.10. Valorile gravidimensionale şi parametrii de creştere la moşul de Amur
din albia râului Lopatnic (bazinul r. Prut)
t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

3,0±0,05

3,09

1,2±0,09

1,64

0,48

0,08

1+

4,9±0,07

3,00

3,3±0,18

1,55

0,69

0,52

2+

7,1±0,11

2,89

11,2±0,41

1,38

0,85

1,05

3+

8,2±0,09

2,82

18,2±0,73

1,27

0,91

1,26

4+

9,1±0,08

2,77

25,6±0,74

1,18

0,96

1,41

5+

11,2±0,11

2,63

57,3±3,01

0,86

1,05

1,76

n=71

a= 2,21
b= 0,911
c= 3,175

t₀= 0,47
k= 0,09
l∞= 25,023

l = 25,023(1‑e‑0,09(t‑0,47))

a= 0,418
b= 1,06
c= 1,825

t₀= 0,004
k= 0,065
w∞= 240,8

W =240,8(1‑e‑0,065(t‑0,004))3

a= –1,406±0,175
b= 2,93±0,148
rxy= 0,992±0,006
lgW=(–1,406±0,175)+(2,93±0,148)lg l
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Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere a moşului de Amur din acest ecosistem denotă o dinamică lentă, coeficientul de creştere k
în lungime fiind 0,09, iar în greutate — 0,065. Cauzele determinante sunt caracteristica
hidrobiotopică (suprafaţă acvatorială mică ) şi abundenţa mare a acestei specii în punctul de colectare, provocând o epuizare rapidă a bazei trofice furagere.
Din figura 2.47. se observă, totuşi că, specia are un potenţial fizilogic de creştere
destul de mare. De la vârsta de 4+ atât sporul în greutate, cât şi cel în lungime devin semnificative. Această dinamică a ritmului de creştere explică valorile mici a coeficienţilor de creştere k şi valorile teoretice fiziologice maximale semnificative (l∞ =
25,023 cm şi w∞ = 240,8 g).

Figura 2.47. Creşterea în lungime şi greutate la moşul de Amur din.r. Lopatnic, bazinul
r. Prut (aval de or. Briceni)

Figura 2.48. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la moşul de Amur din.r. Lopatnic, bazinul r.
Prut (aval de or. Briceni)

Cauza „saltului“ în creştere de la această vârstă se explică prin schimbarea spectrului trofic şi „trecerea“ la modul de nutriţie preponderent ihtiofag, şi energetic mai
profitabil.
Cu shimbarea modului de nutriţie (inclusiv prin canibalism cu propriul puiet),
indivizii din populaţie „se ridică“ pe următorul nivel trofic, insuficient reprezentat în
râurile mici din ţară. În aşa fel, se ameliorează condiţiile de nutriţie, se detensionează
concurenţa intraspecifică şi se evită presingul altor specii ihtiofage (graţie dimensiunilor gravimetrice mai mari).
La analiza corelaţiei lungime‑greutate (figura 2.48.), observăm valoarea b=2,93±0,148,
ce indică la o alometrie uşor negativă, favorizându‑se creşterea în lungime faţă de cea în
greutate. Această valoare este provocată de mediul de habitare (ecosistem lotic cu suprafaţă acvatorială mică) şi concurenţa intraspecifică accentuată (pe fonul efectivului înalt).
În structura de vârstă a populaţiei moşului de Amur din r. Lopatnic predomină
grupele tinere 0+ — 2+, indivizii din grupele de vârstă superioare se întâlnesc destul de
rar în capturi (şi indică la o populaţie destul de „tânără”).
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Structura de vârstă a moşului de Amur în r. Lopatnic şi r. Draghişte este prezentată
în tabelul 2.11.
Tabelul 2.11. Structura de vârstă şi de sex a populaţiilor moşului de Amur
din r. Lopatnic şi r. Draghişte (bazinul r. Prut)
Grupele
de vârstă
0+

Ponderea grupelor de vârstă în
ecosistem (%)

Structura de sex (%)
r. Lopatnic
♀/♂

r. Draghişte
♀/♂

r. Lopatnic

r. Draghişte

26,86

13,22

—/—

—/—

20,66

24,61 / 53,07
22,3 iuv.

34,0/48,0
18,0 iuv.

1—1+

48,50

2—2+

11,56

32,64

38,70 / 61,26

44,30/55,69

3—3+

7,46

16,94

65,00 / 35,00

63,41/36,58

4—4+

4,10

10,74

72,72 / 27,27

69,23/30,76

5—5+

1,49

5,78

100,0 / —

85,71 / 14,28

Total

268 ex.

242 ex.

Ponderea maximală în structura de vârstă a populaţiei moşului de Amur din r. Lopatnic s‑a constat la grupa 1—1+ (48,50%), pe când în r. Draghişte valoarea maximală
este atinsă în grupa 2—2+ (32,64%). De asemnea, raportul între grupele tinere de vârstă
(0+—2+) şi cele superioare, demonstrează la o populaţie mai „matură“ în r. Lopatnic,
care posibil a fost „invadat“ mai recent ca r. Draghişte. În structura de sex, în ambele
râuri, în primele grupe de vârstă ponderea masculilor este mai mare la 1+ — 48,0%
şi respectiv — 53,07%. În această clasă nu toţi indivizii sunt maturizaţi sexual (18,0%
în r. Draghişte şi respectiv 22,3% în r. Lopatnic sunt juvenili). Cu înaintarea în vârstă
se constată creşterea cu caracter liniar a ponderii femelelor, până la 85, 71% la grupa
5—5+ în r. Draghişte, iar în râul Lopatnic, la această vârstă au fost capturate doar 4 ex.
(toate erau femele). Majorarea ponderii femelelor în structura de sex cu înaintarea în
vârstă a fost constată şi pentru alte specii de peşti cu ciclul vital scurt (ca exemplu ghiboţul de Dunăre din Manta şi Beleu, obleţul din Ghidighici, Costeşti‑Stânca).
Unii specialişti constată un polimorfism ecologic accentuat a acestei specii. Krîshnov şi Еlovenko (1981) citat de Bogutskaya (2002), au constatat că în ecosistemele izolate mult timp de râurile mari se formează forma ecologică hipercromă cu ritm lent de
creştere, cu deosebiri în 12 din 45 caractere plastice, şi cu o nutriţie preponderentă cu
nevertebrate [569]. Pe când în ecosistemele complexe, înalt organizate, cum sânt râurile
mari, indivizii aveau o culoare mai deschisă, un cap mai mare, un corp mai alungit
cu înotătoarea anală şi a doua dorsală deplasată mai posterior, şi un mod de nutriţie
preponderent ihtiofag.
Acelaşi lucru a fost observat şi de noi, comparând fenotipul moşului de Amur din
albia r. Prut cu ecomorfa din râurile mici (figura 2.49.).
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Figura 2.49. Diferenţele de fenotip a moşului de Amur din albia r. Prut (stânga)
şi râurile mici din ţară (dreapta)

Din acest punct de vedere, unele particularităţi biologice ale moşului de Amur,
cum este variabilitatea fenotipică accentuată (cu un potenţial de creştere semnificativ),
maturizarea sexuală la vârste diferite (1+ — 2+), ihtiofagismul facultativ (inclusiv canibalism) sau polifagismul cu resurse disponibile, flexibilitatea mare în alegerea nişelor
spaţiale (în funcţie de biotop şi dimensiunile individuale), îl „apropie“ foarte mult de
bibanul euritop şi cosmopolit.
Cât priveşte nutriţia speciei în limitele Republicii Moldova, moşul de Amur dă dovadă de o plastictate trofică de excepţie, în spectrul trofic se regăsesc de la dafnii şi
ciclopi, până la puiet de peşte (inclusiv propriu) şi mormoloci. Acest caracter euritrof şi
flexibilitatea accentuată la schimbarea spectrului trofic, asigură supravieţuirea speciei
în orice condiţii, chiar până la eliminarea totală a unor concurenţi din ecosistem. Există cazuri când moşul de Amur în unele ecosisteme izolate (bălţi, iazuri şi lacuri mici)
devine unicul reprezentant a faunei piscicole. Fenomenul este cauzat de prădătorismul
accentuat al speciei, decimând generaţiile altor specii de peşti începând cu stadiile ontogentice timpurii (icre, larve, alevini, puiet), compromiţind sporul lor populaţional
anual, până la eliminarea totală a concurenţilor din ecosistem [436].
Se observă o dependenţă directă a spectrului trofic în funcţie de dimensiunile indivizilor, tipul ecosistemului populat şi perioada anului. Variaţiile mari în dimensiuni
la generaţiile din acelaşi an (costatată la această specie asemenea murgoiului bălţat,
obleţului, ş.a.) are o importanţă deosebită la detensionarea concurenţei trofice intraspecifice, indivizii de aceeaşi vârstă dar de dimensiuni diferite, ocupă nişe trofice separate.
La indivizii din râurile mici în tractul digestiv predomină cladocere, copepode, larve
de chironomide, gamaride, oligochete, icre şi lareve de peşte. Doar în grupele superioare de vârstă (60—100 mm) se atestă cazuri de ihtiofagie (în special cu puiet de murgoi
bălţat, caras argintiu, mocănaş, moacă de brădiş, osar). În cazuri mai rare specia consumă propriul puiet (când alte resurse trofice sunt mai puţin accesibile). În râurile mari
specia demonstrează un ritm de creştere mai accelerat, iar în componenţa trofică puietul speciilor de peşti, începând de la o vârstă mai timpurie are o pondere mai mare.
În aşa fel, eurifagia speciei conduce la exploatarea integrală a bazei trofice din ecosistem (până şi la detritus, moluşte şi plante acvatice), factorul determinant servind
accesibilitatea şi abundenţa resurselor trofice. În aceste condiţii, el devine un concurent
trofic acerb în relaţii cu alte specii indigene, iar prădătorismul accentuat şi rezistenţa
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fenomenală la variaţia gradienţilor de mediu îl poate face unicul reprezentant a faunei
piscicole din hidrobiotop.
Particularităţile adaptive de succes a specie legate de potenţialul expansiv de excepţie şi creşterea bruscă de efective are tangenţă directă şi cu biologia reproducerii.
Perioada reproducerii în condiţiile Republicii Moldova începe la temperatura apei
18—20°C, de regulă în prima decadă a lunii mai şi durează până la începutul lunii iulie.
Femela poate depune până la trei porţii în acelaşi an reproductiv. În această perioadă
se observă un dimorfism sexual accentuat. La mascul în regiunea frontală se observă o
hipertrofie, iar la femelă creşte semnificativ volumul cavităţii viscerale (figura 2.50.).

Figura 2.50. Dimorfismul sexual la moşul de Amur (stânga — ♂, dreapta — ♀)

Icrele sunt depuse pe diverse substraturi (polifilie), chiar şi în obiectele de uz casnic aruncate în apă (asemenea murgoiului bălţat). O particularitate importantă legată
de biologia reproducerii este grija exprimată faţă de urmaşi. Masculul construieşte cuibul, iar în perioada ocrotirii pontelor practic nu se hrăneşte, activ curăţă de impurităţi
pontele şi le oxigenează frecvent cu ajutorul înotătoarelor pectorale, devind suspect şi
agresiv faţă de orice intrus ( în condiţii de acvariu se poate arunca şi la mâna omului)
[150]. De regulă, în acelaşi cuib pontele sunt depuse pe rând de mai multe femele, ce
condiţionează eclozarea lor în diferite intervale de timp (maximum 4 zile) [221, 222].
În condiţiile râurilor mici din Republica Moldova, femelele de moş de Amur, se reproduc, începând de la lungimea standart de 45 mm şi greutatea 2,69 g, iar masculii demonstrează un ritm de creştere mai rapid, intrând în procesul de reproducere de la lungimea standard 5,1 şi greautatea 3,7 g. Acest decalaj în creşterea somatică este determinat
de etologia reproducerii, când dimensiunile mai mari a masculului asigură protecţia mai
eficientă a progeniturilor (asemenea siluridelor, gasterosteidelor, murgoiului bălţat, ş.a.).
Numărul icrelor depuse într‑o porţie variază în funcţie de dimensiunile reproducătorilor, de la 330 icre pentru femele cu lungimea 4—5 cm şi până la 11493 pentru
femelele cu lungimea de 13—14 cm. Diametrul icrelor la femelele, nemijlocit înaintea
perioadei de reproducere, în prima porţie constituie 0,7—1,65 mm, a doua porţie —
0,4—0,9 mm, iar la a treia porţie scade până la 0,2 — 0,45 mm [323].
Icrele sunt legate prin fibre cleioase, care uşor se pot alipi de corpul păsărilor acvatice, participând, în aşa fel, activ la procesul de zoohorie. Din primele minute după
eclozare larvele se ţin în grosul apei, refugiindu‑se activ printre desişurile de macrofite,
iar deja după 0,2—3 ore trec la nutriţia mixtă [569].
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Cât priveşte factorii limitativi în proliferarea efectivelor moşului de Amur s‑a constata că, în ecosistemele lipsite de specii răpitoare, şi mai ales, în cele unde au loc alternări mari a valorilor gradienţilor de mediu (ca exemplu râurile mici), moşul de Amur
împreună cu carasul argintiu, murgoiul bălţat şi zvârlugile devin specii eudominante,
fiind adesea întâlniţi în asociaţii constante şi durabile. În unele habitate încă ne afectate
intens de factorul antropic, dar cu un regim gazos nefavorabil (al oxigenului), formează
asociaţii durabile cu ţiparul. Pe când, în ecosistemele mari unde este prezentă ştiuca şi
bibanul ihtiofag (la care nişele spaţiale coincid), ponderea moşului de Amur în capturi
este nesemnificativă, supravieţuind doar exemplare de dimensiuni destul de mari, suficient de competitive.
Analiza parazitologică a moşului de Amur din bazinul fl. Nistru şi r. Prut au evidenţiat unele particularităţi importante (Sokolov, Moşu, 2013). În aceste ecosisteme
la specia menţionată, n‑au fost identificaţi taxoni specifici a parazitofaunei aborigene.
Tot odată, aceştea au fost identificaţi la moşul de Amur din bazinul Tisei (pe teritoriul
Slovaciei) şi Vislei (Polonia). Cauza încă nu este pe deplin elucidată [434].
În toate cazurile, pătrunderea şi răspândirea speciei pe teritoriul Republicii Moldova, se datorează, pe de o parte, potenţialului său adaptiv şi expansiv de excepţie, iar
pe de altă parte, de activitatea imprudentă şi condamnabilă a omului, fiind determinată
de degradări active de hidrobiotopuri şi translocări neargumentate de specii alogene
înalt competitive.
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2.5.5. Ecologia şi rata de expansiune a speciilor interveniente de peşti

în condiţiile Republicii Moldova
Intensificarea presingului antropic din ultimele decenii a determinat micşorarea
diversităţii speciilor autohtone de peşti şi pătrunderea unor taxoni alogeni euritopi şi
înalt competitivi. Însă, există o grupă ecologică „tânără“ de peşti, care, în prezent, se
caracterizează printr‑o expansie primară rapidă din arealul său de origine, demonstrând o progresie bilogică accentuată în noile teritorii recipiente.
Deasemenea, se susţine ipoteza, că reprezentanţii acestei grupe filogenetic „tinere“, în majoritate de origine limanică, graţie condiţiilor variate în care au evoluat, au
căpătat un potenţial genetic adaptiv de excepţiie, iar, în concurs cu modificările rapide
a gradienţilor de mediu, demonstrează o rată mare de expansiune [391].
Reprezentanţii acestei grupe ecologice „tinere“ sunt speciile interveniente de peşti,
majoritatea de origine ponto‑aralo‑caspică şi mediteraniană, care, cu demararea lucrărilor hidrotehnice pe marile fluvii şi râuri (din prima jum. a sec. XX) şi distrugerea
barierelor naturale formate în perioada transgresiilor glaciare, s‑au răspândit în toată
reţeaua hidrografică din ţară [15].
În rezultatul fragmentărilor multiple a albiilor, în ecosistemele lotice a scăzut viteza şi nivelul apei, s‑au accentuat procesele de sedimentare şi respectiv de colmatare
şi eutrofizare, a crescut suprafaţa de evaporare şi mineralizare, s‑a majorat conductibilitatea termică, ş.a. Ca rezultat biotopurile s‑au uniformizat, apropiindu‑se după particularităţile hidrochimice de cele limanice — habitat devenit perfect pentru speciile
interveniente de peşti (ca guvizii, gasterosteidele, undreaua, aterina, ş.a.) (figura 2.51.).

Figura 2.51. Procesele anomalice de împânzire cu vegetaţie acvatică, micşorare
a nivelului şi vitezei de curgere a apei (cu intensificarea procesului de colmatare
şi eutrofizare a fl. Nistru) crează medii perfecte pentru autexpansia şi proliferarea
speciilor interveniente de peşti (foto or. Criuleni)
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Idioadaptările oportune a speciilor interveniente de peşti, sunt asemenea speciilor cu ciclul vital scurt (din care grupă majoritatea şi fac parte), printre care menţionăm: dimensiunele mici ale corpului, maturizarea precoce, reproducerea în rate
şi perioada repriductivă lungă, prolificitatea înaltă sau rata mare de supravieţuire a
progeniturilor, flexibilitatea în alegerea substratului reproductiv sau moduri oportune de reproducere, manifestarea grijii faţă de descendenţi, euritrofia, competitivitate
trofică accentuată, mimicrismul, teritorialismul pronunţat, rezistenţa la poluări şi variaţii mari a valorilor gradienţilor abiotici, ş.a. [393, 413, 427]. Un factor stimulator în
proliferarea şi răspândirea acestui grup ecologic a servit regresul numeric al speciilor
răpitoare de peşti şi a celor pacifiste indigene cu ciclu vital lung ca rezultat a pescuitului selectiv abuziv.
În ultima perioadă, se constată o influienţa majoră a modificărilor climaterice
asupra biocenozelor diferitor tipuri de ecosisteme acvatice şi terestre. Pe fonul încălzirii globale, în Republica Moldova sunt semnalate tot mai frecvent aşa cataclisme
naturale ca inundaţiile devastatoare (aa. 2008, 2010), secetele de lungă durată (aa.
2007, 2011, 2012) şi variaţii anomalice de temperaturi [8, 9, 81, 290]. În urma inundaţiilor majore, între diverse zone piscicole ale ecosistemului lotic, au loc deplasări
potamadrome active, iar în cadrul reţelelor hidrografice — interpătrunderea ihtiofaunei diverselor bazine (din bazinul fl. Dunărea, Niprului, Donului, Nistru‑Prut)
şi deplasarea speciilor limanice şi marine în amonte (provocând procesul activ de
pontizare). În cazul găsirii condiţiilor prielnice de habitare, speciile interveniente
intră rapid în faza a III‑a de majorare bruscă a efectivelor, atingând, în cazuri critice
un efect invaziv.
Este adevărat că unii reprezentanţi ai speciilor interveniente erau prezenţi şi câteva
zeci de ani în urmă în sectoarele inferioare a fl. Nistru şi r. Prut [4, 136, 389, 391, 427],
dar efectivele lor şi aria de răspândire erau limitate de un complex bine determinat şi
stabil de factori abiotici şi biotici. Pe când, astăzi aceste bariere naturale nu‑şi mai îndeplinesc funcţiile sale de altă dată.
Investigaţiile efectuate în diverse ecosisteme acvatice şi antropizate din Republica Moldova în perioada anilor 2001—2012 au permis de a stabili diversitatea
speciilor interveniente de peşti, care numără 13 taxoni, atribuiţi la 5 familii şi
5 ordine: Ord. Clupeiformes, Fam. Clupeidae (1 sp.), Ord. Atheriniformes, Fam.
Atherinidae (1 sp.), Ord. Gasterosteiformes , Fam. Gasterosteidae (2 sp.), Ord. Syngnathiformes, Fam. Syngnathidae (1 sp.), Ord. Perciformes, Fam. Gobiidae (8 sp.)
(tabelul 2.12.).
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Tabelul 2.12. Diversitatea speciilor interveniente de pe peşti din Republica Moldova
N№

Răspândirea în limitele Repu‑
blicii Moldova

Specia

Impactul
produs asupra
ecosistemelor
investigate

Ord. Clupeiformes, Fam. Clupeidae
1.

Gingirica — Clupeonella cultriventris
(Nordmann, 1840)

2.

Aterina‑mică pontică — Atherina boyeri
Risso, 1810

Nistrul inferior, lacul refrigerent
Cucirgan, lacul Cahul

(PI)

Ord. Atheriniformes, Fam. Atherinidae
Nistrul inferior, lacul refrigerent
Cuciurgan

(PI)

Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae
3.
4.

Ghidrin — Gasterosteus aculeatus
Linnaeus,1758
Osar — Pungitius platygaster (Kessler,
1859)

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Ord. Syngnathiformes , Fam. Syngnathidae
5.

Undrea — Syngnathus abaster Risso,
1827

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Ord. Perciformes, Fam. Gobiidae
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stronghil — Neogobius melanostomus
(Pallas, 1814)
Ciobănaş — Neogobius fluviatilis (Pallas,
1814)
Mocănaş — Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)
Moaca de brădiş — Proterorhinus semilu‑
naris (Heckel, 1837)

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Bazinele fl. Nistru, r. Prut

(PI)

Nistru inferior şi medial, Prutul
inferior, lacul refrigerent Cuciurgan, Ghidighici
Hanos — Mesogobius batrachocephalus
Nistrul inferior şi medial, lacul
(Pallas, 1814)
de acumulare Ghidighici
Nistrul inferior, lacul de acuGuvid de mare — Neogobius eurycepha‑
mulare Dubăsari şi refrigerent
lus (Kessler, 1874)
Cuciurgan
Umflătură golaşă pontică — Benthophilus
Sectorul inferior al fl.Nistru,
nudus Berg, 1898
inclusiv lacul Cuciurgan
Guvid de baltă — Ponticola kessleri (Guenther, 1861)

(PI)
(NI)
(NI)
(NI)

Notă: * — potenţial invazivă cu unele efecte de invazivitate locală (PI);
*** — non‑invazivă (NI);
Din tabelul 2.12. observăm, că cea mai numeroasă după bogăţia şi ca abundenţă
este fam. Gobiidae, cu 10 specii de peşti, indentificate pe teritoriul Republicii Moldova
[413]. La analiza succesiunilor ihtiocenotice în ultimii 50 de ani [55, 104, 212, 389] se
constată creşterea continuă a ponderii reprezentanţilor acestei familii pe teritoriul ţării.
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Printre cele mai esenţiale cauze, care au condus la expansiunea şi proliferarea excesivă a
guviziilor se numeră:1) cauze de ordin antropogen direct asupra biotopului — în special fragmentarea şi regularizarea ecosistemelor lotice cu efect de: salinizare, colmatare,
eutrofizare, termoficare şi limnificare a habitatelor 2) de ordin climateric — tendinţa de
încălzire globală şi inteţirea cataclismelor naturale 3) de ordin biocenotic — împânzirea cu vegetaţie acvatică (refugiu), proliferarea moluştelor bivalve (cochiliile servesc ca
substrat de reproducere, iar indivizii tineri ca sursă de nutriţie), micşorarea presingului
răpitorilor, majorarea resurselor disponibile de hrană, ş.a. 4) de ordin idioadaptiv —
dimensiuni mici ale corpului, mod de viaţă bentonic ascuns şi puţin activ, mimicrism
pronunţat, grija faţă de urmaşi şi supravieţuirea înaltă a progeniturilor, maturizare precoce (0+, 1+), la majoritatea — reproducerea în rate, vitelogeneza intensivă, la unele
specii lipsa stadiilor larvale, euritrofia sau monofagia cu resurse în exces, competivitatea
trofică înaltă, caractere eurioxibionte, euriterme, eurihaline, rezistenţa la poluări antropice, mecanisme eficiente de menţinere a potenţialului heterozigotic în populaţii, ş.a.
Analiza comparativă a ihiofaunei guvizilor din fl. Nistru şi r. Prut constată o diversitate şi o abundenţă mai mare în fluviu faţă de râu (10 sp. faţă de 6 sp.), care este
dublu fragmentat, limnificat şi intens poluat, formând habitate prelnice pentru trai,
iar legătura directă cu Marea Neagră — crează un drum magistral fără obstacole în
cucerirea noilor teritorii.
Speciile dominante de guvizi în fl. Nistru sunt: ciobănaşul, stronghilul, guvidul de
baltă, mocănaşul şi moaca de brădiş.
Ciobănaşul preferă locurile puţin adânci, cu ape curgătoare, limpede, substrat nisipos, pietros sau lutos (figura 2.52.).

Figura 2.52. Ciobănaşul — Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) —
cea mai numeroasă specie de guvizi din apele Republicii Moldova

În râurile mici ale Republicii Moldova ciobănaşul şi mocănaşul sunt cele mai abundente şi constante specii de peşti, adesea intrând în asociaţii durabile. Însă, mocănaşul
exprimă o afinitate mai mare faţă de habitatele mai intens colmatate şi eutrofizate (figura 2.53.).
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Figura 2.53. Mocănaşul — Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)

Habitatul caracteristic al hanosului sunt locurile mai adânci a albiilor râurilor mari,
unde stă la pândă după pietre şi alte obiecte de pe fund (figura 2.54.). Duce un mod de
viaţă răpitor şi este o specie solitară şi teritorială. În stomacul hanosului ( şi a guvidului
de baltă) din fl. Nistru, s‑a constatat o pondre semnificativă a reprezentanţilor din aceleaşi familie (ciobănaşul, stronghilul, moaca de brădiş, ş.a.), demonstrând o intoleranţă
mare (dezvoltată evolutiv) faţă de potenţialii concurenţi şi devoratori de icre.

Figura 2.54. Hanosul — Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) —
cel mai mare reprezentant ai familiei Gobiidae din apele noastre, dar şi unul din cei mai rari.

Stronghilul, de asemenea, preferă ecosistemele acvatice mari şi medii, cu substrat
mâlos sau petros, bogat în structuri de beton, bolovani, depresiuni de fund, ş.a, printre
care abundă comunităţile de moluşte şi cu care se hrăneşte activ (figura 2.55.).
Stronghilul împreună cu moaca de brădiş serveşte ca exemplu elocvent a invaziilor
intercontinentale, unde în SUA, în Marile Lacuri, au provocat pagube ecologice semnificative (Crossman et al., 1992; Mills et al, 1993).
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Figura 2.55. Stronghilul — Neogobius melanostomus (Pallas, 1814),
face parte din cele mai periculoase 100 de vietăţi ale Europei (www.europe‑aliens.org)

Moaca de bradiş se întâlneşte mai mult în biotopurile mici, cu ape stătătoare, puţin
adânci, intens inămolite şi împânzite cu vegetaţie acvatică, dar se poate întâlni şi în
ecosistemele mari, cu zone largi de litoral. Dă preferinţă habitatelor „îndosite“ din albia
râurilor (canale, lagune mici ş.a.) şi a lacurilor mari (ex. lacul natural Beleu, Dubăsari,
Cuciurgan), unde poate forma grupări numeroase (figura 2.56.).

Figura 2.56. Moaca de brădiş — Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)

Guvidul de baltă este o specie endemică, estuarică danubial‑nistreană. Preferă habitatele de litoral a marilor râuri şi lacuri, cu curent lent al apei şi substrat nisipos‑pietros.
Se ascunde printre pietre, colonii de moluşte, pâlcuri mici de vegetaţie acvatică, diverse
structuri şi obiecte de pe fund, de unde activ atacă prăzile de dimensiuni mici şi mijlocii
(nevertebrate, larve şi puiet de peşte). În limitele Republicii Moldova demonstrează o creştere semnificativă de efectiv şi o răspândire activă în amonte pe fl. Nistru (figura 2.57.).

Figura 2.57. Guvidul de baltă — Ponticola kessleri (Guenther, 1861),
unul din cei mai hrăpăreţi şi agresivi reprezentaţi ai familiei Gobiidae din apele noastre
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În r. Prut ponderea maximală în capturi este deţinută de ciobănaş, mocănaş, alocuri — guvidul de baltă şi moaca de brădiş, iar în râurile mici ale Republicii Moldova
speciile dominante de guvizi sunt ciobănaşul şi mocănaşul, alocuri moaca de brădiş.
Se consatată o deosebire mare şi în starea structural‑funcţională a guvizilor din
diverse tipuri de ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova.
În aşa fel, ciobănaşul în albia Nistrului inferior poate atinge dimensiuni de‑a dreptul impresionante de până la Lmax — 17,5 cm, lmax — 15,3 cm şi Pmax — 60,06 g, Vmax —
6+ (Figura 3.10), cu o pondere semnificativă a grupelor superioare de vârstă. În albia
r. Prut aceste valori sunt mai joase (Lmax — 16, 5 cm, lmax — 14,3 cm şi Pmax — 45, 5 g,
Vmax — 6+), predomină grupele mai tinere de vârstă, iar repartizarea în biotop poartă
un caracter discontinuu (din cauza habitatelor mai puţin prielnice, cu curent rapid al
apei, transparenţă scăzută şi maluri abrupte), dar în unele locuri are abundenţe deosebit de mari. În râurile mici, din cauza bazei trofice mai sărăcăcioase, alternărilor mai
mari a valorilor gradienţilor de mediu dimensiunile ciobănaşului sunt şi mai joase, iar
structura de vârstă este mai redusă (Lmax — 9,5 cm, lmax — 8,2 cm şi Pmax — 10,8 g, Vmax —
4+). În nordul ţării, afluienţii a fl. Nistru (r. Răut, Cubolta, Camenca, Căinari ş.a.),
frecvenţele de întâlnire sunt mai mari, formând alocuri grupări deosebit de abundente,
cu o structură de vârstă bine echilibrată.
Ciobănaşul, cu toate că este considerat un indicator a apelor curate şi bine oxigenate, poate demonstra şi capacităţi euritope şi toxicorezistente de excepţie, fiind indentificat în unele habitate intens degradate antropic (raza municipiului Chişinău — r.
Bâc, Orhei — r. Răut, Bălţi — r. Răut, ş.a.). Ponderea semnificativă a acestei specii poate
indica şi la unele schimbări structural‑funcţionale negative ale ihtiocenozelor locale ca:
perturbări în relaţiile trofice, mortalitatea ridicată în stadiile juvenile a altor specii de
peşti, valorificarea iraţională de biomasă furageră, ş.a.
Dintre toate speciile de guvizi identificate pe teritoriul Republicii Moldova, considerăm că anume ciobănaşul, perzintă cel mai mare pericol invaziv (argumentat şi prin
valoarea mare la aplicarea protocolului FISK — 28 puncte) [31].
Potenţialul invaziv al guvizilor în limitele Republicii Moldova se rezumă la următoarele argumente:
• Este o grupă evolutivă „tânără“ cu plasticitate adaptivă înaltă şi particularităţi
biologice progresive (figura 2.58.)
• Specii cu un comportament teritorialist bine dezvoltat, bentonice, nu se deplasează pe distanţe mari, majoritatea stau la pândă, şi nu ating dimensiuni
mari — ca rezultat sunt puţin accesibili în pescuitul meliorativ/industrial, cât
şi pentru speciile ihtiofage.
• Sunt specii euritrofe sau monofage oportuniste cu o competitivitate nutritivă
accentuată (hrăpăreţe) şi cu un coeficient trofic ridicat — submină baza trofică
din ecosistem a speciilor indigene, condiţionând stagnări în creşteri la speciile
de talie mare şi diminuarea producţiei piscicole din ecosistem.
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Figura 2.58. Masculii la guvizi manifestă o grijă deosebită faţă de urmaşi,
uneori până la o extenuare totală (guvid de baltă capturat lângă cuib) (lacul Ghidighici)

• Majoritatea sunt devoratori activi de icre, larve şi puiet al altor specii de peşti.
• Succesul reproducerii acestor specii nu depinde de nivelul apei şi accesibilitatea
la boişte (ca la speciile fitofile de peşti).
• Prezintă o afinitate mare faţă de diferite tipuri de ecosisteme (lenic, lotic, mare, mic)
În albia fl. Nistru, pot fi considerate ca potenţial invazive următoarele specii de guvizi: guvidul de baltă, ciobănaşul, stronghilul, mocănaşul şi moaca de brădiş; în r. Prut
şi râurile mici din ţară: ciobănaşul, mocănaşul, mai puţin moaca de brădiş şi guvidul
de baltă (în Prut).
În prezent, una din cele mai periculoase specii interveniente de peşti care şi‑a majorat rapid efectivele şi aria de răspândire pe teritoriul Republicii Moldova este undreaua (figura 2.59.).

Figura 2.59. Undreaua — Syngnathus abaster Risso, 1827, specie devenită
deosebit de numeroasă în fl. Nistru şi lacurile mari (Dubăsari, Cuciurgan, Ghidighici)

Este o specie eurihalină (tolerează mediile saline de până la 35‰) termofilă, de
origine mediteraniană, formează populaţii dulcicole numeroase în ambele sectoare de
albie a fl. Nistru şi în lacurile de baraj Cuciurgan, Dubăsari, Ghidighici ş.a. În fl. Nistru
şi Prutul inferior este semnalată forma semimigratoare, care migrează din zonele de litoral a Mării Negre şi limanul Nistrean. În lacul de acumulare Ghidighici poate atinge
o densitate numerică de până la 36 mii ex/ha [492].
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Cracteristic pentru această specie este grija accentuată faţă de descendenţi, masculul la nivelul abdomenului are o pungă incubatorie în care femela depune ovulele, fiind
apoi protejate până şi după eclozare. (figura 2.60.).

Figura 2.60. Masculul de undrea cu punga incubatorie (în care progeniturile
bine „compactizate“ sunt în siguranţă protejate)

Datorită efectivelor înalte şi concurenţei trofice accentuate cu speciile indigene,
mortalităţii juvenile joase şi selectivităţii înalte în pescuit, specia devine periculoasă
pentru funcţionalitatea ecosistemelor acvatice din ţară. În fl. Nistru, undreaua formează populaţii numeroase până la or. Soroca.
O altă specie marină de origine medieteraniană, care şi‑a majorat rapid efectivele
în sectorul Nistrului inferior este aterina mică (figura 2.61.).

Figura 2.61. Aterina mică — Atherina boyeri Risso, 1810, specie devenită comună
în albia Nistrului inferior şi lacul Cuciurgan

Anterior, această specie era semnalată doar în limanul Nistrean [212, 389]. În prezent, însă, ponderea ei, în perioada de primăvară în Nistru inferior (s. Olăneşti), în
capturile cu năvodaşul, atinge în medie 58,13% şi o densitate de 18 mii ex./ha. Lun-
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gimea standart (l) la indivizii capturaţi variază între 6,3 şi 8,3 cm, având greutatea de
2,1—4,4 g. În lacul refrigerent Cuciurgan, specia a nimerit în anii ’80 ai secolului trecut
cu pomparea apei din braţul Turunciuc. În scurt timp, s‑a format o populaţie dulcicolă
locală superdominantă, demonstrând un efect invaziv elocvent [104]. În pofida faptului, că această specie termofilă a găsit în lacul refrigerent Cuciurgan condiţii proprice
de habitare, ritmul său de creştere şi structura de vârstă s‑a redus de aproape 2 ori în
comparaţie cu ecosistemul pontic, cauza determinantă fiind regimul hidrochimic nefavorabil al apei, sevind, în aşa fel, ca factor limitant a creşterii [65].
Este foarte interesantă ecologia acestei forme dulcicole în lacul Cuciurgan (descrisă de Strugulea O., 2013) şi relaţiile ei cu alte specii de peşti. Indivizii din grupele tinere
de vârstă, care şi‑au folosit mai activ resursele energetice pentru creştrea somatică, spre
începutul sezonului rece nu se îndreaptă în zonele adânci a lacului (pentru iernare),
dar intră în canalele de evacuare a apei refrigerente, unde temperatura este mai ridicată cu 2—4°C faţă de cea din lac. În continuare, cu epuizarea definitivă a substanţelor
energetice, se constată moartea în masă a indivizilor, formându‑se un „strat plutitor cu
grosimea de 2—3 cm de aterină moartă sau fiziologic extenuată“. Concentrarea acestei
resurse trofice înalt calorice şi uşor accesibile a provocat restructurări semnificative şi
în reţeaua trofică a ihtiocenozei. În această perioadă, aterina „slăbită“ devine un obiect
trofic predilect nu numai pentru speciile răpitoare (ca bibanul, ştiuca, şalăul, avatul,
cleanul ş.a.), dar şi pentru cele pacifiste (crapul, carasul argintiu, taranca, babuşca, plătica, ş.a.), devenind sursa trofică de bază [450].

Figura 2.62. Gingirica — Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840),
demonstrează o ascensiune rapidă în sectorul Nistrului inferior

Următoarea specie intervenientă, devenită deosebit de numeroasă în sectorul
Nistrului inferior (inclusiv lacul Cuciurgan) este gingirica. Până în a doua jumătate a
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secolului XX gingirica habita doar în marea Nagră şi cea Caspică, şi se ridica temporar
în fluvii nu mai sus de 100—150 km de la estuare. După construcţia lacurilor de baraj
şi modificarea condiţiilor abiotice din râuri, specia s‑a extins, formând numeroase
populaţii dulcicole locale şi semimigratoare. În bazinele fluviilor Nipru, Don, Volga
şi Cama gingirica s‑a naturalizat în toate lacurile de acumulare [448]. În limitele Republicii Moldova gingirica este semnalată în sectorul Nistrului inferior (forma semimigratoare) şi lacurile refrigerent Cuciurgan şi Cahul (forma dulcicolă locală) (figura
2.62.).
Abundenţa relativă la gingirica din sectorul Nistrului inferior, capturată în perioada de primăvară cu ajutorul năvodaşului pentru puiet, atinge valoarea medie de
21,95%, ceea ce o atribuie la grupa speciilor eudominante (>10%). De asemenea, în ultimul timp, în lacul Cuciurgan, forma locală de gingirică a devenit atât de numeroasă,
că substituie de pe poziţia de superdominant aterina mică pontică.
Totuşi, este prematur de a susţine că, specia are un efect invaziv în limitele Republicii Moldova, dar periculozitatea ei potenţială nu trebuie neglijată, având în vedere precedentele „triste“ constatate în rezultatul pătrunderii sale în alte ecosisteme
dulcicole a bazinului ponto‑caspic [427, 448] (şi mai ales că există toate premisele de
pătrundere şi proliferare a ei în lacul de acumulare Dubăsari). Idioadaptările oportune,
ce o avantajează în condiţiile Republicii Moldova sunt: pelagofilia în concurs cu prolifitatea de excepţie, polifagia şi comportamentul gregar bine pronunţat, iar în condiţiile
dificitului speciilor ihtiofage de peşti, taxonul poate demonstra adevărate „explozii“ de
efectiv.
O femelă poate depune în rate până la 20 mii icre, asigurate cu un conţinut mare
de vitelus (respectiv o rată mare de supravieţuire a progeniturilor şi o prolificitate populaţională pe măsură), iar habitarea în cârduri numeroase oferă indivizilor o serie de
avantaje: aplicarea cu succes a efectului „diluării“ şi „confuziei“ pentru răpitori (probabilitatea de a fi atacat, pentru fiecare individ din cârd scade), evadarea mai eficientă
de la diverse periocole, depistarea din timp a răpitorului, „inspectarea“ mai uşoară a
teritoriului şi identificarea rapidă a concentrăriilor de resurse trofice, ş.a. [346]. De asemenea, o cauză determinantă în proliferarea speciei, este condiţionată de degradarea
semnificativă a populaţiilor ihtiofagilor de talie medie şi mare, care, în condiţii naturale servesc ca factori reglatori importanţi în dinamica cantitativă a prăzii.
În ultima perioadă, în ecosistemele lotice ale Republicii Moldova, se observă o
majorare semnificativă a efectivelor de ghidrin şi osar, mai ales în zona de litoral a fl.
Nistru (figura 2.63).
Habitatele predilecte sunt apele puţin adânci, lin curgătoare (sau stătotoare) şi
abundente în vegetaţie acvatică. Idioadaptările de succes sunt: dimensiunile mici ale
corpului, mimicrismul pronunţat şi modul ascuns de viaţă, prezenţa ghimpilor şi ţepilor, grija faţă de urmaşi, euritrofia şi competitivitatea trofică înaltă (devoratori activi de
icre şi larve de peşte), ş.a.
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Figura 2.63. Osarul — Pungitius platygaster (Kessler, 1859)

În râurile mici ale Republicii Moldova, din cauza alternărilor mari a regimului
hidric şi conductibilităţii termice accentuate, osarul termofil devine mai numeros, pe
când, în Nistru (mai ales sectorul medial) — ghidrinul criofil în zona de litoral devine
foarte abundent (figura 2.64.).

Figura 2.64. Ghidrinul — Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758

De asemenea, la gasterosteidele din fl. Nistru (ca şi la guvizi) s‑a constatat fenomenul
„gigantismului“, atingând valori gravimetrice de‑a dreptul impresionante. Ca exemplu
ghidrinul în fl. Nistru poate ajunge la valorile de: Lmax. — 7,3 cm, lmax — 6,3 cm şi Pmax. —
4,68 g !, ceea ce este un caz excepţional chiar şi pentru arealul său de origine [587].
În sfârşit, rămâne de menţionat că, speciile interveniente de peşti, cu toate că, în mod
condiţionat pot fi atribuite la grupa speciilor alogene, autoexpansia lor pronunţată şi majorările bruşte de efectiv conduc la modificări structural‑funcţionale grave a ihtiocenozelor locale, producând efectul de „erodare a ihtiofaunei native“.
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2.5.6. Speciile introducente de ciprinide asiatice

în condiţiile Republicii Moldova
Majoritatea acţiunilor de translocare a noilor taxoni, urmăresc în primul rând
avantaje exclusiv economice, asigurând creşterea continuă a cerinţelor umane în produsele alimentare [64, 90, 124, 391].
În aşa fel, în Republica Moldova, din 1952 au început lucrările de introducere şi
aclimatizare a unor specii economic valoroase de peşti, mai întâi din genul Coregonus
(Coregonus peled (Gmelin, 1789), Coregonus maraenoides Poljacov, 1874, Coregonus albula (L., 1758)) [389], iar din 1961 şi a ciprindidelor asiatice (sângerul — Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), novacul — Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) şi cosaşul — Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)) [230, 310]. Deja
în 1966, pentru prima dată în condiţii artificiale, s‑au obţinut primele progenituri viabile de sânger şi cosaş, iar în 1967 — de novac [449]. Ulterior, graţie însuşirii cu succes
(modernizării şi eficientizării) a metodelor de reproducere industrială, aceste trei specii
(inclusiv şi crapul selecţionat) au devenit „cele mai populare obiecte“ în majoritatea
gospodăriilor piscicole din ţară. În prezent ciprinidele asiatice ocupă până la 65% din
producţia totală obţinută în condiţii de piscicultură (iar împreună cu crapul — aproape
toate 100%) [303]. Succesul ciprinidelor asiatice pe piaţa locală se datorează în primul
rând ritmului de creştere rapid, valorificării integrale a bazei trofice naturale existente
în heleşteu şi costurilor accesibile pe piaţa internă (figura 2.65.).

Figura 2.65. În prezent sângerul, novacul, cosaşul şi crapul de cultură
sunt cele mai mai „populare“ obiecte în acvacultura naţională
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Creşterile record în condiţii extensive şi semi‑intensive se pot obţine, populând
heleşteul cu material piscicol viabil, genotipuri productive, la densităţi optimale şi cu
asigurarea unei baze trofice pe măsură.
Un potenţial de creştere deosebit de mare în condiţii extensive a fost constatat în
lacul refrigerent Cuciurgan în anii 70—80 ai secolului precedent: sângerul la vârsta de
1+ atingea greutatea de 1000 g, la 5+ — 8000 g, la 10+ — 19500 g, iar la 13—15 ani —
mai mult de 30 kg! În acelaş timp novacul la 5 ani cântărea 7,6 kg, la 6 ani — 11,5 kg, la
8 ani — 20 kg, iar la14 ani — 38 kg ![382, 445].
De asemenea, folosirea acestor specii termofile de talie mare în calitate de biomelioratori în contracararea fenomenului de „înflorire a apei“ şi „năpădire cu macrofite“, inclusiv în scopul majorării producţiei piscicole a lacului refrigerent Cuciurgan, au
condus la extrageri oficiale record a capturilor industriale (mai mult de 100 tone anual
de ciprinide asiatice începând cu anul 1985, cu o maximă în anul 1987 — de 155,6 tone)
(figura 2.66.).

Figura 2.66. Dinamica pescuitului industrial în lacul refrigerent Cuciurgan (tone)

Cel mai semnificativ, însă, avantaj de folosire a ciprinidelor asiatice în piscicultura extensivă este aplicarea creşterii în policultură. Graţie modului diferit de nutriţie
(sângerul — fitoplanctonofag, cosaşul — macrofitofag, novacul — zooplanctonofag, iar
crapul — zoobentosofag) în reţeaua trofică se antrenează toate grupele de hidrobionţi,
începând de la producţia primară, practic nevalorificată de alte specii economic valoroase de peşti. Mai mult ca atât, antrenarea producţiei primare în circuitul trofic este
utilă securizării ecologice a obiectivelor piscicole din ţară, care în prezent sunt puternic
afectate de o poluare organică alohtonă, cu înteţirea cazurilor de „înflorire a apei“ (cu
consecinţele sale dramatice) [473].
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În aceste condiţii biocenoza antropizată şi simplu organizată devine foarte rentabilă din punct de vedere bioenergetic, lanţul trofic format doar din două verigi
(fitoplanctonul→sânger), minimizează la maxim pierderile de energie, majorând sporul
de biomasă piscicolă, şi implicit profitul economic.
Pentru a eficientiza valorificarea resurselor trofice naturale dintr‑un helesteu regretatul savant Lobcenco V. (2004) a elaborat „formula simplă de succes“ a raportului
acestor specii în policultură: 3 crapi: 4 sângeri: 1 novac: 2 cosaşi. Norma de populare
variază în funcţie de productivitatea naturală a heleşteului, modul de creştere (extensiv,
semi‑intensiv, intensiv), de tehnologiile de creştere (o vară, două veri, trei veri) şi scopurile utilizării producţiei finale (ca material pentru popularea ulterioară sau ca produs
pentru consum) [311].
În ultima perioadă s‑a conştientizat că, e mai rentabil, din punct de vedere economic, creşterea în două veri, prin accelerarea creşterii de start în prima vară (la densităţi
mai mici de populare şi o furajare mai intensivă) şi atingerea în a doua vară a valorilor
gravimetrice similare peştelui crescut (anterior) în trei veri (reducându‑se, în aşa fel,
timpul, costurile pentru un an şi riscurile aferente).
Ciprinidele asiatice, deşi dispun de o mulţime de avantaje pentru folosirea lor în policultură, mai ales pentru ţările în curs de dezvoltare, interesele economice de multe ori
umbresc şi chiar demonstrativ ignoră dezideratul menţinerii „purităţii şi complexităţii“
ecosistemelor naturale. De multe ori se uită că, aceste specii, care provin din centrul genetic al ciprinidelor (Extremul Orient), unde au evoluat într‑o concurenţă interspecifică
acerbă, nu pot fi doar specii inofensive, economic valoroase şi amelioratori biologici în
noile teritorii. Potenţialul competitiv accentuat integrat la nivel genetic, nu permite ratarea şansei de exploatare la maxim a resurselor trofice disponibile în noile habitate, iar
în cazul naturalizării, pot provoca consecinţe adesea catastrofale pentru funcţionalitatea
ecosistemelor recipiente [590, 598]. Mai mult ca atât, există deja informaţii sigure cu privire la naturalizarea acestor specii în bazinul Dunărean [83] şi al fluviului Volga [256].
În SUA pe unele porţiuni de pe Mississippi, s‑a constatat ponderea ciprinidelor
asiatice (în urma evadării accidentale din crescătorii şi naturalizării ulterioare) mai
mare de 97% din efectivul total al populaţiilor piscicole existente. În prezent sunt utilizate surse financiare colosale pentru bararea pătrunderii lor în ecosistemele unicale ale
Marilor Lacuri (garduri cu câmp electric, pescuit prin electronarcoză, plase cu dimensiuni mari a laturii ochiului ş.a.), dar se pare că „invazia chineză“ a ieşit de sub control.
Excesul numeric al acestor intruşi a contribuit la subminarea bazei trofice naturale a
speciilor native de peşti, iar perturbarea relaţiilor trofice — la dispariţia reprezentanţilor endemici ai faunei şi florei autohtone (ca exemplu poliodonul, având un spectru tofic
asemănător cu cel al novacului, este continuu eliminat de pe teritoriile sale de origine).
Efectul lor negativ este cauzat şi de lipsa cerinţelor pe piaţa americană de consum, fiind
considerate ca specii cu calităţi gastronomice slabe şi obiecte „nesportive“ în pescuitul
amatoristic [579, 590, 598].
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Analizând dinamica succesiunilor ihtiocenotice în ecosistemele acvatice mari ale
Republicii Moldova (de la introducerea acestor specii şi până în present), se poate observa că ponderea lor în capturile industrial „oficiale“ a fost întotdeauna nesemnificativă.
Conform datelor Inspectoratului Piscicol de Stat, cantitatea de ciprinide asiatice
capturate industrial (până în anul 2008) în bazinele fl. Nistru şi r. Prut în ultimele decenii este într‑o continuă descreştere (tabelul 2.13.).
Tabelul 2.13. Cantitatea ciprinidelor asiatice capturate industrial (tone)
în fl. Nistru şi r. Prut
(conform datelor Serviciului Piscicol de Stat din Republica Moldova)
Anul

Nistru inferior (albia)

Lacul Dubăsari

Lacul Cuciurgan Lacul Costeşti—Stânca

1990

2,0

1,1

152,0

—

1991

—

—

112,0

1,65

1992

—

0,2

91,0

0,08

1993

0,8

—

57,3

0,08

1994

0,3

—

96,0

—

1995

0,1

3,1

103,0

—

1996

—

1,2

—

0,08

1997

0,7

1,0

—

—

1998

—

0,04

—

0,14

1999

—

0,11

—

0,61

2000

0,19

0,29

—

0,2

2001

0,44

2,27

—

0,04

2002

1,5

—

—

1,0

2003

2,63

0,4

—

2,1

2004

2,45

0,35

—

0,4

2005

5,5

1,35

—

0,5

2006

—

1,34

—

1,42

2007

3,0

0,53

—

1,9

Această dinamică în multe cazuri are şi un sens contradictoriu, şi paradoxal. În pofida lucrărilor sistematice de populare a lacurilor Dubăsari şi Costeşti‑Stânca cu ciprinide asiatice, sporul producţiei rămâne practic acelaşi, adică aproape nul (tabelul 2.14.).
Din tabelul 2.14. se observă că, popularea cu ciprinide asiatice a lacurilor de acumulare Costeşti‑Stânca şi Dubăsari se face anual cu puiet de o vară, de un an şi de doi
ani, însă decalajele vădite între cantitatea peştelui populat şi capturile industriale oficiale sunt uşor de sesizat, la compararea datelor din tabelele 2.13. şi 2.14.
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Tabelul 2.14. Popularea lacurilor de acumulare Costeşti—Stânca şi Dubăsari
cu puiet de ciprinide asiatice (mii buc.)
Lacul Costeşti—Stânca
Anul
popu‑
lării

Lacul Dubăsari
Alevini

Puiet de
o vară
(fitofagi
cu crap)

Puiet de
un an
(fitofagi
cu crap)

Puiet de
doi ani
(fitofagi
cu crap)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Alevini

Puiet de
o vară

Puiet de
un an

Puiet de
doi ani

1990

—

50

63

1991

—

—

180

1992

—

7,0

—

—

—

—

—

—

1993

—

—

120

—

—

—

—

—

1994

—

350

—

—

—

—

—

—

1995

—

—

—

—

—

—

—

—

1996

—

—

—

—

—

—

—

—

1997

—

—

—

—

—

—

—

—

1998

—

—

—

—

—

—

—

20,0

1999

—

5,4

—

—

—

13,7

—

—

2000

—

—

—

—

—

75,1

—

—

2001

—

—

—

—

—

46,0

—

—

2002

—

—

—

—

—

120,0

—

—

2003

—

—

—

—

—

18,5

—

7,8

2004

—

—

31,3

—

—

97,5

—

15,9

2005

—

180

—

—

—

—

169,0

73,8

2006

—

35,5

12,5

—

—

—

25,2

35,7

2007

—

—

—

—

—

—

256,8

29,2

2008

—

—

—

—

—

—

7.0*

—

2009

—

—

88

—

—

5.6*

* — cantitatea în tone
„Un aport“ semnificativ la obţinerea acestor date l‑au adus pescarii industriaşi,
care intenţionat micşorează capturile declarate, pentru a profita la maxim de „investiţiile făcute în cotele anuale“, iar pe de altă parte — rezultatele din tabel reflectă amploarea mare a braconajului, mai ales în perioada rece a anului, când peţele din ţară sunt
saturate cu indivizi giganţi de zeci de kilograme, fără a se face o evidenţă obiectivă a
comercializărilor de produse piscicole autohtone.
Totuşi, dinamica cantitativă a acestor specii alogene în ecosistemele naturale din
ţară, a suferit schimbări semnificative după inundaţiile majore din vara anului 2008 şi
2010, care au provocat „spălarea“ cantităţilor enorme de puiet din crescătoriile piscicole adiacente [21, 32, 41] (figura 2.67.).
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Figura 2.67. Sângerul în capturile cu năvodaşul (Prutul inferior 2011)

Modificările bruşte a ponderii acestor specii în capturile ştiinţifice pot fi observate
la analiza comparativă a rezulatelor din tabelele 2.15. şi 2.16.
Tabelul 2.15. Ponderea ciprinidelor asiatice (şi a crapului de cultură)
în pescuiturile ştiinţifice de control (plasa staţionară Ø 50 mm)
în anul 2011 din ecosistemul Prutului inferior
Specia

Lacul Beleu

Bălţile Manta

Albia Prutului inferior

1996—1997

2011

1996—1997

2011

1996—1997

2011

Sânger

0,1

7,18

0,6

23,55

0,6

30,05

Novac

—

2,83

—

4,40

—

3,7

Cosaş

—

3,05

—

3,65

—

5,2

Crap

4,4

21,43

3,65

9,7

2,0

6,7

Alte specii

95,5

65,51

95,75

58,7

97,4

54,35

Rezultatele pescuiturilor ştiinţifice de control efectuate în ecosistemul Prutului
inferior şi râurile mici din ţară, în anul 2011, au pus în evidenţă o pondere deosebit de
mare a speciilor de cultură (crap, sânger, novac, cosaş), valorile relative în unele probe
atingând 100% [41]. În acelaş timp, evadarea puietului din gospodăriile piscicole, a
devenit o „sărbătoare“ pentru pescarii localnici, care reduceau zilnic şi insistent cantitatea acestor specii în lacurile Beleu, Manta şi heleşteiele inundate de lângă or. Cahul.
Majoritatea indivizilor de ciprinide asiatice, capturate în a. 2011 în macroecosistemul
Prutului inferior, aveau vârsta de doi ani, şi dimensiunile gravimetrice între 100 şi 800g,
în mediu 350g. Ihtiomasa piscicolă medie a acestor specii pentru anul 2011 în ecosistemul
lacului Manta calculată cu ajutorul plasei staţionare (dimensiunile laturii ochiului 50mm,
înălţimea activă 1m, coeficientul de capturabilitate 0,2 şi timpul de expunere 24 ore) atin-
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gea valoarea de 133,7 kg/ha, cu o densitate medie de 382 ex/ha, iar pentru lacul Beleu —
biomasa medie era de 62,4 kg/ha ciprinide asiatice şi o densitate de 178 ex/ha.
În bazinul fluviului Nistru situaţia în primii doi ani după calamităţi era asemănătoare cu cea din r. Prut. Până la inundaţii, sub influienţa factorilor antropici negativi
producţia piscicolă a diminuat până la 2—3 kg/ha în lacul Dubăsari şi până la 4—5 kg/
ha — în fl. Nistru şi lacul Cuciurgan, micşorându‑se de cea posibil calculată în baza
valorilor raţionale a producţiei surselor furajere aproximativ de 10 ori în fluviu şi lacul
Cuciurgan, şi de 20 de ori în lacul Dubăsari [97].
După inundaţii, această producţie s‑a majorat semnificativ, dar a purtat mai degrabă un caracter artificial, instabil şi efemer, fiind ulterior rapid redusă de infecţii bacteriene din gen. Aeromonos sp. (primăvara anului 2012, 2014) şi extragerile „operative“
prin pescuit ilicit şi industrial (nedeclarat).
Acest fapt este demonstrat în tabelul 2.16., care arată că dinamica abundenţei relative a ciprinidelor asiatice în ecosistemul fl. Nistru niciodată n‑a avut valori semnificative, imposibilitatea reproducerii pe cale naturală şi „reglarea eficientă“ a stocurilor
prin pescuit, devin factori limitativi esenţiali ai stării efectivelor.
Tabelul 2.16. Abundenţa relativă a ciprinidelor asiatice introducente capturate
în bazinul fl. Nistru

Specia

Sânger

Lacul de acumulare Du‑
băsari
aa.
a.1959* a.1998* 2010—
2014
‑
0,5
0,75

Sectorul Nistrului inferior Lacul refrigerent Cuciurgan
aa.
1981—
1985*
2,45

aa.
1996—
1998
0,8

aa.
2010—
2014
1,21

aa.
1964—
1970*
0,01

Novac

‑

0,5

0,56

2,68

0,5

0,88

Cosaş

‑

‹ 0,1

0,19

0,02

‹ 0,1

0,44

aa.
1996—
1999*
1,4

a.2012*
1,3

1,1

0,1

0,1

0,3

1959* — [180]; 1981—1985* — [264]; 1964—1970* — [231]; 1996—2000* — [104]
2012* — Darea de seamă a Laboratorului Ihtiologie şi Acvacultură al IZ AŞM

Hidrobiotopul fl. Nistru, în acest sens, este mult mai atractiv pentru pescarii industriaşi şi braconieri, care pot aproape pretutindeni instala plase, în comparaţie cu
albia r. Prut, unde plasele sunt folosite doar în derivă pe unele porţiuni sau staţionar în
anumite locuri limitate. (În schimb, lacurile Beleu şi Manta devin locuri importante de
extragere a cârdurilor venite din albie.)
În condiţiile imposibilităţii majorării efectivelor populaţionale ca reacţie de răspuns
la îmbunătăţirea condiţiilor trofice, la ciprinidele asiatice introducente din Republica
Moldova se constată o accelerare semnificativă a ritmurilor individuale de creşetre [32].
Pentru a demonstra creşterea deosebit de favorabilă a ciprinidelor asiatice în condiţii de densităţi mici, regim termic favorabil, volum acvatorial mare şi o bază trofică
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bogată, prezentăm studiul creşterii acestor specii în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca.
Analiza modelului matematic de creştere în lungime şi greutate a cosaşului din
lacul de acumulare Costeşti‑Stânca este prezentat în tabelul 2.17.
Tabelul 2.17. Valorile gravidimensionale şi parametrii de creştere a cosaşului
din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

14,0±0,63

4,73

70±6,97

3,31

1,15

1,85

1+

36,5±0,89

4,51

940±42,4

3,07

1,56

2,97

2+

43,5±0,49

4,43

1900±90,7

2,95

1,64

3,28

3+

56,0±1,31

4,26

3280±117,66

2,81

1,75

3,52

4+

62,0±1,24

4,18

4700±95,25

2,69

1,79

3,67

5+

71,0±2,45

4,03

6380±191,31

2,56

1,85

3,80

6+

82,3±3,25

3,80

9210±325,27

2,35

1,92

3,96

7+

91,8±3,96

3,56

13610±127,28

2,02

1,96

4,13

n=45

a= 18,858
b= 0,851
c= 4,880

a= 5,064
t₀= ‑0,223
b= 0,838
k= 0,16
l∞= 127,081 c= 3,464

l = 127,081(1‑e‑0,16(t+0,223))

t₀= ‑0,093
a= –1,344±0,046
k= 0,175
b=2,786±0,079
w∞= 31054,87 rxy=0,999±0,0006

W =31054,87 (1‑e‑0,175(t+0,093))3 lgW=(–1,344±0,046)+(2,786±0,079)lg l

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere a cosaşului din lacul Costeşti‑Stânca, relevă un ritm de creştere relativ uniform atât în lungime, cât şi în greutate (k lungime — 0,16, k pentru greutate — 0,175), fiind caracteristică
speciilor de talie mare şi cu multe grupe de vârstă a căror sporuri anuale semnificative
se menţin pe parcursul întregii perioade ontogenetice.
La estimarea valorilor lungimii şi greutăţii fiziologice maximale, pe care teoretic
le poate atinge această specia în lac, s‑a obţinut pentru lungime l∞ = 127,081 cm, iar
pentru greutate w∞ = 31054,87 g, ceea ce este substanţial pentru acest taxon, pe tot
arealul de răspândire.
La analiza valorilor gravimetrice medii din graficul figurii 2.68. observăm că, cosaşul
din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca cu înaintarea în vârstă demonstrează sporuri tot
mai mari, ceea ce este caracteristic pentru speciile cu ciclul vital lung şi de talie mare.
Cosaşul în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca la vârsta de un an şi o vară (1+)
atinge lungimea medie de 36,5 cm şi greutatea medie de 940 g, la vârsta de 2+ — lungimea medie de 43,5 cm şi greutatea de 1900 g, la 3+ — lungimea de 56,0 cm şi greutatea
de 3280 g, la 4+ ani — 62,0 cm şi 4700 g, la 5+ ani — 71,0 cm şi greutate de 6380 g, la
6+ — lungimea medie standard de 82,3 cm şi greutatea medie de 9210 g, iar la vârsta de
7+ — lungimea medie standard de 91,8 cm şi greutatea medie de 13610 g (figura 2.65.).
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Figura 2.68. Creşterea în lungime şi greutate a cosaşului din lacul de acumulare
Costeşti‑Stânca

Figura 2.69. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm) la
cosaşul din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca.

La analiza corelaţiei lungime‑greutate observăm la cosaş valoarea lui b=2,786±0,079,
indicând la o alometrie negativă şi demonstrând o stagnare a creşterii în greutate faţă
de cea în lungime, fiind o valoare caracteristică speciilor de talie alungită, dar poate
avea tanjenţă cu suprafaţa mică de acoperire cu vegetaţie a lacului şi de calitatea genetică a materialului picicol populat (fiind necesară o împrospătare urgentă a genofondului
lotului local de reproducători) (figura 2.69.).
La analiza ritmului gravimetric de creştere a novacului în lacul de acumulare Costeşti‑Stânca, de asemenea se poate constata sporuri semnificative în toate grupele de vârstă [32].
Pentru novacul din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca datele empirice şi modelul
matematic de creştere Bertalanffy este prezentat în următorul tablel (tabelul 2.18.).
Tabelul 2.18. Valorile gravidimensionale şi parametrii de creştere a novacului
din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca

t
(x)
0+
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

16,0±1,23
4,72
42,0±0,98
4,45
51,5±0,66
4,34
58,5±0,79
4,24
67,0±1,03
4,11
79,5±1,53
3,88
86,6±1,01
3,72
95,2±0,98
3,49
104,5±3,54
3,15
a= 21,481
t₀= ‑0,299
n=51 b= 0,832
k= 0,183
c= 4,906
l∞= 127,907
‑0,183(t+0,299)
)
l = 127,907(1‑e

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

75±8,37
3,49
1360±120,48
3,42
2680±91,07
3,39
4050±94,69
3,37
5830±173,53
3,35
9090±579,77
3,32
14100±434,61
3,29
17400±393,7
3,27
22300±707,11
3,23
a= 5,775
t₀= ‑0,296
b= 0,833
k= 0,181
c= 3,494
w∞= 41999,57
W =41999,57 (1‑e‑0,181(t+0,296))3

lg w(t)=a+b lg l(t)
lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

1,20
1,88
1,62
3,13
1,71
3,43
1,77
3,61
1,83
3,77
1,90
3,96
1,94
4,15
1,98
4,24
2,02
4,35
a= –1,802±0,033
b=3,051±0,059
rxy=0,999±0,0002
lgW=(–1,802±0,033)+(3,051±0,059)lg l
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La estimarea parametrilor de creştere k (k lungime — 0,183, k pentru greutate —
0,181), se constată un ritm de creştere relativ uniform (cu tendinţă de accelerare) atât în
lungime cât şi în greutate, fiind caracteristică speciilor de talie mare şi cu multe grupe de
vârstă (a căror potenţial de creştere se menţine pe parcursul întregului ciclul ontogenetic).
La estimarea valorilor lungimii şi greutăţii fiziologice maximale (pe care teoretic
le poate atinge această specie în lac), s‑a obţinut pentru lungime l∞ = 127,907 cm, iar
pentru greutate w∞ = 41999,57g, ceea ce este substanţial pentru acest taxon chiar şi
raportat la nivel de areal.
La vârsta de 1+ an novacul atinge lungimea medie de 42,0 cm şi greutatea medie
de 1360 g, la vârsta de 2+ ani — lungimea medie de 51,5 cm şi greutatea medie de
2680 g, la 3 + ani — lungimea de 58,5 cm şi greutatea de 4050 g, la 4 + ani — 67,0cm şi
5830 g, la 5+ ani — 79,5 cm şi greutate de 9090 g, la 6+ ani — 86,6 cm şi 14100 g, la 7+
ani — 95,2 cm şi greutate de 17 400 g, iar la 8 + ani — lungimea standard de 104,5 cm
şi greutatea de 22 300 g (figura 2.70.).

Figura 2.70. Creşterea în lungime şi greutate a novacului din lacul de acumulare
Costeşti‑Stânca

Figura 2.71. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la novacul din lacul de acumulare Costeşti‑Stânca.

La analiza corelaţiei lungime‑greutate observăm valoarea lui b=3,051±0,059, indicând la o creştere izometrică, viteza creşterii în lungime, fiind echivalentă cu creşterea
în greutate, iar condiţiile de nutriţie şi îngrăşare optimale în ecosistem (figura 2.71.).
Comparând ritmul de creştere a cosaşului, sângerului şi novacului din ecosistemul
lacului de acumulare Costeşti‑Stânca cu alte ecosisteme acvatice naturale sau antropizate din republică şi de peste hotare se poate afirma cu certitudine că, aceste specii
habitează în condiţii favorabile, sporul în lungime şi greutate adesea depăşind valorile
menţionate în literatura de specialitate [83, 185, 212, 370, 389, 587].
Analiza structurii gravimetrice a populaţiilor de sânger în diverse ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova, denotă, de asemenea, un ritm de creştere favorabil, dar
şi cu unele deosebiri (tabelul 2.19.).
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Tabelul 2.19. Structura de vârstă şi gravidimensională a populaţiilor de sânger
în diverse ecosisteme acvatice a fl. Nistru şi r. Prut
Vârsta
1+
2+
3+
4+

Ghidighici

Cuciurgan*

29,0
485,0
45,0
2300,0
60,0
4100,0
65,0
5600,0

30,0
450
38,0
890
42,0
1240
61,0
4000
63,0
4200
72,0
7000
88,0
10000
100,0
17000

Dubăsari**
—
38,2
940
46,0
2350
—
—

5+

—

6+

—

7+

—

8+

—

9+

—

—

—

10+

—

—

—

68,2
6500
—
—

Nistrul
inferior***

Prutul
Inferior

25,8
345
38,6
1090
54,2
2490
59,6
3860
63,1
4580
71,9
6485
78,8
8050
113,0
10240
125,5
12500
131,4
13200

21,0
137
32,0
680
51,0
2410
58,0
3450
—

Costeşti—
Stânca
—
50,1
2390
59,0
3610
64,0
5780
68,5
6950

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

* — [297]; ** — [180]; *** — [231]

Din tabelul 2.19. se observă că, sporul în greutate la această specie este mai exprimat pe măsura înaintării în vârstă, fiind caracteristic speciilor de talie mare cu ciclul
lung de viaţă. De asemenea, se observă o creştere mai accelerată a speciei în ecosistemele limnificate, graţie dezvoltării mai accentuate a bazei trofice (fitoplancton), accesibilităţii înalte şi cheltuielelor minime de energie în opunerea rezistenţei curentului de apă.
Ritmul de creştere rapid al sângerului în lacul refrigerent Cuciurgan este caracteristic
tuturor ecosistemelor antropizate cu regim termic modificat (majorat) [382].
Analiza gravidimensională comparativă a indivizilor de sânger capturaţi în lacul
de acumulare Dubăsari demonstrează un ritm de creştere asemănător celor din Nistrul
inferior şi Prutul inferior, şi mai lent în comparaţie cu cele din lacul Ghidighici, Costeşti‑Stânca şi Cuciurgan. Edificarea barajului de la Novodnestrovsk (1980) a perturbat
regimul termic şi hidrobiologic al sectorului medial, reducând perioada de nutriţie activă a sângerului, ceea ce s‑a reflectat negativ şi asupra ritmului său de creştere. Decalajul
mare a valorilor gravimetrice între ecosistemele Prutului inferior şi lacul de acumulare
Costeşti‑Stânca se datorează în primul rând specificului hidrobiotopic şi abundenţei
bazei trofice. Curentul rapid al apei din albia Prutului, transparenţa deosebit de joasă,
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şi respectiv o productivitate primară mică [32], a provocat o stagnare nesemnificativă
în creştere a acestei specii fitoplanctonofage. Dar, dificitul de hrană din albie este suplimentat de migraţiile patamadrome active în locurile bogate trofic — lacurile naturale
Beleu şi Manta, delta Dunării, determinând o creştere a sângerului în limite favorabile.
În condiţii de eutrofizare activă a ecosistemelor acvatice din ţară, odată cu îmbogăţirea mediului acvatic cu compuşi biogeni, au loc acumulări masive a depunerilor de
fund, apariţia riscului de „înflorire a apei“, asfexieri în masă a hidrobionţilor, intoxicare cu metaboliţi gazoşi, ş.a., caz observat din ce în ce mai frecvent în majoritatea ecosistemelor acvatite lenice ale Republicii Moldova (lacul Cuciurgan, Manta, Beleu, lacurile
de albie de pe râurile mici, inclusiv heleşteele din ţară ş.a) [473]. Un exemplu elocvent în
acest sens, este iarna anului 2012, când s‑a instalat pe o perioadă lungă podul de gheaţă,
iar procesele destrucţionale a materiei organice aflate în exces au cauzat asfixierea şi
intoxicarea cu metaboliţi gazosi a peştelui în majoritatea gospodăriilor piscicole din
ţară. În acest sens, folosirea metodei biomanipulării în gospodăriile piscicole din ţară
cu ajutorul speciilor meliorative de peşti, nu poate fi considerată unica metodă eficientă
de contracarare a efectelor periculoase eutrofizării, fiind recomandate şi diverse alte
activităţi (vidarea periodică, îndepărtarea excesul de mâl, reducerea suprafeţelor de
vegetaţie acvatică, ş.a.) [11, 84, 104, 200, 254, 283, 285, 311, 336, 472].
Cu toate că sângerul este recunoscut ca specie fitoplanctonofagă, la densităţi mari
induce o reducere a producţiei zooplanctonului de 10 ori, ne mai vorbind de novacul zooplanctonofag care poate consuma şi organisme planctonice de dimensiuni mai mari [257,
258, 563], iar, diverse studii trofologice constată că, rolul hotărâtor în limitarea proliferării
algelor într‑un ecosistem acvatic îl au organismele zooplanctonice mari şi vertebratele
fitoplanctonofge, şi nu populaţiile zooplanctonice mici, care au o capacitate de filtrare
mult mai inferioară [172, 276, 358]. În plus metaboliţii eliminaţi în mediu de către peştii
fitofagi sunt surse importante de elemente biogene (Habibulin, 1974; Polisciuk, 1980),
fiind asimilate de bacterii de câteva ori mai rapid ca cele de crap (Antipciuk ş.a, 1977). Tot
odată ,este de menţionat că, metaboliţii acestor specii (inclusiv de crap) şi resturile de furaj
neconsumat, în cantităţi excesive pot provoca dezvoltarea periculoasă a algelor cianofite.
Studiul relaţiilor trofice a ciprinidelor asiatice în condiţiile Republicii Moldova demonstrează o selectivitate trofică scăzută a lor [251, 359, 469]. Această selectivitate are
un caracter mai mult pasiv şi este determinat de componenţa şi accesibilitatea resurselor trofice în ecosistem.
Sângerul, graţie filtrului său branhial, poate reţine particule de 8—100 µm, în
majoritate formate din alge planctonice din toate categoriile, inclusiv cianofite, zooplancton şi detritus organic [197, 359]. Intensitatea nutriţiei cu fitoplancton depinde de
abundenţa unor grupe taxonomice, printre care un aport semnificativ în spectru trofic
în condiţiile Republicii Moldova le au: Microcystis aeruginosa, Merismopedia glauca,
Gomphosphaeria lacustris, Aphanizomenom flos‑aquae, Oscillatoria sp., Scenedesmus
quadricauda, Phacus longicauda, Euglena oxiuris, Cyclottela maneghiniana, Nitzschia
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longissima var. reversa. Greutatea componentului fitoplanctonic în bolul alimentar
atinge 46% şi este cauzat de dezvoltarea în masă a speciilor Cyclottela maneghiniana şi
Oscillatoria sp., spre iarnă scăzând până la 0,3% [359, 559 ].
Unele studii experimentale demonstrează, însă că, consumul algelor cianofite de
către sânger este nesemnificativ. În intestinele peştilor sunt depistate colonii de Oscillatoria sp., Anabaena sp., dar din cauza prezenţei probabil a cianotoxinelor, rămân
practic nedigerate [420]. Alte studii experimentale demonstrează că consumul zilnic al
algelor cianofite (din genul Microcystis) de către sânger depinde de concentraţia lor în
apă. La valoarea de 1,334 g/l ponderea consumului zilnic de alge este maximală, constituind 9,8% din greutatea corporală a sângerului [273].
La novac eurifagia şi potenţialul competitiv este cel mai bine exprimat printre ciprinidele asiatice introducente, dând prioritate planctonului animal. Graţie conţinutului său caloric înalt, în condiţii de stimulare eficientă a bazei trofice a zooplanctonului
în heleşteu, se poate obţine majorarea producţiei piscicole de până la 41%, această sursă
trofică naturală având o importanţă incontestabilă în procedeiele de creştere extensivă
şi semi‑intensivă [285]. Însă, din cauza variaţiilor mari de producţie în timp (Orehova,
1986), despre specii exclusiv zooplanctonofage, putem vorbi numai în perioada dezvoltării intensive a zooplanctonului şi în perioada ontogenezei timpurii a peştilor [360].
În ecosistemele acvatice unde biomasa fitoplanctonului atinge valori semnificative, novacul trece la nutriţa activă cu această grupă ecologică. În aşa fel, la indivizi cu
vârsta de 2 ani, fitoplanctonul şi detritusul vegetal constituie până la 98—99% din conţinutul intestinal (Danilov, 1970). La novacul din grupele superioare de vârstă, capturat
în limanul refrigerent Cuciurgan (14—17kg), spectrul trofic puţin se deosebea de cel
al cosaşului macrofitofag [359]. În crescătoriile piscicole cu creştere intensivă, novacul
devine un concurent trofic al crapului, consumând activ furajul concentrat.
Pe lângă sânger şi novac, în unele ecosisteme acvatice din Republica Moldova (ca
exemplu lacul Ghidighici) s‑au capturat hibrizi sterili interspecifici de sânger X novac
(ca rezultat a încrucişării între ♀ de novac şi ♂ de sânger), care se caracterizează prin
caractere deosebit de valoroase a ambelor forme parentale (nutriţie mixtă cu fitoplancton şi zooplancton, calitatea cărnii şi ritmul de creştere asemenea novacului) şi impune
pe viitor o „revizuire a lucrărilor de selecţie în această direcţie“.
Cosaşul, fiind o specie macrofitofagă, consumă activ vegetaţia acvatică superioară
şi împreună cu ea speciile epifite. Printre speciile de plante care intră în spectrul trofic al cosaşului se enumeră: Fontinalis sp., Equisetum sp., Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum sp., Butomus umbellatus, Elodea canadensis, Hidrilla sp., Vallisneria sp.,
Potamogeton sp., Lemna sp., Spirodella polirrhiza, Typha sp., Corex nigra., Scirpus sp.,
Phragmites sp., Poa palustris ş.a. iar dintre plantele terestre: Trifolium repens, Medicago
sativa, Salix sp, frunze de salcâm, borceag sub formă de masă verde distribuită în anumite locuri în obiectivul piscicol. Nu consumă: Heleocharis sp., Nymphes sp., Spharganium sp., Stratiotes sp. şi Panunculus fluitans [123, 197, 359, ]. Hrănirea mai intensă
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începe de la temperatura apei 15°C şi devine maximă la 25—30°C [84]. Cu micşorarea
temperaturii spectrul trofic se lărgeşte (scade selectivitatea trofică şi creşte ponderea
hrănii impuse şi a celei ocazionale), iar cu majorarea temperaturii în ecosistem spectrul
trofic scade (creşte ponderea speciilor predilecte în nutriţie) (Strogonov, 2010).
În ecosistemele acvatice unde baza trofică vegetală este săracă, cosaşul poate deveni
concurent nedorit pentru alte specii economic valoroase de peşti (mai ales în crescătoriile
piscicole unde foloseşte activ furaje administrate crapului, nevertebrate acvatice şi chiar
detritus organic). Consumul mare de macrofite acvatice (la temperatura apei cuprinsă
între 20—28°C consumul zilnic de hrană vegetală este aproximativ egală cu greutatea corpului), poate duce la eliminarea acestora pe mari întinderi de apă (având un impact negativ pentru creşterea şi dezvoltatrea hidrobionţilor furajeri vital dependenţi de aceste desişuri), iar epuizarea bazei trofice şi degradarea habitatului multor specii, poate avea impact
negativ asupra stării ihtiocenozelor locale, şi implicit asupra biodiversităţii [189, 579].
Coeficientul trofic al cosaşului în medie este egal cu 18 (de la 14 până la 21), în
condiţiile dificitului plantelor predilecte, se poate majora până la 54 (coeficientul trofic
înalt este caracteristic tuturor organismelor fitofage). Eficienţa digerării contituie aproximativ 60—70%, iar hrana nedigerată devine un mediu nutritiv favorabil pentru dezvoltarea bacterioplanctonului şi a zooplanctonului din ecosistem (Strogonov, 2010).
S‑a constatat că, nutriţia activă a cosaşului cu anumite specii de plante poate modifica
radical fitocenoza ecosistemului acvatic. În aşa fel, cosaşul consumând activ Myriophyllum
spicatum, creează condiţii favorabile de răspândire a speciei Batrachium rionit, care fiind toxic
şi agresiv poate împânzi suprafeţe imense în hidrobiotop (Kogan, 1974; Vinogradov, 1974).
De aceea, orice manipulare de introducere, aclimatizare şi populare trebuie de
efectuat în mod prudent, ştiinţific argumentat, cu o monitorizare ulterioară strictă, deoarce consecinţele ecologice negative pot întrece mult profiturile economice aşteptate.
Este de menţionat faptul, că pentru a asigura o populare cu material piscicol viabil, având caractere productive şi calitative înalte, trebuie ţinut cont şi de o diversitate
genetică, neadmiţându‑se folosirea numărului limitat de reproducători.
În a. 1961, în Republica Moldova s‑au introdus direct din China ciprinidele asiatice sub formă de puiet, în 1972—1974 s‑a introdus a doua linie din bazinul Amurului,
iar din 1978 liniile pure homozigote au fost încrucişate între ele (prin autbriding), obţinându‑se efectul heterozisului somatic. Generaţiile obţinute atingeau valori gravidimensionale mult mai mari ca în centrul lor de origine [153].
În prezent, însă, productivitatea sporită şi calitatea acestor linii importate, a hibrizilor obţinuţi din liniile pure şi a hibrizilor inter‑specifici (Hypophthalmichthys molitrix
X Hypophthalmichthys nobilis) a început să scadă considerabil pe parcursul generaţiilor
ulterioare (figura. 2.72.)
Se observă modificări şi la nivel generativ. La femele de sânger din lacul refrigerent Cuciurgan, cu vârsta de 10 ani, indicele gonadosomatic iniţial atingea valoarea de
22,5%, pe când, în prezent doar 15,0%, iar în fl. Nistru 7,0—9,1% [443, 479].
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Figura 2.72. Degradarea genetică a ciprinidelor asiatice în Republica Moldova
în rezultatul imbridingului necontenit (pe foto. novacul)

La analiza procesului spermatogenetic a sângerului şi novacului din gospodăriile
piscicole din ţară s‑a constatat o dezvoltare anormală a testiculelor la adulţi, având greutatea medie de 6,0 kg, masa lor variază în limitele 12—30 g. Pe preparatele histologice
adesea se observă degenerarea totală a celulelor sexuale, iar ţesutul generativ este înlocuit cu cel conjunctiv. La masculii maturizaţi primar cu greutatea de 3,9—4,6 kg sunt
identificaţi indivizi cu testiculele în formă de panglică, având masa de doar 1,5—3,0 g.
S‑a modificat perioada şi etapele creşterii trofoplasmatice a ovocitelor. În aşa fel, vacuolizarea citoplasmei se petrece mai timpuriu, iar vitelogeneza intensivă — mai târziu
decât în primii ani de import a materialului piscicol [479].
În legătură cu întârzierea perioadei vitelogenezei active a celulelor sexuale, lucrările
de reproducere ecologo‑industrială sunt suspendate cu o lună mai târziu, ceea ce reduce
substanţial timpul de îngrăşare a progeniturilor în perioada vegetativă, scăzând viabilitatea
lor pe timp de iarnă, şi implicit o mortalitate mai înaltă şi o producţie piscicolă mai mică.
De aceea, a devenit oportună „împrospătarea“ genofondului acestor specii alogene
în condiţiile Republicii Moldova prin importul noilor genotipuri, obţinerea hibrizilor
înalt productivi şi majorarea lotului de reproducători.
De asemenea, împreună cu introducerea ciprindelor asiatice, în Republica Moldova
au pătruns şi noi specii de paraziţi ca: Dactylogyrus lamellatus, Gyrodactylus hypophalmichtis, Khawia sinensis, Bothriocephalus gowkon şi Metagonimus yokogawai. Cei mai
periculoşi pentru peşti fiind Khawia sinensis и Bothriocephalus gowkongensis [335].
În aşa fel, populaţiile acestor specii economic valoroase trebuie continuu ameliorate, efectivul lor în ecosistemele acvatice naturale strict monitorizate, iar prioritate
la populări trebuie de dat speciilor indigene de peşti ca somnul, şalăul, ştiuca, crapul
european, platica, linul, morunaşul, ş.a.
Este de menţionat, că comunitatea ştiinţifică anticipă riscurile şi ameninţările posibile, dar responsabilitatea de a lua măsuri în vederea prevenirii sau diminuării acestora revine, atât autorităţilor, ca factor de decizie, cât şi a fiecărui din noi — ca factor
de garantare a executărilor.

352
2.6.

Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia

Recomandările necesare de realizare
a programului naţional privind bioinvaziile

1) Restabilirea continuităţii ecosistemelor lotice (riverane) — s‑a constatat că,
numai în sisteme ecologice fragmentate, izolate şi degradate speciile invazive de peşti
provoacă „explozii numerice“. Acestea colonizează fragmenetele neocupate de habitat
înainte de venirea competitorilor mai buni. În intervalul de timp dintre colonizare şi
eliminare populaţiilor se produc descendenţi numeroşi care prin intermediul viiturilor ulterioare vor cotropi alte hidrobiotopuri disponibile (graţie capacităţii înalte de
autoexpansie şi strategiei populaţionale de tip r). În ecosistemele mai complexe şi înalt
organizate taxonii alogeni sunt mereu marginalizaţi (dacă nu eliminaţi) de alte specii
mai competitive, sau de nivelurile trofice superioare bine reprezentate în biocenăză.
2) Reconstrucţia habitatelor tipice speciilor autohtone înalt competitive pe
peşti — se cunoaşte că conceptul de biodiversitate este imperceptibil fără „un colorit“
hidrobiotopic pe măsură. Fiecare specie are nevoie de o „casă“ şi numai atunci putem
vorbi de un succes real în procesul de reabilitare. Avantajarea prin intermediul omului a
speciilor autohtone înalt competitive (cu crearea condiţiilor adecvate de trai) va avea un
efect limitativ asupra speciilor alogene de talie mică, şi mai puţin competitive. În acest
sens, albia râurilor trebuie supusă activ reconstrucţiei ecologice prin diverse acţiuni
de tăiere a malurilor abrupte (ceea ce reduce imediat eroziunea), distrugerea digurilor
ilicite, extinderea malurilor sub forma unor pante line, stabilizarea fundului râului în
zonele cu viteză mare a curentului de apă, prin introducerea în albia minoră de petre
şi bolovani mari, precum şi prin plantarea malurilor cu vegetaţie ierboasă, arbuşti şi
arbori din speciile hidrofile, care prin sistemul lor radicular fixează bine malurile.
În zonele inudabile (inclusiv albie) trebuie asigurată, în primul rând, protecţia
adecvată a resurselor piscicole în perioda de reproducere şi menţinut regimul hidrologic la nivel optimal, iar imixtiunile antropice negative trebuie la maxim minimizate.
Unicalitatea acestor zone, derivă din însăşi capacitatea lor de a concentra la maxim
posibil o biodiversitate mare şi a asigura o productivitate net superioară.
De asemenea, la această categorie de măsuri se atribuie şi crearea condiţiilor adecvate de reproducere a speciilor indigene (platica, morunaşul, ocheana, linul, caracuda,
crapul european, ş.a.) prin reproducerea lor ecologo‑industrială, instalarea substraturilor artificiale (cuiburi), reglarea prudentă a nivelului apei în timpul perioadei de reproducere, ş.a [104]. În toate cazurile, avantajarea biotei autohtone, va avea efecte negative
asupra celei de origine alogenă, într‑u cât “ golurile existente în ecosistem“ nu vor mai
fi ocupate de intruşi nedoriţi.
3) Elaborarea biometodei de reducere a efectivelor speciilor invazive — care constă în majorarea ponderii consumatorilor naturali. Majorarea ponderii speciilor ihtiofage (şalăul, ştiuca, somnul, avatul, ş.a.) trebuie să se reducă nu numai la măsuri de
reproducere a lor în condiţii ecologo‑industriale (cu eliberare ulterioară în ecosistem),
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dar şi prin optimizarea structurii de vârstă a populaţiilor existente, neadmiţându‑se
extragerea exagerată a grupelor medii şi superioare de vârstă (ca cei mai importanţi
reproducători şi consumatori de specii cu ciclu vital scurt).
În funcţie de caracteristica hidrobiotopului şi particularităţile speciilor supuse reglării numerice, trebuie populat şi ihtiofagul potrivit (carasul argintiu, moşul de Amur,
soretele ↔ ştiuca sau somnul; murgoiul bălţat, speciile interveniente ↔ şalăul sau bibanul; în unele râuri mici ar fi oportună popularea cu ştiucă şi biban, iar în lacurile de
albie — de perspectivă este popularea somnului european, ştiucii şi a şalăului).
Numeroasele lacuri şi iazuri din ţară, cu destinaţie piscicolă şi recreativă, în majoritate sunt amplasate pe cursul râurilor mici, şi servesc ca surse importante şi vectori
direcţi de răspândire a speciilor invazive de peşti în toate direcţiile (ca exemplu murgoiul bălţat, carasul argintiu, soretele, ş.a.). Utilizarea în aceste ecosisteme antropizate a
metodei biomanipulării şi biomeliorării cu specii răpitoare de peşti, trebuie de efectuat
la densităţi foarte bine stabilite şi de preferinţă cu vârste mai mici, cu cel puţin un an,
comparativ cu celelalte specii de ciprinide economic valoroase.
Într‑un heleşteu de creştere a crapului de două veri pot fi populaţi 100—150 şalăi
de o vară, 100—200 somni de o vară şi 50—60 ştiuci de o vară, iar în heleşteul, în care
se creşte crap de trei veri, se pot utiliza 40—60 de şalăi de două veri la hectar luciu de
apă, 150—200 bucăţi de somn şi numai 30—40 bucăţi de ştiucă, toţi raportaţi la 1 ha
luciu de apă.
Puietul de ştiucă se utilizează numai în condiţiile în care heleşteul este suficient
„invadat“ cu caras argintiu, babuşcă şi biban, iar rezultatele scontate se aşteapă în termeni limitaţi. Popularea cu puiet de ştiucă în vârstă de 6—8 săptămâni se face la o densitate de 250 exemplare la hectar luciu apă, astfel că toamna se pot recolta indivizi de
200—250 g şi 30—40 cm lungime. La vârste mai înaintate (de la doi ani) ştiuca devine
extrem de rapace şi poate îngera prăzi de dimensiuni considerabile, astfel efectivul ei
trebuie semnificativ redus în obiectivele piscicole de creştere în policultură [12].
În lacurile mari (ca exemplu Dubăsari, Cucirgan, Ghidighici), ştiuca, pe lângă importanţa sa incontestabilă de biomeliorator (desigur, în cantităţi argumentate), devine în
prezent „un obiect popular şi la modă“ în pescuitul sportiv şi amatoristic (cu spiningul,
trolingul). De aceea, se impune găsirea soluţiilor eficiente (şi „ieftine“) de majorare a efectivului acestei specii, prin extinderea perioadei de prohibiţie începând cu 1 martie (când
specia devine deosebit de susceptibilă pentru braconieri în perioada de reproducere).
Toate aceste măsuri trebuie efectuate consecutiv şi ştiinţific argumentat, dar trebuie să conştientizăm faptul că spre deosebire de majoritatea substanţelor poluante,
care în procesul autoepurării adesea se descompun, „poluarea biologică“ cu specii invasive are un efect mult mai stabil şi durabil în timp. După cum arată unele cercetări,
speciile alogene care s‑au naturalizat, în noile condiţii evoluiază împreună cu biota
(fiind eliminate doar cu distrugerea biotopului), şi în aceste condiţii, chiar diminuarea
şi menţinerea la limită a ponderii lor, deja este un succes semnificativ [61].
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4) Amendarea sau adoptarea actelor normative speciale cu reglementări mai
clare şi sancţiuni mai severe privind importul şi manipulările cu speciile alogene —
aceste măsuri legislative au devenit deosebit de necesare în perioada actuală, din cauza,
dezvoltării rapide a procesului de „globalizare“, a pieţii de liber schimb şi micului bussines, şi a pisciculturii moderne, iar, în condiţii, când nu există un cadru de conduită
bine reglementat, fiecare „biznesman“, prin diverse modalităţi (licite sai ilicite) încearcă
să anticipe „trendul“ cerinţelor de consum a produselor piscicicole. Din această cauza,
unele obiecte noi ale acvaculturii naţionale, nici nu sunt înregistrate conform procedurii standard, dar deja se cresc şi se comercializează. În acest sens, legislaţia naţională,
trebuie să încurajeze lucrările de creştere a speciilor autohtone de peşti (somnul european, linul, crapul european, şalăul, ştiuca, sturionii, ş.a.) prin instrumente speciale de
stimulare (taxe şi impozite mai mici, compensaţii, subvenţii, ş.a.) şi să limiteze orice
activităţi de import sau de creştere a speciilor străine de peşti (practică deja existentă
în UE).
Dar, deobicei, „boala“ cea mai mare a ţării noastre, nu este în sistemul legislativ
cu „forma declarativă şi frumoasă a actelor juridice“, dar în „nedorinţa noastră de a ne
conforma unui scop comun şi nobil“.
Se crede că, modificările structurii mediului înconjurător de către activitatea umană, are o cauză obiectivă, şi anume menţinerea structurii şi funcţionalităţii organismului uman într‑un anumit domeniu de stabilitate, care este determinat genetic, atunci…
efectul invaziv, nici nouă nu ne este străin.
În concluzie este necesar de menţionat că, caracterul expansiv şi invaziv poate fi
exprimat la majoritatea speciilor în condiţii ecologice optimale, însă, sperăm că omul,
prin nivelul său intelectual înalt, îşi va manifesta egoismul doar în raport cu viaţa sa
(apreciind‑o cu adevărat), iar altruismul — prin manifestarea grijii faţă de toate componentele naturii.

C a p i t o l u l III

MONITORINGUL ŞI BIOINDICAŢIA —
INSTRUMENTE DE EVALUARE A STĂRII ECOLOGICE

3.1.

Peştii — indicatori ai stării ecosistemelor acvatice din Republica Moldova

În diferite perioade istorice ale societăţii umane şi mai ales în perioada dezvoltării
industriale, omul a folosit diverse metode de management în activitatea economică,
socială, culturală, ş.a. Toate aceste tipuri de management au condus nu numai la ridicarea calităţii vieţii prin creşterea şi dezvoltarea sisitemului economic, dar şi la erodarea
componentelor capitalului natural, atât din punct de vedere structural, cât şi funcţional,
fapt care a impus dezvoltarea la nivel mondial, european şi naţional a unor reţele de
cercetare şi monitorizare [567, 568].
La nivel global, apa este o sursă limitată a cărei exploatare şi consum nu sunt durabile. De aceea „gospodărirea apei într‑un mod care să reflecte valorile ei economice,
sociale, de mediu şi culturale pentru toate folosinţele“ este considerată a fi o prioritate a
statelor şi guvernelor lumii, care trebuie să ia în considerare „nevoia pentru echitate şi
nevoile primare ale săracilor şi defavorizaţilor“ şi să asigure „reducerea cererii, să minimizeze cantitatea de apă captată ,să crească eficienţa utilizării acesteia“ şi nu în ultimul
rând să asigure calitatea ei (Conferinţa de la Haga asupra securităţii Apei în sec. XXI,
2000).
Evaluarea calităţii apei numai pe baza parametrilor fizico‑chimici nu furnizează
întotdeauna informaţii depline privind efectele pe care poluarea sau deteriorarea le are
asupra organismelor acvatice sau asupra stării de sănătate a ecosistemului respectiv, iar
„undele de poluare“ pot trece neobservate între două recoltări de probe. Pentru a obţine
o imagine cât mai completă în ceea ce priveşte starea de calitate a apei, evaluarea trebuie
extinsă şi pentru componentele biologice care pot stoca informaţia la nivel structural şi
funcţional, în timp şi spaţiu, etc.
Bioindicatorii sunt considerate organismele care pot fi utilizate pentru a monitoriza starea de sănătate a mediului. Ei pot aparţine oricărui grup de vieţuitoare, de
la bacterii până la mamifere şi reflectă prin manifestări de ordin chimic, fiziologic şi
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comportamental modificări a factorilor de mediu. De asemenea, bioindicaţia se poate
manifesta şi la diverse nivele de organizare a materiei vii: începând de la cel intracelular
şi terminând cu cel biocenotic (în cazul nostru ihtiocenotic) şi chiar biosferic (cum ar fi
cazul modifîcărilor survenite în condiţiile încălzirii globale şi poluărilor aerotehnogene
a atmosferei) [57, 88].
În general, bioindicatorii pot fi împărţiţi în două mari categorii: cei care răspund la
modificări de mediu în mod vizibil (modificări morfo‑fiziologice, etologice, populaţionale, în structura specifică a cenozelor, ş.a) şi aceia ale căror reacţii sunt invizibile, dar
încorporează diverse substanţe a căror concentraţie poate fi determinată (ca exemplu
metalele grele, pesticide, ş.a.) [567].
Tendinţa Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană, a impus ca prioritate naţională obligativitatea armonizării cadrului legislativ naţional cu legislaţia Uniunii Europene, care cuprinde în domeniul apelor Directiva cadru privind Apa (precum
şi alte directive din domeniu) [566, 572].
În anul 2000, Uniunea Europeană a lansat Directiva Cadru privind Apa (2000/60/
EC) care extinde domeniul protecţiei apei la toate formele acesteia şi fixează clar obiectivele, astfel, în cât, pentru toate apele europene să se ajungă la „starea bună a apelor“
(„good ecological status“) până în anul 2015 [602].
Conceptul promovat de Directiva Cadru Apa (Water Framework Directive 2000/60/
EC) privid „starea apelor“ are la bază o abordare nouă, integratoare (abordare ecosistemică), care diferă fundamental de abordările anterioare în domeniul calităţii apei, în
care componentele biotopice şi biocenotice nu erau considerate, iar preponderenţa revenea caracterelor fizico‑chimice. În prezent, conform acestei directive fauna piscicolă
devine un element obligatoriu în aprecierea calităţii apelor.
În aşa fel, este lansată o nouă abordare a „stării ecologice bune“, prin prisma sănătăţii ecosistemului şi a nivelurilor scăzute de poluare chimică. Astefel, conceptul de „stare
ecologică bună“ reprezintă o etapă nouă pentru legislaţia în domeniul apei a Uniunii
Europene, fapt care impune identificarea monitorizarea şi ţinerea sub control a factorilor de comandă care afectează ecosistemele acvatice (WISE, Nota nr.7 privind apa,
2008).
Conform Directivei Cadru privind Apa, evaluarea stării ecologice a sistemelor acvatice se realizează pe baza componentelor biologice, fizico‑chimice şi hidromorfologice, este specifică fiecărui tip de ecosistem (lotic, lenic, mare, mediu sau mic) şi presupune incadrarea — pe baza comparării cu starea de referinţă, neperturbată, reală sau
ipotetică — într‑una dintre cele cinci clase de calitate, respectiv stare foarte bună, bună,
moderată, nesatisfăcăctoare şi stare proastă, în acord cu recomandările lui Knoben şi
colab. (1999) [567].
Directiva stabileşte necesitatea unei abordări comune în monitorizarea calităţii
apei în toate Statele Membre, dar nu precizează metodele care trebuie utilizate, aceasta
rămânând la latitudinea fiecărui stat membru.
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Însă, se pare că, cel mai important scop pe care‑l urmăreşte directiva este posbilitatea intercalibrării, confruntării şi comparării datelor obţinute între statele membre cu
privire la starea mediului. Obiectivul intercalibrării nu este acela de a defeni sistemele
de evaluare comune, ci de a asigura o evaluare unitară la nivel naţional şi internaţional a
stării ecosistemelor naturale şi antropizate prin construirea unei hărţi ecologice comune, identificarea zonelor problematice, utilizând „cinci elemente de calitate“ comune:
macrofite, fitoplancton, fitobentos, zoobentos şi fauna piscicolă.
Principalele abordări în monitorizarea componentelor biologice de calitate sunt
următoarele: abordarea saprobică — o metodă larg răspândită care se bazează pe sistemul saprobiilor elaborat de Kolkwitz şi Marson (1908, 1909) [276, 278, 289, 452]; abor‑
darea diversităţii — care are trei componente: bogăţia (numărul de specii), distribuţia
(aspect spaţial) şi abundenţa (aspect cantitativ) — toate aceste aspecte fiind detalizat
abordate în primul capitol [57, 92, 308, 357]; abordarea biotică — o metodă complexă de evaluare a stării ecosistemelor bazată pe starea structural‑funcţională a nivelelor
supraindividuale, a diferitor grupe ecologice (ghilde ecologice) în raport cu mediul.
Pentru aceasta se iau în consideraţie toate speciile caracteristice tipului de habitat care
exploatează resursele naturale în mod asemănător, grupându‑le în funcţie de: modul de
nutriţie, reproducere, tolerabilitatea la alternarea gradienţilor de mediu, ş.a. (şi servind
ca date de intrare în procesul de bioindicaţie); abordarea funcţională — tratată prin
prisma proceselor biochimice şi fiziologice la nivel specific şi subspecific.
Dacă, pentru grupele de nevertebrate acvatice s‑a adoptat o metodă de lucru pentru a fi aplicată (Indicele biotic Trent, Indicele biotic general, Indicele biotic belgian),
atunci pentru ihtiofaună, în prezent, încă nu s‑a stabilit o metodă de lucru unanim
recunoscută, singurul indice care utilizează peştii şi care a suferit multiple ajustări, este
„indicele biotic al integrităţii piscicole“ introdus pentru prima dată în SUA, în 1981 de
către Karr [602].
De fapt, peştii, au început să fie utilizaţi de mult timp ca bioindicatori ai poluării
apelor, luându‑se în consideraţie diversitatea lor specifică, structura şi starea populaţiilor, potenţialul reproductiv, starea de sănătate, ş.a. Un aspect foarte important este
acela că apa este o condiţie obligatorie pentru existenţa populaţiilor de peşti,. În condiţii, chiar de dezastru ecologic, aceştea aproape că nu au nici o posibiliate de scăpare.
De asemnea, peştii constituie ultima verigă a lanţului trofic, pot forma diverse niveluri trofice, ocupa nişe trofice separate şi prin urmare ei sunt afectaţi direct de ceea
ce se întâmplă la nivelul producătorilor (fitoplancton, macrofite) şi al consumatorilor
primari (zooplancton, zoobentos, ş.a.). Procesul de bioacumulare este cel mai evident
la vârful piramidei trofice, reflectându‑se în aşa fel, starea de sănătate a întregului
ecosistem.
De asemenea, există şi multiple alte avantaje care demonstrează veridicitatea şi importanţa folosirii faunei piscicole în evaluarea stării ecologice a sistemelor acvatice [536,
602]:
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• Sunt buni indicatori pentru efectele pe termen lung;
• Sunt prezenţi în toate habitatele acvatice (chiar şi în apele foarte puternic poluate);
• Formează populaţii relativ stabile cu fluctuaţii sezoniere reduse (în comparaţie
cu nevertebratele);
• Cerinţelele de mediu, „istoricul“ şi distribuţia majorităţii speciilor de peşti sunt
bine cunoscute;
• Poluarea induce adesea modificări morfologice şi astfel indivizii afectaţi pot fi
uşor semnalaţi şi utilizaţi ca indicatori de stare;
• Fauna piscicolă are valoare socială şi culturală ridicată (pescuit sportiv, de subzistenţă, ornamental, ş.a.), de aceea interesul factorilor de decizie şi al publicului
faţă de starea populaţiilor piscicole este mai mare decât faţă de nevertebrate.
• Peştii sunt integratorii răspunsurilor altor compartimente ale ecosistemului, deoarece depind de acestea pentru reproducere, hrană sau adăpost (biomasa lor depinde de producţia primară şi secundară, starea de intactitate a hidrobiotopului, ş.a).
• Sunt folosiţi ca biomarkeri;
• Pot fi buni bioindicatori la evaluarea impactului antropic global, ş.a.
Nu este suficient să ştim că într‑o apă există sau nu peşti — este necesar să ştim ce
fel de peşti sunt acolo, cât de numeroşi şi cât de sănătoşi. Unele din cele mai comune
probleme pe care le întâmpină speciile de peşti sunt: insuficienţa de oxigen şi poluarea
organică, poluarea termică, „poluarea mecanică“ cu diverse obstacole în calea de migrare, poluarea chimică cu substanţe persistente, poluarea radioactivă, ş.a. Peştii pot fi
utilizaţi şi indirect ca bioindicatori, anume prin prezenţa anumitor paraziţi, gradului lor
de invazie, stării lor funcţionale, ş.a (Sokolov, 2001; Moşu, 2008, 2010;).
De asemenea, şi structura specifică a unei ihtiocenoze (numărul de specii) este
un indicator a „stării de sănătate“ a ecosistemului, şi cum am menţionat anterior biodiversitatea şi bioinvazia sunt „doi antagonişti“, care se manifestă printr‑o corelaţie negativă clasică, dar ambele joacă un rol important la evaluarea calităţii mediului
(Biodiversitatea↔Bioinvazia = Bioindicaţia).
Este aproape imposibil de a face un monitoring integrat asupra parametrilor abiotici şi biotici, chiar şi în cel mai simplu structurat ecosistem, de aceea, unul din rolurile
cele mai importante ale bioindicatorilor — este de a înlocui, cât se poate de eficient,
măsurătorile complicate, migăloase, cu cercetări de durată, prea costisitoare şi adesea
cu „efect întârziat“.
În majoritatea cazurilor, în ecosistemele acvatice naturale din Republica Moldova,
noi avem de‑a face cu concentraţiile subletale a poluanţilor (cu excepţia cazurilor stihiinice constatate, unde cantitatea mare de poluant şi timpul scurt de diversare provoacă
stări ecologice catastrofale). Anume aceste modificări negative, care dau „la prima vedere reacţii invizibile“ şi apar la diverse nivele de organizare, specialistul trebuie operativ
să le identifice şi corect să le interpreteze.
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O deosebită atenţie în procesul de bioindicaţie se acordă acumulărilor de polu‑
anţi în organele şi ţesuturile peştilor din diverse ecosisteme acvatice ale Republicii
Moldova.
Se poate constata, că există un circuit al poluării asociat circuitului apei, circuit
care este autoreglat prin feet‑back, prezentând anumite limite de toleranţă, care odată depăşite, conduc la disfuncţionalitate. Activitatea poluantului depinde esenţial de
sursă; dacă sursa este continuă şi intensă, efectele poluantului vor fi semnificative şi
de durată; dacă sursa este dimpotrivă, discontinuă şi de mică intensitate, efectele vor fi
corespunzător, nesemnificative [57].
Particularităţile de interacţiune a poluanţilor cu hidrobionţii, constă în aceea că,
toxicanţii pătrunşi în ecosistem se încadrează în circuitul de materie, suferind diverse tranformări fizico‑chimice şi biochimice. Compuşii simpli, instabili, în stare solidă
sau lichidă, după pătrunderea în mediul acvatic sunt supuşi proceselor de hidroliză,
fotoliză, adsorbţie, sedimentare, acumulare în organism şi descompunere biochimică
în dependenţă de condiţiile concrete din ecosistem. Poluanţii persistenţi organici (ca
exemplu pesticidele clororganice, ş.a.), în majoritatea cazurilor, se supun descompunerii parţiale în diferiţi izomeri (adesea, cu o capacitate toxică mai sporită), care migrează prin lanţurile trofice, acumulându‑se la consumatorii secundari ca peştii, de unde
nimeresc şi la om (fiind adesea ultima verigă trofică a acestului „lanţ vicios“). Metalele
grele nu se supun proceselor de descompunere, ele schimbă numai forma de migraţie,
dar o parte din ele se adsorb, se sedimentează şi se acumuleză în mâluri sau în unele
structuri ale corpului, cum ar fi cochiliile moluştelor, care ulterior se elimenă parţial
din lanţurile trofice [113, 114, 116, 119, 246, 279, 475].
În funcţie de particularităţile fizico–chimice a toxicanţilor şi gradul de afinitate
cu substraturile biologice, substanţele poluante în organism se acumulează în anumite „locusuri“, iar cunoaşterea acestor legităţi este foarte importantă în procesul
de diagnosticare [117, 118, 120]. De obicei în organele bogate în grăsimi se acumulează pesticidele clororganice liposolubile, în organele parenchimatoase — compuşii fosfororganici (pesticidelele fosfororganice), detergenţii — în branhii şi pereţii
tractului digestiv, metalele grele — în ţesutul epitelial, în ficat, în branhii, ş.a [120,
279, 475].
Metalele grele, conform hotărârii numeroaselor comisii internaţionale pentru
problemele protecţiei mediului înconjurător şi a ocrotirii sănătăţii, sunt raportate la
substanţe poluante prioritare. Se cunoaşte faptul că în concentraţii nu prea mari practic toate metalele participă în procesele biochimice, care decurg în organismele vii şi
constituie o parte indispensabilă a multor vitamine, fermenţi, metaloproteine şi a altor
compuşi, fără de care procesele metabolice sunt imposibile. Însă, odată cu intensificarea acţiunii antropogene asupra ecosistemelor acvatice, de cele mai multe ori ne întâlnim cu problema influenţei toxice a metalelor asupra hidrobionţilor, inclusiv asupra
creşterii şi dezvoltării peştilor [120, 245].
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De asemenea, este alarmantă starea folosirii din an în an a cantităţilor crescânde
de pesticide pentru diverse scopuri (pentru protecţia plantelor, a producţiei agricole,
chrestelei, distrugerea paraziţilor ectodermi, ş.a.), fapt condiţionat nu numai de majorarea terenurilor cu destinaţie agricolă supuse chimizării, dar în primul rând, de
creşterea rezistenţei organismelor ţintă la efectul acestor substanţe chimice.
Mecanismele legate de particularirăţile ontogenetice şi specifice, procesele de repartizare în organismul peştilor a poluanţilor, detoxificarea şi eliminarea lor, sunt mulţi ani studiate de către Laboratorul de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al
AŞM [100, 113, 114, 117, 118, 120, 238, 239, 240, 242, 243, 244. 245, 247, 248, 249].
În urma monitoringului ecotoxicologic a principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova în aspectul evidenţierii surselor, concentraţiei, migraţiei şi impactului
metalelor grele în sistemul „apă — suspensii solide — mâluri — hidrobionţi“ s‑a ajuns
la o concluzie foarte importantă, care este adesea neglijată în standardele, sistemele şi
metodele de apreciere a calităţii mediului. În aşa fel, s‑a constatat că, stabilirea valorilor
bazate pe CMA (concentraţia maximă admisibilă) pentru evaluarea bunăstării ecosistemelor acvatice, nu sunt întotdeauna valabile [249].
Efectul influienţei metalelor grele asupra hidrobionţilor, de la concentraţia necesară şi importantă vital, până la cea toxică şi chiar letală, se poate afla într‑un interval
foarte îngust de valori, mai mult ca atât, unele şi aceleaşi concentraţii pot fi optimale
pentru o grupă de hidrobionţi şi letale pentru altă. Aceeaşi concentraţie poate avea
efecte deosebite în diferite ecosisteme acvatice, chiar şi în acelaşi ecosistem, dar în diferite circumstanţe a parametrilor de mediu (duritatea apei, pH, oxigen solvit, prezenţa
elementelor antagoniste sau sinergiste, temperatura, ş.a.) [245].
A fost fundamentat un nou concept privind aprecierea bunăstării ecosistemelor
acvatice în baza evaluării influienţei a 14 metale grele asupra proceselor producţional‑destrucţionale şi prin dezvăluirea legităţilor de acumulare a metalelor în hidrobionţi [117, 120, 235, 245, 248].
S‑a constatat că, valorile concentraţiei metalelor grele care nu influienţiază procesele producţional‑destrucţionale din ecosistem se consideră ca „optimale“, cele care au
condiţionat micşorarea intensităţii acestor procese nesemificativ se consideră „admisibile“, iar concentraţiile care micşorează brusc nu numai producţia primară a fitoplanctonului dar şi destrucţia materiei organice — se consideră „critice“. Corespunzator
starea ecosistemele acvatice se referă la categoriile „bună“, „moderat poluată“, „intens
poluată sau degradată“ [245, 249].
La baza acestei metodologii s‑au luat în consideraţie şi valorile concentraţiilor care
au fost „favorabile“, care au influenţat „moderat“ sau care au devenit „toxice“ pentru
diferite specii de hidrobionţi, inclusiv a peştilor în diferite etape ontogenetice.
Studiul componenţei microelementelor în peşti constituie una din verigile monitoringului biologic al microelementelor‑metale şi a evaluării particularităţilor circuitului substanţei şi energiei în ecosistemele acvatice.
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S‑a constat că, componenţa microelementară a icrelor şi larvelor de peşti constituie o imagine exactă a dinamicii conţinutului de microelemente în apă (r=0,90—0,98),
cu unele deosebiri în funcţie de specie. Dinamica acumulării microelementelor la etapele timpurii ale embriogenezei peştilor poartă un caracter variabil, însoţit de creşterea continuă, până la momentul eclozării embrionului, în timpul căreia 56—80%
din microelementele acumulate se pierd odată cu lichidul perivitelin şi membrana icrei
[117, 120, 245]. În această perioadă larvele sunt foarte sensibile la modificarea dinamicii
microelementelor‑metale în apă.
Prin urmare, concentraţia microelementelor‑metale în icrele şi larvele peştilor pot
servi drept test sigur la evaluarea calităţii apei.
Dinamica acumulării microelementelor în corpul alevinilor de peşti depinde mai
mult de baza nutritivă şi mai puţin de concentraţia microelementelor în apă, fiind condiţionată de particularităţile taxonomice şi de vârsta peştilor [117, 120, 245].
Procesele de acumulare a microelementelor în organele şi ţesuturile peştilor maturizaţi sexual au un caracter destul de complicat şi divers, condiţionat de complexul
factorilor mediului şi statutul fiziologo‑biochimic a organismului. Indivizii peştilor
adulţi posedă un mecanism homeostazic destul de dezvoltat, ce reglează procesele de
acumulare şi redistribuire a metalelor între diferite organe în dependenţă de intensitatea metabolismului plastic şi generativ, şi necesităţile lor pentru un microelement‑metal sau altul. În perioada premergătoare depunerii icrelor, predomină procesele intense
de acumulare a microelementelor biologic importante în ovare, însoţite de micşorarea
concentraţiilor lor în muşchii scheletici, iar în perioada de creştere somatică intensă — invers. Cu toate acestea, componenţa microelementară a organelor şi ţesuturilor
reprezintă o funcţie a componenţei mediului [120, 245].
În baza investigaţiilor multianuale s‑a constatat că în organele şi ţesuturile peştilor
din lacul refrigerent Cuciurgan concentraţia majorităţii metalelor este vădit mai mare
decât în acumularea Dubăşari şi Costeşti‑Stînca [117, 244, 249] (figura 3.1.).

Figura 3.1. Concentraţiile medii ale metalelor în muşchii scheletici la plătica —
Abramis brama din lacurile de acumulare Dubăsari (D) ,Costeşti‑Stânca (C‑S)
şi Cuciurgan (C),µg/g de masă umedă

362

Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia

Analiza concentraţiei metalelor grele în ţesutul muscular al peştilor din ecosistemele fl. Nistru şi r. Prut au constatat valori în limitele admisibile, ce nu reprezintă pericol pentru alimentaţie şi starea funcţională a peştilor. Aceste valori demonstrează că,
în pofida intensificării presingului antropic, aceste ecosisteme se încadrează în limitele
acceptabile privind metalele grele. Totuşi, investigaţiile multianuale asupra fl. Nistru,
evidenţiază în prezent că schimbările hidrologice, micşorarea concentraţiei particulelor solide în suspensii (adsorbenţi naturali ai metalelor), cât şi reducerea diversităţii, şi
producţiei organismelor planctonice au diminuat substanţial capacitatea de tampon al
apei [115].
La sabiţă (Pelecus cultratus) şi unele exemplare de avat (Aspius aspius) capturate
în albia Prutului inferior s‑a constatat o concentrație mai mare a metalelor investigate,
ceea ce este necaracteristic ecosistemului dat, indicând la caracterul migrator a indivizilor din ecosistemele/zonele mai intens „încărcate cu aceste microelemente‑metale“
[249] (tabelul 3.1.).
Tabelul 3.1. Conţinutul de metale (μg/g) în ţesutul muscular striat
a peştilor din sectorul inferior al r. Prut
Specia
Şalău
Avat
Sabiţa
Platica
Mreana comună

Zn

Cu

Pb

Ni

Mo

V

Cd

35,6
48,2
64,4
53,2
26,8

5,2
6,9
11,2
8,1
4,5

3,3
4,2
4,8
2,8
2,6

6,9
7,8
10,2
9,1
5,2

1,9
2,6
2,8
2,0
1,3

2,6
2,8
2,6
1,8
1,2

0,44
0,72
1,25
0,53
050

Greutatea corpului
fără viscere, (g)
970
1160
660
960
410

De asemenea, o importanţă deosebită în evaluarea gradului de bonitate ecologică
a ecosistemului acvatic şi implicit a ihtiocenozei, joacă dinamica ionilor principali. Se
ştie că, coraportul dintre cationi şi anioni constituie un indice de bază în determinarea
stabilităţii apelor de suprafaţă (Zubcov, 2013), iar schimbarea clasei apei relevă existenţa
poluării sau metamorfizării ei. S‑a constatat că, în ultima perioadă se observă trecerea
apelor fl. Nistru şi r. Prut din clasa hidrocarbonată (C) în cea sulfată (S) şi o intensificare a procesului de mineralizare, cauza majoră fiind fragmentarea antropică multiplă
a ecosistemelor lotice, cu consecinţele sale negative de modificare a regimurilor hidric,
termic, chimic, gazos, a proceselor producţional‑destrucţionale, ş.a. În aceste condiţii,
bioindicatori a proceselor negative va servi abundenţa speciilor eurihaline, euriterme,
eurioxibionte şi euritope de hidrobionţi. Ca exemplu tipic serveşte progresia biologică a
speciilor interveniente de peşti în ecosistemele lotice ale Republicii Moldova.
Toxicanţii au o influienţă negativă directă la diferite niveluri de organizare a
viului: la nivel molecular — degradări structurale, scindări suplimentare de ATP; la
nivel celular ‑inhibarea proceselor de sinteză şi autoreglare, autoliza celulei, dereglări
în procesul de dividere celulară, ş.a.; la nivel tisular şi organic — înrăutăţirea asimilării
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hrănii, desprinderea şi deformarea fibrelor musculare, patologii la nivel de excreţie,
reproducere, dereglări a sistemului imun, ş.a.; la nivel organismic — tergiversarea creşterii, diverse forme de patologii, micşorarea capacităţii reproductive, moartea organismului; la nivel populaţional — micşorarea de efectiv, reducerea structurii de vârstă,
creşterea ponderii femelelor în populaţie, ş.a.; la nivel specific — micşorarea potenţialului idioadaptiv, competitiv, reproductiv, ş.a [475].
În organismul animal, sub influienţa poluanţilor cele mai elocvente modificări
morfo‑funcţionale se constată la nivelul ficatului, rinichilor, splinei, sistemului reproductiv, celui nervos şi umoral.
Ficatul are un rol important în procesul de detoxifiere a substanţelor poluante. De
obicei în condiţii nocive, greutatea relativă a acestui organ creşte. Cele mai mari valori
se constată în zonele cu poluare cronică, unde greutatea sa se poate majora de 5—7 ori
faţă de cea normală (figura 3.2.).

Figura 3.2. Carasul argintiu cu hipertrofie hepatică

În condiţiile dozelor deosebit de mari a toxicanţilor, procesele degenerative predomină asupra celor de apărare (care totuşi nu încetează), au loc activ procese de necrozare,
degenerarea lipidelor în hepatocite şi înlocuirea lor cu ţesut conjunctiv [348, 349].
Rinichii, de asemenea în procesul de excreţie participă la detoxificarea organismului, care în medii poluate reacţionează prin hipertrofie şi sensibilizare a mecanismelor
biochimice de apărare [279].
Metabolismul lipidic şi procesul de acumulare a grăsimilor în organismul peştilor
joacă un rol important la bioindicaţie. În pofida unor date care atestă „arderea“ activă
a lipidelor în medii intens poluate (Metelev ş.a., 1971; Lukianenko, 1983), majoritatea
rezultatelor obţinute în ecosistemele naturale demonstrează un tablou opus — acumularea activă a grăsimilor în mediile poluate sistematic (ex. bibanul, carasul argintiu şi
babuşca în r. Bâc, raza mun. Chişinău, lacul Ghidighici, Cuciurgan, ş.a.) (figura 3.3.).
Prin acest mecanism organismul se „pregăteşte“ de eventualele condiţii nefavorabile prin încetenirea creşterii şi acumularea activă a rezervelor energetice. Majorarea
indicelui de îngrăşare a indivizilor demonstrează „plata energetică mare“ pe care o
oferă pentru detoxificare şi supravieţuire [349].
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Figura 3.3. În condiţii de creştere încetinită şi conţinut înalt de grăsimi organismul poate
indica la o poluare sistematică a biotopului (bibanul din r. Bâc, raza mun. Chişinău)

În cazul când, potenţialul adaptiv este în incapacitate de a opune rezistenţă factorilor de impact, se constată următoarele mutaţii dăunătoare (morfologice, fiziologice sau
biochimice) cu efecte adesea letale: deformarea înotătoarelor şi a coloanei vertebrale
(cu dereglarea capacităţii de înotare), disfuncţii ale vederii, capul în formă de „mops“,
subdezvoltarea aparatului bucal, şi în special a maxilarului inferior, branhiilor, ş.a. [ 349,
475, 570] (figura 3.4.).

Figura 3.4. Diverse manifestări a patologiilor morfologice şi frecvenţa lor în ihtiocenoză,
devine un indicator important de apreciere a intensităţii impactului antropic în ecosistem

În aşa fel, se poate susţine că „individul nu este pregătit nici pentru prezent, nici
pentru viitor — el este un rezultat al filogenezei“ (Bigon ş.a., 1989). Această afirmaţie
este cât se poate de oportună în perioada actuală a chimizării sintetice şi tehnologizării
active, când, speciile în timpul evoluţiei nu reuşesc să capete „setul“ de idioadaptări
necesare pentru „a lupta“ eficient cu diverse tipuri de poluări antropice.
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La nivelul sistemului reproductiv factorul poluator poate provoca multiple disfuncţii semnificative [131, 441, 446, 476, 480, 482, 483, 489, 490, 493, 494, 506, 507, 509, 510].
Ca exemplu, resorbţia totală a produselor sexuale poate indica la înrâutăţirea bruscă a condiţiilor de nutriţie, suprapopularea, influienţa de toxicanţi, inaccesibilitatea la
boişte, ş.a. [506, 507].
O influenţă nefastă majoră pentru condiţiile de reproducere a peştilor din sectorul medial şi inferior al fl. Nistru a avut‑o edificarea barajului de la Novodnestrovsk.
Ca urmare, au survenit schimbări radicale ale regimului termic (temperaturi scăzute
în perioada de primăvară‑început de vară şi ridicate toamna‑iarna). Această poluare
termică în aval de hidrocentrală provoacă diverse anomalii în ciclurile vitale ale hidrobionţilor, iar la nivel celular — în procesul de gametogeneză.
Perturbarea regimului termic ca rezultat al construcţiei lacului de la Novo‑Dnestrovsk provoacă demararea perioadei reproductive la tarancă în termeni calendaristici
mai târzii ca deobicei (sf. aprilie) (Fulga, ş.a., 1992). Aceeaşi situaţie de întârziere şi
alungire a perioadei reproductive a fost observată de noi în laculul de acumulare Dubăsari la ştiucă, platică, şalău.
De asemenea, la unele exemplare de plătică şi tarancă din lacul de acumulare Dubăsari a fost constatată resorbţia celulelor sexuale în fazele finale de creştere trofoplasmatică (cauza determinantă fiind instabilitatea regimului termic), ceea ce a condus la
ratarea sezonului reproductiv a acestor specii în anii respectivi [476, 481] (figura 3.5.).

Figura 3.5. Resorbţia ovocitelor vitelogene la plătica (stânga) şi taranca (dreapta)
din lacul Dubăsari în faza finală a creşterii trofoplasmatice

La unele femele de plătică din lacul de acumulare Ghidighici (care este sistematic
poluat din amonte prin intermediul râului Bâc), în perioada pre‑reproductivă membrana tuturor ovocitelor generaţiilor mature este afectată de degenerări [16].
La indivizii din sectorul inferior al fl. Nistru aceste modificări sunt constatate la 90
% din ovocitele generaţiilor tinere, care formează a doua porţie de icre (respectiv fiind
depusă doar prima porţie) [476] (figura 3.6.).
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Un indicator important de înrăutăţire gravă a condiţiilor ecologice din
lacul refrigerent Cuciurgan este constatarea resorbţiei totale a ovocitelor în
faza finală a vitelogenezei. La carasul argintiu a fost constatată resorbţia totală
a ovulelor din prima generaţie, iar celulele generaţiei ulterioare sunt atinse de
modificări degenerative profunde, care
se exprimă prin vacuolizarea şi deformarea nucleului şi degradarea vacuolelor corticale (conţinutul cărora capătă o
structură spumoasă, iar învelişul ovocitar este umflat) [539, 541] (figura 3.7.).
Aceste femele ratează posibilitatea
de a se reproduce în acel an reproductiv,
ce se exprimă negativ asupra prolificităţii populaţionale generale.
În ultimii ani se constată apariţia
şi proliferarea rapidă a ecotipului carasului argintiu cu ritm lent de creştere în
albia Nistrului inferior şi lacul refrigerent Cuciurgan. În capturi se întâlnesc
indivizi maturi în vârstă de trei ani, lungimea cărora constituie 15,32±0,24 cm
şi greutatea 96,67±3,27g, mai mult ca
atât, la unele femele se constată resorbţia totală a ovocitelor din faza finală a
vitelogenezei [539] (figura 3.8.).
În condiţii ecologice nefavorabile
apariţia formelor pitice reprezintă un
mecanism de reacţie compensator, cu
scop de menţinere a pontenţialului reproductiv populaţional a speciei în pofida modificărilor negative a factorilor de
mediu [506, 507].
De asemenea, s‑a constatat că, în
prezent, la carasul argintiu din fl. Nistru, nu sunt depuse trei porţii de icre, ca
până la construcţia barajului de la Dne-
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Figura 3.6. Resorbţia ovocitelor generaţiei a
2‑a la plătica din Nistrul inferior în faza incipientă a vitelogenezei. (ob. 40x, оch. 7x)

Figura 3.7. Resorbţia totală a ovocitelor
primei generaţii la carsul argintiu din lacul
refrigerent Cuciurgan

Figura 3.8. Resorbţia ovocitelor primei generaţii la forma pitică a carasului argintiu din
lacul refrigerent Cuciurgan
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strovsk, dar numai două (ca rezultat a hipotermoficării antropice). Ovocitele, spre sfârşitul procesului de vitelogeneză sunt supuse unor schimbări structurale majore, care în
a II‑a decadă a lunii mai ating ponderea de până la 90% în faza E. Datorită acestui fapt
icrele mature a generaţiei a treia degenerează, iar ovocitele rămase în fazele intermediare (D2‑D3) toamna intră în perioada de vitelogeneză şi în luna octombrie ating fazele
D4 (mai puţin D5), având diametrul de 672—640 µm [482, 539].
De asemenea, în comparaţie cu ecosistemul râului Prut, la carasul argintiu din
fluviul Nistru indicele hepatic şi cantitatea de grăsimi din muşchi şi cavitatea viscerală
este mai mare, ce poate indica pe lângă asigurarea trofică mai bună, şi la un grad mai
înalt de poluare a ecosistemului.
În toate cazurile răspunsul sistemului reproducător la acţiunea factorilor de mediu
este foarte variat şi depinde în mare parte de particularităţile factorului de impact şi
cele bio‑ecologice ale taxonului. Cele mai răspândite dereglări a funcţiei reproductive
la peştii colectaţi în diferite ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova sunt: dezvoltarea asimetrică a ovarelor şi testiculelor, forma lor anomalică, maturizarea sexuală timpurie şi diminuarea intensităţii metabolismului somatic (apariţia formelor pitice), modificarea duratei ovogenezei şi spermatogenezei, deplasarea termenilor calendaristici ai
reproducerii, cazuri de resorbţie în masă a celulelor sexuale la diferite faze, micşorarea
capacităţii de fecundare, micşorarea ponderii indivizilor capabili de reproducere, avortarea icrelor cu lizarea memranelor foliculare, ş.a. [279, 506].
De asemenea, în condiţii ecologice instabile, în ihtiocenozele ecosistemelor acvatice din Republica Moldova se constată majorarea ponderii hibrizilor interspecifici. Condiţiile nefavorabile în perioada reproductivă pentru o specie, poate cauza perturbări
în procesul gametogenezei şi respectiv modificarea termenilor de depunere a icrelor.
Ca rezultat, la revenirea condiţiilor favorabile, pot avea loc suprapuneri în reproducerea mai multor specii de peşti la aceeaşi boişte, şi ca finalitate — apariţia hibrizilor
(fenomen cu o frecvenţă crescândă după construcţia barajului de la Novo‑Dnestrovsk)
(figura 3.9.).
În aşa fel, se poate constata că, un factor determinant la majorarea ponderii hibrizilor de peşti într‑un ecosistem acvatic este starea deplorabilă şi suprafaţa limitată
a boiştilor necesare pentru reproducerea peştilor (din cauza lucrărilor de fragmentare,
regularizare a albiilor şi secare a zonelor inundabile), alternarea haotică a nivelului apei
şi poluarea termică a ei, fiind o problemă deosebit de acută pentru fl. Nistru.
În relaţiile cu mediul ambiant starea structural‑funcţională a populaţiilor di‑
feritor specii de peşti joacă un rol hotărâtor la determinarea gradului de bonitate
ecologică a ecosistemelor acvatice.
În condiţiile toxicităţii înalte, dar cu efect subletal, are loc micşorarea efectivelor
tuturor grupelor de vârstă, fiind selectaţi doar indivizii toleranţi cu un ritm lent de
creştere (exemplu în zonele intens poluate ale râurilor mici) [129].
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Figura 3.9. În condiţii ecologice instabile şi intensificare a presingului antropic
în ecosistem se majorează semnificativ ponderea hibrizilor interspecifici
Eliminarea indivizilor „intoleranţi“ şi inducerea cheltuielelor energetice suplimentare la detoxificare sunt mecanisme biologice compensatorii importante, aplicate
în mediile intens poluate (Lowrence et al., 2003).
La populaţiile speciilor cu ciclul vital mediu şi lung structura de vârstă în ecosistemele
supuse presingului antropic este de regulă redusă şi simplificată (bioacumularea toxicanţilor este o variabilă direct proporţională cu vârsta oragismului recipient). Grupele superioare de vârstă rămase în ecosistem, sunt, de obicei reprezentate de indivizi cu o creştere
lentă (exemplu carasul argintiu, babuşca, bibanul, plătica, crapul). La speciile cu ciclul vital
scurt, în mediile nefavorabile, creşte mortalitatea juvenilă, iar în structura de vârstă domină
indivizii mai toxicorezistenţi din grupele superioare de vârstă (ca exemplu tipic poate servi
structura populaţională de vârstă a porcuşorului sarmatic în raza mun. Chişinău).
Şarova, ş.a (2003), citată de Moiseenko, 2010 [348], a demonstrat că la reproducătorii de vârstă mai tânără, se constată mult mai rar patologii la nivelul sistemului repro-
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ductiv. La reproducătorii din grupele superioare de vârstă apare un dezechilibru între
schimbul de substanţe în organism (metabolismul generativ, somatic şi energetic), fiind
perdută corelaţia pozitivă între prolificitatea absolută, greutatea corpului şi viabilitatea
produselor sexuale [506, 507].
De asemenea, în mediile austere, la indivizii cu creştere lentă şi maturitate sexuală timpurie, se majorează prolificitatea absolută (şi relativă) pe baza micsorării dimensiunilor ovocitelor definitivate (Rowe, 2003; Collier et al., 1998). Ca exemplu, în
lacul Beleu şi Manta, în condiţiile regimului termic şi gazos nefavorabil, concurenţei
accentuate şi bazei trofice limitate, au fost constatate ecotipuri locale „pitice“ de caras
argintiu, babuşcă, batcă şi roşioară. Repzerentanţii acestor populaţii ecologic izolate, se
maturizează preponderent la vârsta de 2 ani, având dimensiuni gravimetrice deosebit
de mici (au fost depistate femele mature de caras argintiu cu lungimea standard 9,2 cm
şi greautatea de 23,0 g, babuşca lstand.= 12,5 cm şi P=39,2 g, roşioara cu lstand = 11,8 cm
şi P = 32 g), şi o prolificitate relativă mai înaltă (ca exemplu la babuşca din lacul Beleu
prolificitatea relativă medie a fost constatată de 252 icre/g corp).
Apariţia şi avansarea formelor pitice a speciilor cu ciclul vital mediu în ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova este „inconştient“ stimulată şi de fenome‑
nul selecţiei artificiale prin pescuit.
Un exemplu tipic este ecofenul plăticii cu ritm lent de creştere din lacul Dubăsari,
Ghidhigici şi albia Nistrului inferior. Această ecomorfă se reproduce preponderent la
vârsta de 2+, îşi mobilizează resursele energetice printr‑un ritm mai lent de creştere,
dar uniform în timp, iar, având o prolificitate absolută mai mare (din contul micşorării
dimensiunilor ovocitare), îşi asigură un spor anual mai mare. În prezent, în ecosistemele menţionate, tot mai des se capturează femele mature de platică cu vârsta de 2+ şi
greutatea corporală sub 250 g. În cercetările anterioare, această specie în fl. Nistru se
maturiza preponderent la 3+ — 4+ ani, având greutatea medie de două ori mai mare ca
la forma pitică [104, 476, 508, 510, 553].
Proliferarea acestei eco‑morfe este stimulată şi de potenţialul idioadaptiv înalt al
speciei (asemenea babuştei, bibanului şi carasului argintiu), când în cadrul populaţiilor,
pentru detensionarea concurenţei intraspecifice, apar grupări ecologice cu nişe spaţiale
şi trofice distincte. În caz când, plătica ocupă nişa spaţială de litoral, abundenţa mare a
speciilor cu ciclul vital scurt (pe fonul dificitului speciilor ihtiofage din ecosistem) provoacă tensiuni trofice inter‑ şi intraspecifice accentuate, ce se răsfrânge negativ asupra
ritmului individual de creştere, provocând apariţia ecofenului pitic (din rus. „camişovaia forma“) [346].
În toate cazurile, procesul de separare a nişelor ecologice şi apariţie a ecomorfelor
în populaţiile speciilor cu ciclul vital mediu şi lung, este un factor populaţional de stabilizare în condiţii ecologice nefavorabile [507, 508].
În rezultat, ecofenele de litoral cu maturizare precoce, uşor lunecă prin ochiurile
plaselor pescăreşti şi deven avantajate în accesul spre boişte, faţă de formele de adânci-
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me cu ritm rapid de creştere, care adesea nici nu ajung în aceste locuri (omul servind ca
factor indirect a selecţiei artificiale).
Unele studii afirmă că, la speciile de talie mare cu ciclul vital lung, în cadrul generaţiilor aceluiaşi an, există indivizi cu vârstă şi dimensiuni diferite de atingere a
maturităţii sexuale, cu deosebiri vădite în metabolismul somatic şi cel generativ, şi a
căror caractere se transmit ereditar. În condiţii naturale raportul acestor grupe este
bine echilibrat, asigurând din an în an succesul reproducerii naturale. Indivizii cu maturizare sexuală timpurie, la care creşterea somatică este amortizată de metabolismul
generativ, în condiiţiile unui presing pescăresc exagerat, devin avantajate, trecând cu
uşurinţă prin ochiurile plaselor pescăreşti, şi având acces stabil la boişti. Mortalitatea
mai joasă prin pescuit a reproducătorilor acestor genotipuri le oferă posibilitatea de a
lăsa mai mulţi urmaşi în urma lor, care la rândul său, vor domina în populaţie, şi respectiv vor schimba structura ei, simplificând‑o, asemea speciilor cu ciclul vital scurt.
Aceaste modificări structural‑funcţionale vor avea efect negativ şi asupra productivităţii piscicole, reducând calitatea şi cantitatea stocului exploatat [151].
În ultimul timp, în populaţiile piscicole ale ecosistemelor acvatice naturale din Europa, dimpotrivă, au loc modificări de structură, cu semne de ameliorare vădită. Din
cauza micşorării imixtiunilor antropice şi a procesului de reoligotrofizare, se observă
tendinţa de deplasare a perioadei de maturizare primară spre grupele de vârstă mai
superioare, şi de talie mai mare [507].
În ecosistemele intens poluate, pe lângă constatarea disfuncţiilor patologice la nivelul sistemului reproductiv, creşte considerabil rata mortalităţii juvenile. Aceste pierderi
sunt compensate la nivelul structurii de sex [327, 328]. De asemenea, în ecosistemele
supuse activ presingului antropic prin pescuit, creşte semnificativ ponderea femelelor
în structura populaţională de sex (Bortone, Davis, 1994).
Goksor ş.a (2003), în baza multiplelor publicaţii a ajuns la concluzia că, la majoritatea speciilor de peşti la acţiunea unor toxicanţi organici este posibilă reversia sexuală
în primele stadii de dezvoltare, în favoarea indivizilor de sex femenin.
În aşa fel, se poate constata că, maturitatea sexuală precoce, micşorarea ritmului
de creştere, majorarea prolificităţii absolute din contul dimensiunilor ovocitare şi „femenizarea“ populaţiilor sunt printre cele mai importante mecanisme populaţionale
compensatorii de menţinere a efectivelor în condiţiile unei mortalităţi înalte.
Anterior am menţionat că, în majoritatea ecosistemelor naturale din Republica
Moldova se constată progresia biologică a speciilor cu ciclul vital scurt. Aceste specii se
caracterizează printr‑o reproducere timpurie, stuctură populaţională echilibrată, prolificitate populaţională înaltă (datorită reproducerii porţionate) şi o creştere exponenţială a efectivelor în condiţii favorabile (strategie r).
Ca exemplu, progresia biologică a speciilor interveniente de peşti în apele dulci ale
Republicii Moldova se constată nu numai după majorări de efectiv şi lărgirea suprafeţei
de expansie, dar şi prin valori exagerate ale creşterii individuale.
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Mai mult ca atât, la unele specii cu cilul vital scurt se constată aşa fenomen ca „gigantismul“, când unii indivizi ating dimensiuni de‑a dreptul impresionante (murgoiul
bălţat în r. Cubolta, Beleu şi Manta (Lmax—11,5 cm, lmax — 9,5 cm şi greutatea — 21,78
g), obleţul în Ghidighici, Manta, Beleu, Costeşti‑Stânca (L>15,5 cm şi P> 60 g), ghiborţul comun — în lacul Dubăsari şi Costeşti‑Stânca, ghiborţul de Dunăre — în lacul
Beleu, ghidrinul (Lmax — 7,3 cm, Pmax‑ 4,68 g) şi ciobănaşul în fl. Nistru (Lmax — 17,5 cm,
lmax — 15,3 cm şi Pmax — 60,06 g), ş.a.
Acest fenomen este mai ales evident la speciile care manifestă un comportament
teritorial bine pronunţat (ghiborţii, ghidrinul, ciobănaşul, soretele ş.a.). Indivizii din
populaţie, de dimensiuni mai mari, pot deveni în timp şi mai mari, din cauza suprimării în mod sistematic şi insistent, prin limiatarea accesului la hrană (de asemenea la
reproducere) a confraţilor săi mai mici [345, 346].
Reşetnikova (2003), menţionează că ciobănaşul în apele salmastricole şi marine atinge
greutatea nu mai mare de 50 g, iar în apele dulci — nu mai mult de 20—30 g. Fluviul Nistru
pentru această specie (şi în general pentru guvizi) pare a fi o excepţie… (figura 3.10.)

Figura 3.10. „Gigantismul“ ciobănaşului din fluviul Nistru
(Lmax — 17,5 cm, lmax — 15,3 cm şi Pmax — 60,06)

Din cauza dimensiunilor gravimetrice mici, aceste specii cu ciclul vital scurt, pe
fonul extragerii active prin pescuit a speciilor de talie mare, prosperă şi proliferează
activ în mediile lipsite de concurenţi şi duşmani.
Ca exemplu elocvent, poate servi structura de vârstă şi sex completă şi echilibrată
a ghiborţului de Dunăre în lacul Beleu şi Manta (unde presingul pescăresc asupra altor
specii de talie mare este deosebit de intens) [162] (Tabelul 3.2.).
Tabelul 3.2. Structura de vârstă, de sex şi vârsta atingerii maturităţii sexuale
a ghiborţului de Dunăre din lacurile Beleu şi Manta.
Grupele de vârstă

Biotopul

Beleu
Manta

0+
3,98
4,90

1–1+
51,33
45,09

2–2+
28,32
28,43

3–3+
11,06
12,74

4–4+
3,54
6,86

5–5+
1,33
1,96

6–6+
0,44
—

Structura de
sex
♀/♂(%)
81,42/18,58
77,46/22,54

Vârsta de
atingere a
maturităţii
sexuale
♀
♂
2
1–2
2
1–2
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Pentru a demonstra starea populaţională şi individuală favorabilă a speciilor cu
ciclul vital scurt în condiţiile ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova
s‑a analizat ritmul de creştere a speciei recent identificate pe teritoriul republicii — ghiborţul de Dunăre [162, 170].
Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere la ghiborţul de Dunăre din regiunea gârlelor lacului Beleu, relevă un ritm de creştere semnificativ (k lungime — 0,469, k pentru greutate — 0,334) necesar atingerii valorilor
fiziologice gravimetrice maximale (l∞=14,612 сm şi W∞ = 119,145 g) (tabelul 3.3.).
Tabelul 3.3. Valorile gravimetrice şi parametrii de creştere a ghiborţului de Dunăre
din lacul Beleu (bazinul r. Prut)
lg w(t)=a+b lg l(t)

t
(x)

l (t)

ln (l∞–lt)
(y)

w (t)

ln(w∞1/3–wt1/3)
(y)

lg l(t), (x)

lg w(t), (y)

0+

4,3±0,12

2,33

3,1±0,22

1,24

0,63

0,49

1+

8,6±0,22

1,79

16,7±1,02

0,86

0,93

1,22

2+

10,2±0,23

1,48

30,4±2,16

0,59

1,01

1,48

3+

11,2±0,15

1,23

44,9±1,19

0,31

1,05

1,65

4+

13,1±0,28

0,41

57,1±1,77

0,07

1,12

1,76

5+

13,6±0,3

0,01

71,1±2,77

–0,25

1,13

1,85

6+

14,3±0,08

–1,16

93,5±1,87

–0,96

1,16

1,97

n=51

a= 5,477
b= 0,625
c= 3,031

t0= –0,745
k= 0,469
l∞= 14,612

l = 14,612(1‑e–0,469(t+0,745))

a= 1,397
b= 0,715
c= 1,601

t0= –0,025
a= –1,297±0,256
k= 0,334
b= 2,774±0,122
w∞= 119,145 rxy= 0,995±0,003

W =119,145(1‑e–0,334(t+0,025))3 lgW=(–1,297±0,256)+(2,774±0,122)lg l

Figura 3.11. Creşterea în lungime şi greutate a ghiborţului de Dunăre din lacul Beleu
(Prutul inferior)

Figura 3.12. Dependenţa masei corpului
W (g) în funcţie de lungimea standart l (cm)
la ghiborţul de Dunăre din lacul Beleu
(ecosistemul Prutului inferior)
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Din graficul figurii 3.11 observăm că, valorile gravimetricea indivizilor la vârsta
de 6+ sunt impunătoare (l=14,3 сm şi W∞ = 93,5 g) şi foarte aproape de valorile fiziologice maximale estimate, ceea ce denotă nu numai o creştere semnificativă (în pofida
factorilor abiotici deloc optimali), dar şi o structură de vârstă comletă, echilibrată şi
antropic neafectată (în condiţiile unui presing selectiv înalt) (figura 3.11.).
La analiza corelaţiei lungime‑greutate (figura 3.12), observăm valoarea b= 2,774±0,122,
ceea ce indică la o creştere alometrică negativă, favorizându‑se creşterea în lungime faţă
de cea în greutate. Această valoare poate fi provocată de concurenţa intra– şi interspecifică
accentuată în condiţii de abundenţă înaltă a speciei în zona gârlelor de comunicare.
Flexibilitatea înaltă în aplicarea strategiilor de tip r şi K, în ecosistemele acvatice
ale Republicii Moldova, în ultimul timp este constatată şi pentru speciile cu ciclul vital
mediu ca babuşca, batca, bibanul, carasul argintiu ş.a. În ultimul timp la aceste specii
generaliste şi multidominante în majoritatea ecosistemelor acvatice naturale din ţară
se constată prevalarea strategiei de tip r asupra celui de tip K (cu maturizarea precoce
a indivizilor, reducerea grupelor de vârstă, încetinirea ritmului de reştere, şi cazuri de
„explozii“ numerice, ş.a.) [16, 19, 28, 35, 65, 492].
În condiţiile fluctuaţiilor mari a gradienţilor de mediu, folosirea strategiei de tip
K nu e justificată biologic — maturizarea târzie, cheltuirea cantităţii mari de energie
pentru creşterea somatică, şi ciclul lung de viaţă, duce la majorarea şanselor „de a muri
de la poluări sau pescuit, fără a aduce vre‑un aport reproductiv în populaţie“.
În aceste condiţii, procesul de adaptare la noile condiţii se petrece prin intermediul selecţiei motrice, care în final poate conduce la apariţia ecotipurilor noi, şi de ce
nu — evidenţierea de noi taxoni.
Această întrebare este foarte actuală, în condiţiile intensificării presingului antropic şi fluctuaţiilor gradienţilor de mediu, ce pot provoca: 1. formarea de hibrizi fecunzi
în condiţii simbiotice (ca exemplu porcuşorii, cobitidele, ghiborţii, ş.a) 2. creşterea variabilităţii neereditare şi ereditare ca rezultat al acţiunii unor factori stresogeni cu influienţă locală 3. „moda“ la organismele genetic modificate (OGM) şi poluarea biologică
prin hibridarea cu taxonii locali, ş.a.
După unele opinii [210, 290, 329, 353, 354, 485], gradul de invazie a diverselor
parazitoze în ihtiocenozele ecosistemelor acvatice, pot aduce un aport semnificativ în
procesul de bioindicaţie. Presingul antropic semnificativ în unele ecosisteme provoacă acumularea poluanţilor în organismul hidrobionţilor, care la rândul său micşorează
gradul lor de rezistenţă în relaţia gazdă‑parazit, provocând adesea stări epizootice. În
unele ecosisteme supuse sistematic poluărilor antropice ca lacul Ghidighici, Cuciurgan,
Dubăsari şi unele zone ale râurilor mici sunt semnalate grade înalte de extensivitate şi
intensivitate cu parazitoze provocate de următorii taxoni: Ligula sp.(6), Digramma sp.
(1), Posthodiplostomum sp. (3,4), Eustrongilides sp. (2), Saprolegnia sp. (7), Piscicola sau
Caspiobdella sp. (8), Philometroides sp., Lernae sp., Argulus sp., infecţii bacteriene din
genurile: Aeromonas, Pseudomonas, ş.a. (figura 3.13.).
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Figura 3.13. Intensivitatea şi extensivitatea parazitozelor la peşti pot fi surse informative
importante în procesul de bioindicaţie a calităţii mediului
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Posibilitatea folosirii paraziţilor la peşti în calitate de bioindicatori este justificată
prin dubla infulienţă asupra lor: din partea mediului extern şi din partea organismului
gazdă [210, 408, 485].
În condiţii ecologice actuale de intensificare a presingului antropic şi schimbare a condiţiilor abiotice se constată modificări substanţiale şi la nivelul structurii ihtiocenozelor.
Este recunoscut faptul că, în funcţie de exigenţele ecologice a speciei, ea poate
deveni numeroasă în habitatele oportune şi dispărea din cele, în care măcar unul din
factorii limitativi îi pune în pericol existenţa [57].
În condiţiile presingului antropic accentuat cu efect de lungă durată, la unele specii de peşti, valoarea efectului limitativ a factorilor de mediu se modifică în direcţia
creşterii normei de reacţie şi lărgirii zonelor de pessim ecologic. Unele specii recunoscute ca indicatori a apelor curate, pentru a rezista în noile condiţii, sunt nevoite să se
adapteze, şi chiar proliferează în caz de „succes“ (exemplu speciile din genurile Gobio,
Neogobius, Rhodeus, Squalius, Leuciscus). Amplitudinea şi frecvenţa mare a valorilor
factorilor de mediu din aceste râuri accelerează procesele de selecţie naturală motrică
în populaţiile acestor specii, determinându‑le alte limite de toleranţă, forme ecologice
noi, şi chiar direcţii noi în speciaţie.
Am depistat populaţii relativ izolate şi uneori numeroase de porcuşori, ciobănaş,
obleţ, clean, clean mic, boarţă, ghiborţ comun, care se aflau în biotopuri intens poluate,
colmatate şi eutrofizate a râurilor mici din ţară.
Totuşi, un ecosistem lotic puternic afectat antropic oferă posibilitatea peştilor de a
se refugia din el. Ca exemplu, în aval de municipiul Chişinău (pe râul Bâc) şi aval de or.
Bălţi, diversitatea ihtiofaunei şi abundenţa speciilor este mult mai joasă (reprezentată
în special de caras argintiu şi zvârlugi) [39].
În hidrobiotopurile unde poluările antropice poartă un caracter mai puţin sistematic, valorile indicilor ecologici pot varia în intervale mari, ponderea maximală
revenind speciilor cu ciclu vital scurt cu valenţă ecologică largă şi cu strategii de tip r
(obleţul, boarţa, murgoiul bălţat, ş.a.).
Dat fiind faptului că, în unele zone procesele de poluare au un caracter permanent
şi adesea cu efect sinergetic, iar speciile de peşti au diferite norme de reacţie, poluarea
serveşte drept vector de selecţie a celor mai flexibili şi adaptaţi taxoni, iar graţie timpului scurt între generaţii, speciile de peşti cu ciclu vital scurt devin modele reprezentative a progresului biologic în condiţii instabile de mediu [22].
Estimarea calităţii mediului se poate efectua nu doar cu speciile hipersensibile la
modificarea factorilor de mediu, dar şi pe baza prezenţei în hidrobiotop a unor specii
rezistente la poluări, abundenţa lor servind ca indicator a stării ecologice nefavorabile.
În aşa fel, şi fenomenul bioinvaziei poate servi la evaluarea calităţii ecosistemelor acvatice din Republica Moldova.
De aceea, de rând cu speciile indicatoare (ca componente a structurii ihtiocenotice), în procesul de monitoring a calităţii mediului, trebuie studiate asociaţiile de bi-
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oindicatori, starea structural‑funcţională a populaţiilor lor, şi alţi parametri ecologici
importanţi la nivel supraindividual (respectând principiul ecosistemic de abordare).
Conform prevederilor Directivei Cadru Apa descriptorii esenţiali ai faunei piscicole sunt: compoziţia de specii, abundenţa, specii tipice, compoziţia de vârste [536].
În formă tabelară vom încerca să relevăm cele mai reprezentative specii de peşti şi
asociaţiile lor, din ihtiocenozele râurilor mici din Republica Moldova, care pot servi ca
modele în procesul de evaluare a stării de bonitate ecologică (tabelul 3.4.).
Tabelul 3.4. Speciile şi asociaţiile de bioindicatori în ihtiocenozele râurilor mici
din Republica Moldova
Ihtiocenoza supusă unor
modificări antropice mode‑
rate
Specii domi- Asociaţii de spe- Specii do- Asociaţii de specii
nante
cii dominante
minante
dominante
Obleţ
• Biban — porcuşor
Specii de
• Porcuşori —
— ghiborţ
Biban
porcuşori
grindel
• Ghiborţ — ciobă‑
Grindelul
• Clean — obleţ Ghiborţ
Boarţă
naş — biban
— porcuşori
Boişteanul
• Beldiţa — obleţ Ciobănaş • Obleţ —
Cleanul
biban — babuşca
Clean
Zglăvoacele
— porcuşori
• Boiştean —
Zvârlugile • Boarţa — biban
Beldiţa
• Boarţă — porcu‑
Păstrăv indigen zglăvoacele —
şor — zvârlugi
Lipan
păstrăv indigen
• Lipan — păs‑
trăv indigen
Ihtiocenoza neafectată
antropic

Ihtiocenoza intens afectată
antropic
Specii dominante
Caras
argintiu
Murgoi
bălţat
Zvârluga
Guvidul de
Amur
Babuşca
Osarul

Asociaţii de specii
dominante
• Caras argintiu
— murgoi bălţat —
zvârluga
• Caras argintiu —
murgoi bălţat — osar
• Sorete — murgoi băl‑
ţat — caras argintiu
• Caras argintiu —
babuşca
• Guvidul de Amur —
zvârluga
• Guvidul de Amur —
babuşca — carasul
argintiu

În acest context, analiza ihtiocenozelor râurilor mici din diferite zone ale Republicii Moldova demonstrează o diversitate mai mare de specii bioindicatoare a apei
curate în zona de nord a ţării (grindelul — Barbatula barbatula, specii din genul Gobio şi Romanogobio, ghiborţul — Gymnocephalus cernuus, boarţa — Rhodeus amarus,
ciobănaşul — Neogobius fluviatilis, cleanul — Squalis cephalus, cleanul mic — Leuciscus leuciscus, beldita — Alburnoides bipunctatus, ş.a. De asemenea, în zona de nord,
frecvenţa lor de întâlnire, abundenţa numerică şi constanţa acestor asociaţii atinge
valori mult mai mari. Unul din factorii determinaţi a acestui tablou ihtiologic este
şi numărul mai mare a izvoarelor subacvatice în această zonă care în comparaţie cu
zona de sud a ţării, participă mai activ la menţinerea unui regim termic şi hidrologic
favorabil a râurilor.
În categoria ecosistemelor cu impact antropic mediu boarţa devine multidominantă. Această specie este rar întâlnită în ecosistemele puternic poluate şi nici nu „pretinde“ în locurile „deosebit de curate“. Apariţia sa în biotop poate fi considerată ca
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indicator a demarării proceselor de eutrofizare sau a celor de deeutrofizare. Prezenţa
sa este identificată şi cu prezenţa moluştelor bivalve (specie ostracofilă), care menţin,
într‑o măsură oarecare, calitatea apei prin procesele active de filtraţie şi asimilaţie.
În aceste ecosisteme destul de frecvent se mai întâlnesc speciile şi asociaţiile de:
biban, ciobănaş, mocănaş, ghiborţ comun, obleţ, şalău (puiet), ş.a.
Pentru ecosistemele puternic eutrofizate şi afectate antropic speciile cele mai reprezentative sunt: carasul argintiu, moşul de Amur, murgoiul bălţat, zvârlugile, soretele, babuşca ş.a., care în aceste condiţii formează asociaţii constante şi durabile în
timp. Carasul argintiu, babuşca şi murgoiul bălţat ca specii euribionte sunt abundente,
şi frecvente aproape în toate habitatele râurilor mici, demonstrând un potenţial hidrobiotopic înalt şi o valenţă ecologică de excepţie.
Această categorisire a calităţii ecosistemelor râurilor mici în funcţie de speciile
bioindicatoare de peşti nu este una statică şi se caracterizează prin limite de valabilitate
destul de largi şi vagi. Cauza, cum am menţionat anterior este nu numai modificările
bruşte a gradienţilor factorilor de mediu din ultima perioadă, dar şi răspunsul diferit
al speciilor de peşti (şi a indivizilor din polulaţie) în funcţie de norma lor de reacţie (şi
potenţialul adaptiv individual).
Unele specii ca murgoiul bălţat, obelţul, ciobănaşul, carsul argintiu, bibanul, boarţa, ş.a., graţie potenţialului hidrobiotopic de excepţie, pot fi deosebit de numeroase atât
în ecosistemele intens eutrofizate, cât şi în cele mai puţin poluate organic, fapt demonstrat prin abundenţa lor semnificativă în râurile mici din nordul ţării, diverse zone
piscicole, şi în diverse tipuri de habitate majore.
Conform noii Directive Cadru al Apelor au fost elaborate principiile de evaluare a
bonităţii ecosistemelor acvatice naturale în baza stării structural‑funcţionale a faunei
piscicole, fiind utilizate 5 categorii de calitate (cu adăugarea unor completări şi precizări) [536, 572].
1. Stare foarte bună — Compoziţia speciilor şi abundenţa corespunde in totalitate sau aproape în totalitate cu condiţiile nemodificate, constatate până la începutul
sec. XIX. Sunt prezente în cantităţi optime speciile migratoare şi semimigratoare, de
asemenea cele locale stenobionte limnofile şi reofile sensibile la perturbări antropice.
Structura de varstă a populaţiilor speciilor de talie mare este bine echilibrată cu o pondere optimală a grupelor superioare de vârstă. Continuitatea în structura de vârstă
indică la condiţii de reproducere favorabile şi stabile în timp şi spaţiu. Diversitatea ihtiofaunistică este reprezentată de câteva specii autohtone cheie, cu aport maxim în menţinerea funcţionalităţii ihtiocenotice la diferite niveluri trofice (ca exemplu scobarul,
cleanul mic, cleanul, mreana, păstrăvul indigen, şalăul, avatul, somnul, linul, roşioara,
plătica, ş.a.) şi un număr mare de specii accesorii care coexistă şi se menţin stabil şi
constant în habitatele caracteristice, ocupând nişe bine delimitate.
În prezent, în condiţiile Republicii Moldova nu mai avem ecosisteme acvatice naturale cu o asemenea stare de bonitate ecologică.
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2. Stare bună — Se constată reducerea nesemnificativă a compoziţiei şi abundenţei speciilor accesorii stenobionte de peşti (figura 3.14.).

Figura 3.14. Într‑un ecosistem lotic „sănătos“ speciile indigene stenotope
au abundenţe satisfăcătoare (pietrarul şi râmbiţa), însă prezenţa ciobănaşului oxifil
în cantităţi semnificative indică la demararea schimbărilor ecologice negative

Creşte uşor abundenţa speciilor generaliste euritope de peşti şi apar semne de micşorare a ponderii speciilor caracteristice limnofile în ecosistemele lenice (linul, caracuda, ţiparul, ţigănuşul, ş.a.) şi a celor tipice reofile (cleanul, beldiţa, păstrăvul indigen,
lipanul, boişteanul, grindelul ş.a.) în ecosistemele lotice.
Diversitatea şi abundenţa speciilor migratoare şi semimigratoare de peşti nu este
afectată semnificativ, dar în structura de vârstă apar semne de perturbare, cu dominarea
grupelor tinere de vârstă şi unele „goluri“ în continuitate. Structura spaţială a populaţiilor
speciilor indigene de peşti demonstrează unele semne mici de fragmentare provocate de
activităţile antropogene. Nivelurile trofice în ihtiocenoză păstrează o structură piramidală „sănătoasă“. Ponderea speciilor alogene şi interveniente este nesimnificativă, fiind
marginalizată de presingul speciilor indigene (dar poate fi într‑o creştere continuă).
În condiţiile Republicii Moldova această stare de bonitate se menţine încă în unele
zone de albie (habitate) a sectoarelor medial şi inferior a r. Prut. Raportat la ecosisteme
şi bazine, această stare de bonitate ecologică în prezent în limitele ţării nu mai este
identificată.
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3. Stare moderată — Se constată reducerea diversităţii ihtiofaunistice autohtone
până la 30% faţă de cea iniţială (pe baza speciilor stenotope limnofile şi reofile). Creşte
substaţial ponderea speciilor euritope, generaliste polifage, fitofile sau polifile. Diversitatea şi ponderea speciilor migratoare şi semimigratoare suferă modificări negative
substanţiale. În ecosistemele lotice scade ponderea şi continuitatea speciilor litofile şi
psamofile, dar sunt încă suficient reprezentate (clean, scobar, mreană, speciile de porcuşori, ş.a.). În structura de vârstă a speciilor de talie mare se constată reducerea grupelor
superioare de vârstă şi micşorarea efectivelor celorlalte grupe. Creşte abundenţa speciilor cu ciclul vital scurt, iar nivelul trofic al răpitorilor este reprezentat mai mult de
specii ihtiofage facultative (ex. bibanul, speciile de ghiborţ, cleanul) sau de grupele tinere de vârstă a ihtiofagilor obligatorii (şalăul, avatul, somnul). De asmenea, în structura trofică a ihtiocenozelor creşte ponderea speciilor polifage şi monofage oportuniste.
Producţia piscicolă a ecosistemelor eutrofe este limitată în rezultatul pescuitului abuziv
şi proliferării speciilor de talie mică (cu coeficienţi trofici înalţi), sau demonstrează valori înalte ca rezultat al poluării organice şi prosperării speciilor de talie medie, euribionte, euritrofe şi înalt competitive. Ihtiocenoza nativă cedează treptat în faţa taxonilor
alogeni şi intervenineţi, dar nu pretutindeni.
Această stare de bonitate ecologică este caracteristică r. Prut, din ecosistemele lenice în această categorie se incadrează lacul de acumulare Costeşti‑Stânca.
4. Stare slabă — Se constată reducerea diversităţii ihtiofaunistice autohtone mai
mult de 30% faţă de cea iniţială. Speciile migratoare şi semimigratoare practic dispar, iar
în structura ihtiocenotică domină câteva specii alogene, indigene sau interveniente, cu
ciclul vital scurt şi mediu şi cu valenţă ecologică largă (printre care: carasul argintiu, batca, bibanul, murgoiul bălţat, zvârluga, babuşca, moşul de Amur, undereaua, boarţa, ş.a.),
celelalte specii stenotope se găsesc în declin numeric sau sunt dispărute (figura 3.15.).

Figura 3.15. Moşul de Amur, zvârlugile, carasul argintiu şi ţiparul —
specii care pot rezista la lipsa aproape totală a oxigenului solvit în hidrobiotop

La speciile de talie mare grupele superioare de vârstă sunt decimate, iar cele rămase sunt reprezentate intermitent. Structura spaţială a populaţiilor acestor specii este
puternic fragmentată. La nivel intrapopulaţional apar modificări substanţiale prin apa-
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riţia formelor ecologice cu ritm lent de creştere. În structura ihtiocenotică se constată dominarea speciilor cu reproducere porţionată şi perioadă reproductivă lungă. În
structura trofică o însemnătate mare au speciile polifage, cu o flexibilitate trofică accentuată. Din cauza perturbărilor proceselor producţional‑distrucţionale în ecosistem
scade substanţial şi productivitatea piscicolă.
Această stare de bonitate este caracteristică pentru întreg macroecosistemul fl.
Nistru, (inclusiv lacul de acumulare Dubăsari) şi majoritatea râurilor mici din ţară.
5. Stare proastă — Ihtiocenoza este reprezentată din câteva specii toxicorezistente
(babuşca, carasul argintiu, unele zvârlugi, ş.a.) cu efective nesatisfăcătoare, repartizare
spaţială incontinuu, şi avînd un grad înalt al patologiilor morfo‑funcţionale la nivel
individual. Procesele producţional‑desrucţionale din ecosistem sunt intens afectate.
În cazuri excepţionale are loc pieirea tuturor hidrobionţilor din ecosistem şi degresia
ihtiocenozei.
Această stare de bonitate este caracteristică pentru unele zone intens poluate a
râurilor mici din Republica Moldova. La nivel de ecosistem acest calificativ poate fi cu
siguranţă acordat râului Bâc.
Având la dispoziţie diverse izvoare ştiinţifice [1, 2, 85, 136, 155, 174, 176, 179, 180,
212, 226, 267, 277, 321, 389, 405, 418, 419, 430, 432, 461, 488, 487, 522, 525, 589, ş.a.]
privind starea ihtiofaunei în diferite tipuri de ecosisteme acvatice de pe teritoriul Republicii Moldova sau în cadrul provinciilor faunistice similare, vom încerca să reconstituim tabloul succesional în aspect multianual, care, deasemenea va servi ca exemplu
elocvent în procesul de evidenţiere a modificărilor negative survenite în special sub
influienţa factorului antropic.
Până la începutul sec. al XIX starea ihtiofaunei acestor bazine acvatice era puţin
influienţată de acţiunile factorului antropic, cel mai mare impact indirect consta în
modificarea structurii landşaftice. Procesele de defrişare şi tăiere a pădurilor, săpare
de gârle, canale de drenare, indiguiri, ş.a. au demarat modificări locale în regimurile
hidrologic, hidrochimic, şi termic, însă efectul lor asupra ihtiofaunei era unul nesemnificativ, ihtiocenozele având o structură stabilă, cu un potenţial mare de restabilire
a diversităţii şi stocurilor piscicole. Printre osemintele şi solzii de peşte, de pe lângă
aşezămintele antropice primitive, situate pe malurile râurilor şi lacurilor naturale, o
pondere semnificativă revenea sturionilor, somnului, ştiucii, crapului, plăticii, şalăului, babuştei, cleanului, linului, văduviţei, ş.a. Dimensiunile lor în majoritatea cazurilor
variau între 55 cm şi 70 cm (Kişlearuk, 1997). Un obiect trofic important în alimentaţia triburilor locale de pe malul Nistrului se considera vârezubul (babuşca pontică) şi
sturionii. Utilizarea speciilor de peşti în hrană purta un caracter sezonier şi mai mult
dependea de accesibilitate lor în pescuit (care în mare parte era influinţată de frecvenţa
şi intensitatea viiturilor). Sturionii, salmonidele, clupeidele, sabiţa, vârezubul erau mai
intens folosiţi în alimentaţie în perioada migraţiilor reproductive sau de iernare (unii
sturioni erau intens pescuiţi la gropile de iernare). Însă, cât de straniu n‑ar părea, cel
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mai frecvent în nutriţia „omului de atunci“, serveau speciile de baltă ca: crapul, ştiuca,
linul, somnul, plătica, ş.a., care erau întotdeauna accesibile în lacurile şi bălţile inundabile din apropiere (Kişlearuk, 1997, Sokolov, 2001, 2011, Krenche, 1991).
Ulterior, în sec XX, din cauza progresului demografic şi tehnologic accelerat, au
început cele mai grave perturbări asupra integrităţii biotopurilor şi structurii ihtiocenozelor apelor interioere (inclusiv fl. Nistru şi r. Prut). Bararea şi îndreaptarea albiilor,
secarea bălţilor, eficientizarea metodelor de pescuit industrial, translocarea de material
piscicol alogen, intensificarea poluărilor tehnogene, ş.a., au condus la modificări ireversibile a faunei piscicole.
Pentru ecosistemul de albie al fl. Nistru harta succesională ihtioceotică a fost reconstruită începând cu a doua jum. a sec. XIX — încep. sec. XX şi până în prezent
(Figura 3.15.).
Este de menţionat că, unele ciprinide euritope numeroase în perioda actuală ca:
babuşca, obleţul, batca erau obişnuite şi omniprezente aproape în toate tipurile de
ecosisteme acvatice, şi până la intensificarea factorului antropic (în afară de batcă —
răspândită în sectoarele inferioare a râurilor mari şi mijlocii), având o importanţă
deosebită în continuitatea şi funcţionarea lanţurilor trofice şi a fluxului de energie
în ecosistem (ceea ce astăzi nu se mai întâmplă). Cauza fiind potenţialul adaptiv de
excepţie a acestor taxoni în orice conjuncturi şi la orice provocări de mediu. De aceea, pentru a scoate în evidenţă particularităţile ihtiofaunistice a ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova în aspect succesional şi pentru „a încărca mai
puţin informaţional piramida succesională“ am decis să includem în figurile de mai
jos (Figurile 3.16—20) doar taxonii carcteristici şi reprezentativi fiecărei „perioade
istorice“.
Ihtiofauna limanului Nistrean nu s‑a reflectat, fiind în mare parte dependentă de
cea a Mării Negre, dar menţionăm că în trecut speciile de chefal, cambulă, scrumbie,
ş.a. în perioada primăverii „intrau în cantităţi enorme şi se capturau cu milioanele de
bucăţi“, majoritatea retrăgându‑se înapoi în mare, doar cu venirea frigurilor [226]. De
asemenea, este de menţionat că, în liman, la începutul sec. XX în cantităţi enorme se
captura percarina pontică, la care, în anii 1945—1950 capturile industriale atingeau
119,8 tone, în prezent, însă, specia este foarte rară, fiind protejată la nivel european şi
mondial.
Diversitatea ihtiofaunistică a fl. Nistru până la intensificarea presingului antropic
era reprezentată în proporţie mai mare de 70 % din specii litofile, reflectând structura
substratului albiei, care se caracteriza ca prepondrent pietros, şi numai în sectorul inferior trecea în nisipos şi alocuri mâlos [212].
Până la imixtiunea antropică majoră în ecosistemul fluviului Nistru (sf. sec XIX
— încep. sec. XX ), ihtiofauna acestui ecosistem „măreţ“ era recunoscută prin „bogatia“ unor reprezentanţi tipici migratori ca: sturionii, salmonidele (în sectorul superior),
clupeidele, ş.a. (figura 3.16.).
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Ponderea speciilor
reprezentative de
peşti în ecosistem

Sf. sec XIX —
înc. sec. XX

Cleanul
Cleanul mic
Porcuşorii
Vârezubul
Scrubia de Dunăre
Taranca
Sabiţa
Mreana comună
Scobarul
Cega
Păstruga
Zborişul
Şalăul
Morunaşul
Chişcarul ucrainean
Platica
Crapul european
Somnul
Morunul
Nisetru rusesc
Cosacul
Ocheana
Avatul
Mihalţul
Păstrăvul indigen
.........................
.........................
.........................
.........................

Sf. sec. XX —
încep. sec. XXI

Mij. sec. XX

Scrubia de Dunăre
Taranca
Sabiţa
Cleanul
Cleanul mic
Scobarul
Morunaşul
Mreana comună
Platica
Crapul european
Ghiborţul comun
Zborişul
Avatul
Şalăul
Somnul
Ştiuca
Cega
.........................
.........................
.........................
.........................

Babuşca
Obleţul
Bibanul
Batca
Carasul argintiu
Ghidrinul
Osarul
Undreua
Ciobănaşul
Guvidul de baltă
Stronghilul
Aterina mică
Gingirica
Ghiborţul comun
Cleanul mic
Sângerul
Cosaşul
Novacul
Platica
Crapul de cultură
Ştiuca
Şalăul
Soretele
.........................
.........................
.........................
.........................

Figura 3.16. Speciile reperezentative de peşti
în diferite perioade succesionale ale ihtiocenozei fl. Nistru

Nu dispunem de valori concrete, pe specii aparte, cu privire la cantitatea sturionilor pescuiţi în intervalele de timp empiric delimitate, dar se cunoşte cu exactitate că,
în perioada aa. 1946—1950 în fl. Nistru se pescuiau deja cantităţi mult mai mici (anual
15 centnere de morun, 16 centnere de păstrugă, şi numai cega era încă un reprezentant obişnuit) [389]. Însă, există date documentate cu privire la preţurile angro la sf.
sec. XIX stabilite de pescarii industriaşi în Nistru inferior pentru unele specii de peşti
[226]. Pentru un „pud“ (= 16,3 kg) de următoarele specii, în Basarabia ţaristă se achita
respectiv: morun (2—3 ruble), păstruga (1,5—2,5 rub.), nisetru rusesc (2,25—4 rub.),
cega (2—3 rub.), somnul (1—3 rub.), crapul (1,5—4 rub.), pentru 1000 buc. de scrumbie
de Dunăre (5—7,5 rub.). Deci, Nistru, Dunărea şi Nipru, erau cele mai importante fluvii
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pentru migraţia sturionilor din tot bazinul pontic, fiind specii comune în capturi şi
accesibile ca preţ (salariul pe zi a unui muncitor simplu în a. 1898 era 2 rub. 20 copeici
[595]). În delta Dunării româneşti la începutul sec. XX se pescuia anual 300—400 mii
kg de nisetru şi 200—350 mii kg de morun, ne mai vorbind de cega şi păstruga, care
erau cei mai numeroşi reprezentanţi a acestei familii [1].
Ponderea sturionilor migratori, în fl. Nistru după datele prezentate de Iaroshenko,
(1957), în descreştere numerică era reprezentată de: morun (42% din captura totală de
sturioni), urmată de păstrugă (35,5%), şi cel mai rar, fiind nisetru. Cega potamadromă
în unii anii atingea ponderea de 37 % din capturile anuale de sturioni [522].
În limitele ţării noastre sturionii se întâlneau pe întreg cursul fluviului Nistru şi a râului Prut. Ca exemplu păstruga se poate deplasa de ordinul zecilor de km, nisetru de ordinul sutelor de km, iar morunul poate depăşi şi mia de km spre locurile de reproducere.
Se amintea că, în timpul migraţiei scrumbiei de Dunăre în marii afluienţi a Mării
Negre „se putea cu greu vâsli — apa fierbia de peşte“ [140, 418]. În Dunărea românească, la începutul sec. XX se pescuiau anual aprox. 4—5 milioane bucăţi de scrumbie de
Dunăre şi 400 mii kg de rizeavcă (comparativ cu şalăul şi avatul care se pescuiau câte
50 mii kg şi 15 mii kg respectiv [1]. Având în vedere că uneletele de pescuit de atunci
erau „mult mai puţin sofisticate“, iar populaţia umană încă „deloc numeroasă“, se poate
„închipui“ cât de bogate în peşte erau râurile şi lacurile naturale de atunci.
În sectorul superior erau reprezentative aşa specii criofile şi oxifile ca: cleanul şi
cleanul mic, păstrăvul indigen, lipanul, boişteanul, mreana comună şi cea vânătă, beldiţa, grindelul, zglăvoacele, chişcarul ucrainean, ş.a. În sectorul median erau comune:
cleanul, mihalţul, zborişul, scobarul, cega, morunaşul, ocheana, ş.a. Din speciile semimigratoare caracteristice fl. Nistru erau: taranca, vârezubul (babuşca pontică), sabiţa,
morunaşul semimigrator, ş.a.
În prezent morunaşul semimigrator şi sabiţa practic au dispărut (întâlnindu‑se mai
des doar în r. Prut), pe când, în trecut, morunaşul din fluviul Nistru era foarte apreciat
la gurmanzi (fiind prezent chiar şi la masa ţaristă). De asmenea, sabiţa câteva zeci de
ani în urmă era o specie comună, şi chiar numeroasă pentru sectorul inferior al fluviului, iar cu modificarea regimului hidrologic (lipsa locurilor cu curent rapid al apei,
necesare pentru reproducerea speciei pelagofile) [493], şi pescuitul abuziv (cu plasele în
derivă în timpul migraţiei), au condus paractic la dispariţia ei din Nistru.
În sectorul inferior şi lunca inundabilă se capturau din abundenţă crapul european,
şalăul, somnul, ştiuca, platica, avatul, ş.a. Suvorov (1915), citat de Popa (2001), menţiona
că în 1914 în Nistru inferior s‑a capturat 72 mii centnere de peşte (7200 000 kg) [405].
Ulterior, cu fragmentarea ecosistemului fl. Nistru şi intensificarea pescuitului industrial, sturionii au decăzut de pe poziţiile dominante, iar locul lor a fost temporar preluat de unele specii semimigratoare, ce se capturau, încă din abundenţă până la mijlocul
sec. XX (ca sabiţa, taranca, vârezubul, morunaşul semimigrator, ş.a.), potamodrome reofile (ca cleanul, cleanul mic, mreana comună, scobarul, ocheana, ş.a.) şi limno‑reofile
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(platica, crapul, somnul, bibanul, babuşca, ştiuca, ş.a.). În prezent, din cauza limnificării
active a Nistrului şi modificărilor grave a regimului termic, hidrologic şi hidrochimic,
de asemenea din cauza pescuitului abuziv, ponderea maximă în structura ihtiocenotică este ocupată de speciile interveniente de peşti ca ghidrinul, undreaua, ciobănaşul,
stronghilul, guvidul de baltă, moaca de brădiş, mocănaşul, osarul, aterina mică pontică,
gingirica, ş.a. De asemenea, prosperă speciile indigene generaliste cu ciclul vital scurt
ca obleţul, boarţa, ghiborţul comun, ş.a., cât şi cele cu ciclul vital mediu, cu plasticitate
ecologică de excepţie ca; babuşca, bibanul, batca ş.a. În unele zone intens eutrofizate,
colmatate şi împânzite de vegetaţie acvatică s‑a majorat efectivul ştiucii, avansând în
prezent şi în sectorul medial (unde anterior nu era semnalată).
Dintre speciile alogene, cea mai mare pondere în capturi se constată la carasul
argintiu, care s‑a adaptat perfect la condiţii de habitare în zona de albie a Nistrului inferior (ne mai vorbind de lacul de acumulare Dubăsari şi lacul refrigerent Cuciurgan).
Ciprinidele asiatice introducente şi crapul de cultură au devenit mai frecvente în
capturi după inundaţiile majore din 2008 şi 2010, fiind spălate din gospodăriile piscicole adiacente avariate. De asemenea, inundaţiile, au provocat în prezent pe unele sectoare demararea procesului de reofilizare, constatându‑se creşterea moderată a ponderii unor specii reofile ca mreana, scobarul, cleanul, cleanul mic, morunaşul, ocheana,
porcuşorul sarmatic, porcuşorul de nisip, beldiţa, ş.a.
Conform investigaţiilor efectuate de Snighiriov (2011), se pot menţiona următoarele modificări ihtiocenotice succesionale în sectorul inferior al fl. Nistru: 1) aproape de
1,5 ori s‑a redus diversitatea ihtiofaunistică 2) de 3 ori s‑a redus diversitatea speciilor de
peşti cu divers statut de rarietate 3) s‑a micşorat semnificativ ponderea speciilor reofile,
litofile şi psamofile, în concurs cu majorarea ponderii ghildelor euritope limno‑reofile
4) de 3,5 ori s‑a majorat cantitatea speciilor alogene şi 5) de 2—3 ori s‑a micşorat valoarea capturilor industriale [430].
Pentru albia r. Prut ponderea speciilor reprezentative de peşti în diferite perioade
succesionale ihtiocenotice este reprezentată în figura 3.17.
Din cauza cursului mai rapid al apei (în comparaţie cu fl. Nistru), prezenţei numeroaselor izvoare subterane, microdepresiuni, microgrinduri, meandre şi pruteţe, diversitatea ihtiofaunistică a acestui ecosistem şi structura spaţială a ihtiocenozei era puternic influienţată de particularităţile hidrobiotopice. În zonele cu curent rapid al apei din
abundenţă se concentrau speciile tipic reofile ca: cleanul, clenul mic, scobarul, mreana
comună, beldiţa, râmbiţa, pietrarul, fusarul, speciile de porcuşori, ş.a.. În sectoarele mai
superioare se găseau din abundenţă speciile criofile caracteristice altitudinilor mai înalte ca păstrăvul indigen, lipanul, boişteanul, grindelul, chişcarul ucrainean, zglăvoaca
comună, mihalţul, ş.a. Gropile adânci şi multe la număr, adăposteu din abundenţă aşa
specii ca: somnul, şalăul, crapul european. În albia mai lentă, dar puternic meandrată, se
întâlneau din abundenţă speciile ihtiofage ca somnul, avatul, şalăul, cleanul, văduviţa,
ş.a.
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Ponderea speciilor
reprezentative de
peşti în ecosistem

Sf. sec XIX —
înc. sec. XX

Cleanul
Mreana comună
Cleanul mic
Scobarul
Somnul
Beldiţa
Platica
Crapul european
Sabiţa
Avatul
Şalăul
Morunaşul
Văduviţa
Ocheana
Mihalţul
Chişcarul ucrainean
Lipanul
Păstrăvul indigen
Zborişul
Răspărul
Râmbiţa
Porcuşorii
Pietrarul
Fusarul
.........................
.........................
.........................
.........................

Sf. sec. XX —
încep. sec. XXI

Obleţul
Batca
Babuşca
Boarţa
Ghiborţul comun
Carasul argintiu
Ciobănaşul
Bibanul
Avatul
Soretele
Sângerul
Novacul
Cosaşul
Crapul de cultură
Platica
Şalăul
Ştiuca
Mreana comună
Scobarul
.........................
.........................
.........................
.........................

Figura 3.17. Speciile reperezentative de peşti
în diferite perioade succesionale ale ihtiocenozei r. Prut

În prezent, însă, observăm schimbări semnificative în ponderea speciilor cheie.
Dintre speciile eudominate o poziţie semnificativă ocupă taxonii limno‑reofili de talie
mică şi medie ca: obleţul, batca (sectorul inferior), babuşca, ghiborţul comun, boarţa. De
asemenea se constată avansarea unor specii interveniente, mai ales a ciobănaşului (dar
diversitatea şi ponderea lor este net inferioară în comparaţie cu fl. Nistru). Ca reacţie a
abundenţei prăzii (sub formă de specii de talie mică), a procesului activ de colmatare a
râului, în sectorul medial creşte ponderea bibanului şi a ştiucii (în cel inferior a avatului, soretelui şi a speciilor de ghiborţ). De asemenea, se constată avansarea unor specii
alogene de peşti ca: carasul argintiu, murgoiului bălţat (pretutindeni), soretelui (sectorul inferior) şi moşului de Amur (sectorul medial).
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După inundaţiile catastrofale din anul 2008 şi 2010 se constată majorarea semnificativă a ponderii ciprinidelor asiatice şi a crapului de cultură, iar în unele zone se observă procesul de reofilizare prin creştrea abundenţei râmbiţei, morunaşului, scobarului,
mrenei comune, cleanului, beldiţei.
După construcţia barajului de la Dubăsari, extinderea terenurilor arabile în luncile
fl. Nistru şi r. Prut au fost secate peste 40 mii hectare de suprafeţe inundabile în Nistru
inferior şi, respectiv 33 mii de hectare, în Prutul inferior. În trecut aceste zone erau de
importanţă primordială pentru reproducerea speciilor fitofile de peşti, habitarea permanentă a celor limnofile şi îngrăşarea puietului speciilor din diferite grupe ecologice.
Pentru zonele inundabile şi lacurile naturale din lunca fl. Nistru şi r. Prut tabloul
succesional ihtiocenotic este reprezentat sub următoarea formă (figura 3.18.):
Ponderea speciilor
reprezentative de
peşti în ecosistem

Încep. sec. XX

Încep. sec. XXI

Crapul european
Platica
Cracuda
Linul
Roşioara
Babuşca
Bibanul
Ştiuca
Somnul
Ţiparul
Ţigănuşul
.........................
.........................
.........................
.........................

Carasul argintiu
Obleţul
Babuşca
Batca
Murgoiul bălţat
Soretele
Bibanul
Ghiborţul comun
Sp. alogene de
cultură
.........................
.........................
.........................
.........................

Figura 3.18. Speciile reperezentative de peşti cu habitare permanentă
în diferite perioade succesionale ale zonelor umede din lunca fl. Nistru şi r. Prut

Dacă la începutul sec XX aceste ecosisteme lacustre şi palustre (temporare sau permanente) erau renumite prin rezervele mari în specii de talie mare şi medie ca crapul
european, somnul, ştiuca, plătica, linul, caracuda, roşioara, ş.a., pescuindu‑se oficial
numai în lacul Beleu şi bălţile Manta până la 900 tone anual (în medie 700 tone), şi 350
tone în Nistru inferior (în special crap european, ştiucă, caracudă, lin, plătică, şalău,
avat, ş.a.), atunci după secarea masivă a ecosistemelor de luncă, fragmentarea şi regularizarea albiilor, capturile oficiale au scăzut de zeci de ori.
În prezent, ihtiofauna nativă a suferit modificări subsatanţiale, speciile anterior caracteristice sunt substituite de cele alogene, în special: caras argintiu, mugoiul bălţat şi soretele
şi cele indigene generaliste cu ciclul vital scurt şi mediu ca obleţul, batca, babuşca, ghibor-
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ţul comun, bibanul, boarţa, ş.a. Speciile limnofile ce habitau permanent ca caracuda, linul,
ţigănuşul, roşioara, practic au dispărut, iar cele dependente reproductiv şi trofic de aceste
zone, cu habitare permanentă sau temporară: văduviţa, platica, somnul, ştiuca, şalăul, crapul european, ş.a au fost decimate de pescuitul selectiv ilicit şi exagerat (figura 3.19.).

Figura 3.19. Linul — specie stenobiontă limnofilă, aproape dispărută
în apele noastre ca rezultat a secării şi chimizării active a lacurilor şi bălţilor naturale
(obiect de perspectivă în reproducerea ecologo‑industrială)

De aceea, pe viitor, în biotopurile cu cele mai vaste boişti, se cere în mod urgent,
instituirea „zonelor de cruţare a peştelui“.
Asigurarea accesului în aceste zone a reproducătorilor şi menţinerea regimului
hidrologic optimal în perioada de prohibiţie, ar avea un efect mult mai valoros şi durabil asupra fondului piscicol din ţară decât lucrările sistematice de populare cu specii
alogene de peşti.
Modificările succesionale a ihtiofaunei albiei râurilor mici (A) din Republica
Moldova şi luncilor sale inundabile (L) este prezentată în figura 3.20.
Teritoriul ţării noastre, în trecut era renumit prin „codrii săi măreţi sub umbra
cărora curgea o mulţime de râuri şi părăiaşe mici, bogate în izvoare reci, cu apă proaspătă, limpede şi curată“, în prezent, însă, am ajuns pe ultimul loc din Europa după
gradul de împădurire şi a rezervelor de apă potabilă (aproximativ 10,7% după suprafaţa
de împădurire). Nici nu e de mirare că aceste biotopuri „adăposteau din belşug“ specii
reofile de peşti ca: cleanul, beldiţa, mreana comună, cleanul mic, specii de porcuşori, ş.a.
În unele sectoare superioare, mai ales în zona de nord şi centrală a ţării (bogată în izvoare), habitau din abundenţă speciile criofile ca lipanul, păstrăvul indigen, boişteanul,
zglăvoaca comună, grindelul, chişcarul ucrainean, ş.a. În luncile inundabile cu apă permanentă şi temporară proliferau speciile limnofile ca caracuda, linul, ţiparul, roşioara,
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ştiuca, ş.a, iar din râurile mari, în care debuşau, se ridicau la reproducere sau nutriţie
specii de sturioni, anghila, şalăul, somnul, mihalţul, văduviţa, ş.a.
Ponderea speciilor
reprezentative de
peşti în ecosistem

Încep. sec. XX

Încep. sec. XXI

Porcuşorii (A,L)
Murgoi bălţat
Caras argintiu
Boişteanul (A)
Obleţul
Clenul (A)
Boarţa
Cleanul mic (A)
Sp. de zvârlugi
Mreana comună (A)
Osarul
Păstrăvul indigen (A)
Soretele
Lipanul (A)
Ciobănaşul
Chişcarul ucrainean (A)
Mocănaşul
Beldiţa (A)
Babuşca
Grindelul (A)
Bibanul
Zglăvoaca comună (A)
Cracuda(L)
Ghiborţul comun
Moşul de Amur
Fufa (A, L)
.......................
Ţiparul (L)
.......................
Linul (L)
.......................
Roşioara (L)
......................
Babuşca (L,A)
Ghiborţul comun (A,L)
Obleţul (A, L)
Cleanul mic (A)
Bibanul (A,L)
Ştiuca (A,L)
.................
.................
.................
(A) — albia; (L) — lunca inundabilă

Figura 3.20. Speciile reperezentative de peşti din diferite perioade succesionale
ale ihtiocenozelor râurilor mici din Republica Moldova

În prezent, tăierile de păduri pe suprafeţe imense, fracturările şi regularizările
multiple de albie, înămolirea şi nămâdirea cu vegetaţie acvatică, poluările cronice ş.a.,
au condiţionat modificarea regimului apelor de suprafaţă şi a celor subterane, termic,
hidrochimic, procesele producţional‑destrucţionale, ş.a. Viiturile de primăvară sunt
caracterizate ca scurte şi de mare intensitate (adesea provocând inundaţii catastrofale,
eroziuni de sol pe suprafeţe mari şi procese active de înămolire şi poluare organică
autohtonă), iar în restul anului, din cauza volumului mic de apă (fiind reţinut de numeroasele acumulări de albie), temperaturile pot deveni de‑a dreptul extremale (vara
mai mult de 40°C, iar iarna — apa să îngheţe până la fund), în cazuri excepţionale —
se constată secarea totală a albiilor şi „înflorirea apei“ în lacuri.
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În perioada chimizării intensive a agriculturii şi exploatării iraţionale a terenurilor arabile (anii 50—80 ai sec. XX), luncile râurilor mici au servit ca bazine de captare
a pesticidelor, îngrăşămintelor, carburanţilor, a cantităţilor imense de pământ fertil
erodat, având un efect dezastruos asupra biodiversităţii, iar, în prezent, aceste râuri
servesc ca „conducte de debarasare a gunoaielor de lângă casă şi a deşeurilor de la
intreprinderi“.
În pofida acestor modificări catastrofale, „viaţa cu chiu cu vai“ continuă. În prezent aproape pretutindeni domină forma pitică a carasului argintiu, murgoiul bălţat,
babuşca toxicorezistentă, unele sp. de zvârlugi şi alţi taxoni ubicvişti.
În aşa fel, observăm, câ în aspect comparativ ihtiofauna tuturor ecosistemelor
acvatice naturale din Republica Moldova a suferit modificări cardinale (mai mult în
râurile mici, lacurile naturale şi fl. Nistru, şi mai puţin în r. Prut), caracterul succe‑
sional al ihtiocenozelor servind ca model sigur în elucidarea bunăstării ecosiste‑
melor.
Rezumând cele spuse, se poate menţiona că, ihtiofauna Republicii Moldova în aspect succesional este supusă câtorva factori esenţiali cu efect major. Din cauza alterării
habitatelor caracteristice, consecinţelor dramatice a pescuitului ilicit şi poluărilor antropogene accentuate, se constată următoarele restructurări în ihtiofauna aborigenă:
1) avansarea pe poziţii multidominate a unor specii euritope de talie mică şi medie ca:
babuşca, obleţul, batca, bibanul, boarţa, ghiborţul comun, zvârlugile, ş.a. 2) degradarea populaţiilor speciilor stenotope reofile şi limnofile dependente vital de gradul de
conservare hidrobiotopică: linul, caracuda, ţigănuşul, grindelul, boişteanul, zglăvoacele, păstrăvul indigen, lipanul, ş.a. 3) decimarea populaţiilor speciilor migratoare şi
semimigratoare: sturionii, păstrăvul de mare, scrumria de Dunăre, rizeavca, sabiţa, vârezubul şi a celor potamodrome de talie mare, cu ciclul vital lung.
În acelaşi timp, pe fonul eliberării nişelor ecologice anterior ocupate de unele specii indigene, intensificării pertubărilor climaterice (cu înteţirea calamităţilor naturale),
translocărilor antropohore de taxoni alogeni, şi modificării intervalelor de acţiune a
gradienţilor factorilor de mediu (termic, hidrologic, hidrochimic), se constată procesul
activ de îmbogăţire artificială a ihtiofaunei locale. În aşa fel, în ecosistemele acvatice ale
Republicii Moldova se constată pătrunderea şi proliferarea: 1) speciilor alogene invazive (naturalizate) şi a celor introducente economic valoroase 2) speciilor interveniente
limanice şi marine din direcţia aval (cu efect de pontizare a ihtiofaunei) 3) speciilor
carcateristice altor bazine acvatice de apă dulce (Dunărea, Nipru, Don) 3) şi speciilor
caracteristice altor zone piscicole (din amonte şi de altitudini mai înalte).
Autoexpansia speciilor alogene invazive de peşti pe teritoriul Republicii Moldova
(ca soretele, murgoiul bălţat, carasul argintiu, în viitorul apropiat a somnului pitic), se
datorează în mare parte bazinului danubial (Dunărean), care, în prezent, a devenit un
macrosistem major cu conexiuni inter‑bazinale multiple (servind şi ca mijloc de avansare a speciilor termofile pe fonul tendinţelor de încălzire globală).
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În aşa fel, este important de subliniat că, în pofida presiunilor antropice majore de
reducere a diversităţii ihtiofaunistice autohtone, numărul speciilor de peşti semnalaţi
în ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova nu s‑a micşorat semnificativ,
ba din potrivă se observă „o majore artificială“. Schimbările negative de eutrofizare,
colmatare, fragmentare hidrobiotopică şi poluare antropică accentuată sunt „compensate“ de procesele de reofilizare şi interacţiune ihtiofaunistică activă intra‑ şi interbazinală (din fl. Dunărea în r. Prut, din fl. Nipru în Nistru, Nistru — Prut, din bazinul
mediteranian în cel pontic), şi translocare antropohoră de material piscicol alogen.
Având la dispoziţie, informaţiile multianuale cu privire la structura ihtiocenozelor
diferitor ecosisteme acvatice din Republica Moldova, starea structural‑funcţională a
populaţiilor speciilor de peşti, putem încerca să le folosim ca date de intrare la evaluarea Indicelui de Integritate Biotică [87, 424, 602 ].
Integritate biotică reprezintă capacitatea unui mediu de a susţine şi a menţine comunităţi integrate şi adaptate de organisme, având o compoziţie specifică, o diversitate
şi o organizare funcţională comparabilă cu cea a habitatelor mai puţin afectate [87].
Documentul de bază care reglementează relaţiile de gestionare a apelor comunităţii europene şi aprecierea calităţii lor după standarde unice este Directiva Cadru a
Apelor 2000/60/ЕС, cara are ca scop pincipal, implementarea unui strategii comune de
protecţie şi folosire raţională a apelor [572].
Un obiectiv important a acestui document este trasarea principiilor de efectuare a
biomonitoringului şi aprecierea calităţii apelor cu posibilitate intercalibrării rezultatelor obţinute cu alte state.
Pentru a integra componentele biotice în sisteme de evaluare a stării ecologice
trebuie luate în consideraţie următoarele variabile de stare: compoziţia, distribuţia şi
abundenţa componentelor biotice, raportul între taxonii sensibili şi cei rezistenţi la perturbări, diversitatea în cadrul compartamentului respectiv, ş.a. (Hering et al., 2004).
Trebuie reţinut că, este necesară armonizarea sistemului de evaluare a stării ecologice pentru toate apele de suprafaţă (râuri, lacuri, ape costiere), iar sistemele de clasificare existente până în prezent nu sunt suficient dezvoltate, ceea ce a determinat
o nevoie urgentă de cercetare pentru identificarea şi testarea seturilor de indicatori/
indici biologici care să reflecte cu acurateţe calitatea corpurilor de apă şi să permită
clasificarea acestora [567].
În acest scop, autorii acestei lucrări au efectuat o tentativă de aplicare a metodei de
apriciere al calităţii mediului prin intermediul indicelui de integritate biotică (Index of
Biotic Integrity) în unele ecosisteme acvatice din Republica Moldova.
Se cunosc o serie de sisteme de apreciere a calităţii apei prin intermediul speciilor
indicatoare şi a diversităţii specifice [424]. Însă, singurul indice care utilizează vertebratele (peşti) este „indicele biotic al integrităţii piscicole“ introdus pentru prima dată
în SUA (IBI, Karr 1981) cu multiple modificări ulterioare atât în ţara de origine, cât şi
în Europa. Una din formele sale originale este prezentat în tabelul 3.5. [87, 88].
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Tabelul 3.5. Criterii pentru determinarea indicelui de integritate biologică (IBI)
(adaptat după Karr şi colab., 1986; Miller D. şi colab., 1989)
Categoria de
parametri

Compoziţia
şi bogăţia în
specii

Compoziţia
trofică

Parametri

Clasa de bonitare
5

3

1

Nr. total de specii (din cele existente)

>90%

50—90%

<50%

Nr. total de ciprinide (grup specii conducătoare)

>45%

20—45%

<20%

Nr. total salmonide

>5%

1—5%

<1%

Nr. total al celorlalte specii

>20%

5—20%

<5%

Nr. total specii autohtone (native)

>68%

35—67%

<34%

Nr. specii introduse (aclimatizate)

<1%

10%

>10%

Total specii dispărute

0 sp.

2 sp

>2 sp

Proporţia speciilor zoobentonofage

>45%

20‑ 45%

<20%

Proporţia speciilor carnivore

>5%

1—5%

<1%

Proporţia speciilor carnivore şi zooplanctonofage

<20%

20—45%

>45%

Proporţia speciilor erbivore şi detritofage

<25%

25—50%

>50%

>1500

500—
1500

<500

>100 ex

2—10 ex

<2 ex

Biomasa totală (g/100 m2)(în funcţie de dimensiunea bazinului, a altor factori)

Abundenţa
individuală şi Număr total de indivizi (ex/100 m2) din care:
starea popu‑
Număr de hibrizi
laţiilor
Număr de indivizi cu anomalii, tumori, boli

0%

0—1%

1%

0%

0—1%

>1%

În Europa primele încercări referitoare la monitorizarea faunei piscicole au fost
făcute după anii 1990, în ţări ca Franţa, Belgia, Spania şi Polonia (unde a devenit o
metodă recunoscută oficial), apoi România, ţările Baltice, etc. (unde sunt încă în curs
de testare).
În prezent, în Europa sistemul de evaluare şi clasificare a corpurilor de apă pe baza
faunei piscicole este aplicat în formă modificată, sub denumirea de EFI + (European
Fish Index). Această experienţă europenă, relativ tânără, a fost sistematizată şi dezvoltată prin programul FAME (Fish based Assessment Method for the Ecological Status
of European Rivers) [607, 608].
În România, aplicarea acestui indice a fost facută de câteva colective de cercetători
de la Universitatea din Bacău (prof. Battes Klaus), Universitatea Babes‑B., Cluj (prof.
Tudorancea Claudiu), Muzeul de Ştiinţele Naturii, Iaşi (dr. Davideanu Grigore), Universitatea din Galaţi (dr. conf. Florea Luiza) [602].
Metricele selectate şi folosite pentru calcularea EFI+ sunt raportate la două mari
categorii: corpuri de apă salmonicole şi corpuri de apă ciprinicole. În unele situaţii
particulare este dificilă delimitarea celor două tipuri de corpuri de apă: salmonicole şi
respectiv ciprinicole. În aceste cazuri creşte ponderea opiniei şi competenţei specialistului, bazată pe nivelul de cunoaştere a caracteristicilor ecologice ale habitatului şi a
structurii cenozei respective.
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La noi, după particularităţile ecologice şi durabilitatea lor de exprimare în timp,
practic n‑au mai rămas ape salmonicole veritabile, cu toate că, sectoarele mediale ale fl.
Nistru şi r. Prut (în limitele Republicii Moldova), teoretic ar putea găzdui aceşti reprezentanţi, însă, fluctuaţiile mari de temperatură, oxigen solvit, transparenţă, numărul
bacteriilor saprofite ce întrec de zeci de ori CMA (indicator a poluarii organice), ş.a.,
compromit posibilitatea lor de habitare permanentă.
Un avantaj important de aplicare a Indicelui de Integritate Biotică, se bazează pe
posibilitatea analizei comunităţii piscicole prin prisma parametrilor ce integrează cele
trei nivele structurale ale edificiului biologic:
• nivelul individual — prin cuantificarea stării de sănătate a peştilor. În cazul
ecosistemelor acvatice supuse unor mari presiuni antropice acestea duc la perturbări esenţiale la nivel morfologic şi fiziologic.
• nivel populaţional — prin cuantificarea structurii pe vârste a populaţiilor reprezentative (în mod normal structura unei populaţii trebuie să fie bine echilibrată şi completă).
• nivelul comunităţii piscicole (ihtiocenozei) — prin cuantificarea bogăţiei în
specii, a abundenţei şi/sau a biomasei relative, a grupelor ecologice (ghildelor
trofice, reproductive, topice).
IBI include în general 10—12 parametri adaptaţi conform structurii ihtiocenotice
şi stării populaţiilor existente în regiunea studiată în scopul de a păstra semnificaţia
lor ecologică dată de Karr et al (1986) şi Miller et al., 1989. Alegerea lor este rezultatul unui compromis între stabilitate şi sensibilitate. O notă de 5, 3 sau 1 este atribuită
fiecărui parametru, după cum valoarea sa este comparabilă, sau deviată mai mult sau
mai puţin, faţă de cea a stării de referinţă optimală. Notele parametrilor sunt ulterior
însumate pentru a stabili valorile indicelui [602].
IBI poate să ia valori în intervalul de 10—50 (10 parametri × 5 puncte maximal =
50 puncte pragul de sus şi 10 × 1 punct minimal = 10 puncte pragul de jos). Pentru r.
Bâc (ca râu mic), unde valabilitatea a 4 parametri este eronată (diminuată) şi limitată de
particularităţile sale hidrobiotopice (cu reflectare directă asupra stării biotice), intervalul de valori a fost ales ca 8—40 puncte (50 – (4×5/2) = 40 pragul de sus şi 10 — (4×1/2)=
8 pragul de jos).
De asemenea, este de menţionat că, în cadrul unui ecosistem lotic valoarea IBI este
mult mai ridicată în zonele piscicole din aval, faţă de staţiile ce se găsesc în sectoarele
superioare ale râului [602].
În funcţie de suma notelor parametrilor aleşi, rezultatele obţinute se vor incadra
în 5 clase de boniate ecologică (excelentă, bună, mijlocie, săracă, foarte săracă), ce vor
reflecta starea de sănătate a acestui ecosistem, având ca bază principiul interacţiunii
organismelor cu mediul înconjurător (principiul ecosistemic) (tabelul 3.6.).
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Таbelul 3.6. Clasele de Integritate Biotică
Punctajul
Clasa de Integritate Biotică

Categoria de calitate în
corespundere cu Directiva
2000/60 EC

Ecosisteme
medii şi mari

Ecosisteme
mici

47—50

37—40

I

Excelent

Foarte bună (I)

40—46

32—36

II

Bună

Bună (II)

28—39

22—31

III

Mijlocie

Moderată (III)

19—27

16—21

IV

Săracă

Slabă (IV)

10—18

8—15

V

Foarte săracă

Proastă (V)

În prezent, însă, s‑a constatat că indicele european pentru fauna piscicolă (EFI) —
este sensibil la presiuni asupra calităţii apei şi nu este un indicator foarte bun pentru a
sublinia presiunile hidromorfologice [567, 568], care sunt atât de evidente în condiţiile
Republicii Moldova. Tot odată, comoditatea IBI este menţionată de numeroşi autori,
eşantionajul şi determinarea speciilor, mai ales în râurile de mici adâncimi sunt operaţii simple, rapide şi puţin costisitoare (fiind cu succes aplicată electronarcoza ca metodă
de pescuit standadizată) [602].
Pentru aprecierea posibilităţii de aplicare a acestui indice în condiţiile Republicii
Moldova, de asemenea, pentru evidenţierea şi testarea parametrilor noi incluşi (modificaţi sau substituiţi), şi tentativei intercalibrării rezultatelor cu cele analogice din
alte ţări, metoda s‑a implementat pentru unele ecosistemele acvatice reprezentative şi
bine cunoscute de autori, cum sunt fl. Nistru, r. Prut şi r. Bâc, lacurele de acumulare
Dubăsari şi Costeşti‑Stânca. Lacurile naturale Beleu şi Manta, graţie particularităţilor
ihtiocenotice structurale şi funcţionale deosebite şi dependente în mare măsură, de fl.
Dunărea şi r. Prut, n‑au fost incluse în procesul de evaluarea.
Cum s‑a menţionat anterior, IBI a suferit pe parcursul timpului şi în diferite ţări
modificări esenţiale [602], dar toate aceste schimbări „n‑au dreptul“ să influienţeze
posibilitatea de intercalibrare şi confruntatre a datelor obţinute cu alte studii similare.
Fiabilitatea şi pertinenţa informaţiilor obţinute sunt, două calităţi ce depind foarte
strâns de variabilitatea şi de sensibilitatea indicelui. Indicele va fi atât mai fiabil şi pertinent, cu cât vor fi mai puţine variabile în timp şi spaţiu, şi cu cât va fi mai sensibil la o
gamă largă de perturbaţii [602].
Metricile propuse de noi (dar care respectă posibilitatea intecalibrării şi confruntării valorilor obţinute cu alte studii similare), sunt impuse de particularităţile ihtiocenotice ale ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova şi a presingului exercitat asupra lor, care în pofida teritoriului mic pe care‑l ocupă, necesită unele ajustări şi
argumentări (tabelul 3.7. şi tabelul 3.8.).
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Structura demografică şi
starea de sănătate a ihtioce‑
nozei

Indicatori trofici şi repro‑
ductivi ai ihtiocenozei

Structura specifică a ihtiocenozei
(aspect calitativ)

r. Bâc

fl. Nistru

Valoarea parametrilor

r. Prut

Categorii de parametri

Таbelul 3.7. Criteriile propuse pentru determinarea Indicelui de Integritate Biotică (IBI)
a ecosistemelor acvatice lotice (riverane) din Republica Moldova şi valorile obţinute

Parametri (metricile) propuşi
5

3

1

Punctajul obţinut
pentru fiecare
parametru

1. Proporţia speciilor autohtone (în ra>67% 33—67% <33%
port cu celele alogene şi interveniente)

5

3

3

2. Proporţia speciilor de salmonide şi
acipenseride (pentru râuri mici a salmo‑
nidelor şi cotidelor)

>5%

<2%

1

1

1

3. Proporţia speciilor native reofile

>40% 20—40% <20%

3

3

1

1

1

1

3

3

1

<3%

3

3

1

7. Abundenţa relativă a speciilor omni<20% 20—40% >40%
vore (euritrofe)

3

3

1

8. Abundenţa relativă a indivizilor cu
>20% 10—20% <10%
lstand. > 15 cm

3

3

1

9. Abundenţa relativă a speciilor alogene invazive şi interveniente de peşti

4. Total specii dispărute(Ex) sau în pericol de dispariţie(E)
5. Abundenţa relativă a speciilor fitofile

0

2—5 %

1—2

>2

<30% 30—60% >60%

6. Abundenţa relativă a speciilor ihtio>10%
fage obligatorii

5—10%

>10%

3

1

1

10. Ponderea hibrizilor şi a indivizilor
<0,1% 0,1—1%
cu anomalii, tumori şi boli

>1%

3

1

1

28

22

12

Punctaj total

<5%

3—9%
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Structura demografică și
starea de sănătate a ihtio‑
cenozei

Indicatori trofici şi repro‑
ductivi ai ihtiocenozei

Structura specifică a ihtiocenozei
(aspect calitativ)
Punctaj total

Parametri (metricile) propuşi

l.a. Dubăsari

Valoarea parametrilor

l.a. Cos‑
teşti‑Stânca

Categorii de parametri

Таbelul 3.8. Criteriile propuse pentru determinarea Indicelui de Integritate Biotică (IBI)
a ecosistemelor acvatice lentice (lacustre) din Republica Moldova şi valorile obţinute

Punctajul obţinut
pentru fiecare
parametru

5

3

1

1. Proporţia speciilor autohtone (în
raport cu celele alogene şi interveniente)

>67%

33—67%

<33%

5

3

2. Proporţia speciilor de percide (ca
oxisensibile şi termosensibile)

>15%

5—15%

<5%

5

5

3. Proporţia speciilor native limnofile

>10%

5—10%

<5%

1

1

4. Total specii dispărute(Ex) sau în
pericol de dispariţie(E)

0

1—2

>2

1

1

8. Abundenţa relativă a speciilor lito‑
file şi psamofile

>10%

5—10%

<5%

3

3

6. Abundenţa relativă a speciilor ihtiofage obligatorii

>10%

3—9%

<3%

5

3

7. Abundenţa relativă a speciilor
omnivore (euritrofe)

<30%

30—60%

>60%

3

3

8. Abundenţa relativă a indivizilor
cu lstand. > 15 cm

>20%

10—20%

<10%

3

3

9. Abundenţa relativă a speciilor
alogene invazive şi interveniente
de peşti

<5%

5—10%

>10%

5

1

10. Ponderea hibrizilor şi a indivizilor cu anomalii, tumori şi boli

<0,1%

0,1—1%

>1%

3

1

34

24
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Parametrii structurali (calitativi) ai ihtiocenozelor
• Am considerat, ca fiind oportun, de a delimita metricile în funcţie de tipul
ecosistemului investigat. Ecosistemele lenice şi lotice, în pofida tendinţei generale comune de eutrofizare şi colmatare, dispun de o structură ihtiocenotică deosebită, iar reacţia de răspuns la aceste efecte se exprimă în mod diferit.
Diversitatea unor taxoni şi ponderea lor într‑un ecosistem lenic poate indica la
o stare funcţională normală, iar pentru un ecositem lotic — la perturbări semnificative.
• În condiţiile de degradare accentuată a ecosistemelor riverane (lotice) din Republica Moldova, prioritate în aprecierea bunăstării trebuie să devină starea
populaţiilor speciilor migratoare şi semimigratoare de peşti (salmonidele, acipenseridele, anguilidele, petromyzontidele, ş.a.), de asemenea a celor stenotope
reofile‑oxifile de peşti (ca exemplu cottidele), populaţiile cărora în prezent sunt
puternic afectate şi practic sunt decimate pe teritoriul ţării.
		 În ecosistemele lotice grupa salmonidelor, acipenseridelor, petromizontidelor,
ca reprezentanţi ancestrali a poziţiei filogenetice, reprezintă în plus, gradul de
conservare a ecosistemului de‑a lungul timpului, în raport cu situaţia actuală.
		 Pentru ecosistemele lentice ponderea percidelor oxisensibile şi termosensibile este un indicator important în aprecierea limitelor de influienţă a principalilor gradienţi de mediu (cum ar fi cel termic şi gazos), fiind un parametru
deosebit de actual în condiţii de intensificare a proceselor de poluare organică
alohtonă (cu semnalarea frecventă a cazurilor de „înflorire a apei“ şi asfixiere
în masă a hidrobionţilor).
• Progresia biologică a speciilor euritope de peşti în condiţiile fluctuaţiilor majore a valorilor factorilor de mediu reprezintă un indicator sigur al modificărilor
negative survenite în toate tipurile de ecosisteme acvatice. Într‑un ecosistem
lotic neafectat antropic, grupa ecologică a speciilor reofile întotdeaua trebuie să
deţină o diversitate specifică pe măsură, întrucât biotopul determină structura
specifică, şi nu invers. În acelaşi fel, şi în ecosistemele lentice, speciile limnofile
indigene (ca caracuda, linul, ţigănuşul, forma sălbatică a crapului european,
roşioara, ş.a.) trebuie să fie suficient reprezentate, pentru a demonstra strea lui
de intactitate funcţională şi de conservare ihtiofaunistică.
Cu cât este mai mare ponderea speciilor euribionte oportuniste într‑un ecosistem
(ca exemplu babuşca, obleţul, batca, carasul argintiu, ş.a.) cu atât el este mai sărac în
alte specii. Cauza este competitivitatea înaltă a lor, care pur şi simplu le elimină pe
cele stenotope reofile (sau limnofile în cazul ecosistemelor lenice), provocând o sărăcire rapidă a diversităţii ihtiofaunistice. În acest caz se observă tendinţa dominării în
majoritatea ecosistemelor acvatice din ţară a ihtiocenozelor monotipice, universale şi
simplificate, reprezentate în special de asociaţii de 3—6 specii ubicviste: carasul argintiu, obleţul, babuşca, murgoiul bălţat, batca, boarţa.
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Indicatorii trofici şi reproductivi ai structurii ihtiocenozelor
• Un indicator important în demararea proceselor active de eutrofizare şi colmatare este reacţia de răspuns la creşterea ponderii speciilor fitofile, polifile sau
indiferente (bibanul), care devin avantajate în comparaţie cu alte grupe ecologice dependente de starea şi accesibilitatea la boişti. De asemnea, în condiţii de
fragmentare multiplă a albiilor se formează circumstanţe limitante pentru speciile cu reproducere unitară, la care adese toată generaţia poate fi compromisă
din cauza fluctuaţiilor bruşte de nivel în perioada reproductivă.
• Cum am menţionat anterior, în condiţiile ecologice instabile şi tendinţei generale de poluare organică a ecosistemelor acvatice, devin avantajate speciile
generaliste oportuniste care rapid se adaptează la resursa trofică de moment şi
uşor accesibilă. În cazul populaţiilor suprasaturate numeric, la speciile oportuniste generaliste poate apărea fenomenul polimorfismului ecologic, când, în
reţeaua trofică a biocenozei, specia este reprezentată în diferite verigi trofice.
		 În aşa fel, la aceste specii, trofic oportuniste, se constată delimitări vage
între hrana predilectă, ocazională sau impusă, factorul determinant fiind accesibilitatea şi abundenţa ei în ecosistem.
• La evaluarea IBI, trebuie luate în vedere că, la diferite vârste, aceeaşi specie îşi
modifică preferinţele pentru viteza curentului, adâncime, temperatură, tipul de
hrană, ş.a. Astfel, ea poate fi încadrată în ghilde diferite (grupări ecologice) pe
parcursul dezvoltării sale ontogenetice [536]. Speciile tinere ca vârste şi cele cu
caractere migraţioniste accentuate sunt cauza celor mai evidente variaţii intra
şi interanuale ale IBI [602].
• La stabilirea speciilor de peşti, după modul de hrănire, numai cele adulte s‑au
luat în consideraţie (este ştiut faptul că în perioada ontogenetică timpurie toate
speciile sunt zooplanctonofage). De asemenea, s‑au considerat specii omnivore
numai acelea, la care în decursul ciclului anual în componenţa trofică hrana
vegetală (împreună cu detritusul) şi animală luate separat întrec 50 %.
Indicatorii cantitativi şi de „sănătate“ a ihtiocenozelor
• Abundenţa relativă a indivizilor de talie mare într‑un ecosistem (empiric am
delimitat începând cu lungimea standard de 15 cm) indică la intensitatea exploatărilor piscicole, la starea populaţiiilor speciilor cu ciclul vital mediu şi
lung, şi la potenţialul lor de restabilire şi autoreglare. O structură de vârstă redusă, sau absenţa uneia sau mai multor grupe presupune o intrerupere a ciclului normal de reproducere, şi deci o incontinuitate şi instabilitate funcţională la
nivel populaţional.
		 În cazurile, când este posibil de folosit pescuitul neselectiv (năvodul şi tralul
în lacurile mari, electronarcoza în râuri mici şi mijlocii) este recomandabil de
determinat captura raportată pe o unitate de suprafaţă. Acest parametru va fi
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înlocuit cu metrica nr. 8, iar valorile vor avea următoarea semnificaţie: nota
5 (60—150 exemp./100 m2), nota 3 (>150 exemp./100 m2), nota 1 (<60 exemp./
100 m2). În aşa fel, dacă avem mai mult de 150 exemp./100 m2 putem constata
un proces acut de eutrofizare, proliferare a speciilor cu ciclul vital scurt (CVS)
şi o exploatare iraţională (abuzivă) a stocurilor speciilor de talie medie şi mare.
Dacă, se obţine densitatea numerică sub 60 exemp./100 m2, putem constata dereglări în productivitatea ecosistemului, care poate indica la poluări, degradări
de hidrobiotop, influienţa gradienţilor abiotici nefavorabili, ş.a. De asemenea,
acest parametru, în anumite condiţii, când se folosesc alte unelte de pescuit,
poate fi înlocuit cu alt indicator cantitativ reprezentativ, cum este „captura pe
unitate de efort“ (CPUE), fiind o valoare utilizată cu succes pentru a elimina
tendinţele temporare şi regionale ale abundenţei stocurilor (setci/ore, cârlige/
ore, ş.a.) [80].
• Ponderea speciilor alogene şi interveniente de peşti într‑un ecosistem, indică la
starea lui şi capacitatea de a opune rezistenţă factorilor externi de impact. Cum
s‑a menţionat anterior, în ecosistemele complexe structural şi sănătoase funcţional aceşti intruşi sunt marginalizaţi de „reacţia dură şi promtă“ din partea
taxonilor autohtoni (fiecare nişă este ocupată şi „binemeritată“ în urma luptei
pentru existenţă şi selecţiei naturale acerbe). Abundenţa mare a speciilor alogene, interveniente şi indigene cu ciclul vital scurt indică la pertubări majore atât
la nivel biotic, cât şi abiotic.
		 Bioinvaziile sunt o consecinţă indirectă a activităţilor antropice, „iar noi,
oamenii, de multe ori, ne îndreptăţim, învinuid speciile străine de ceea ce
avem“.
• În condiţii ecologice instabile, cu fluctuaţii mari a gradienţilor de mediu, poluare antropogenă şi de degradare a hidrobiotopurilor (micşorarea suprafeţelor
boiştilor) se constată inteţirea cazurilor de încrucişări interspecifice, apariţie
de anomalii ereditare şi congenitale, invazie a parazitozelor pe fonul sistemului
imun slăbit, ş.a. Toate, luate la un loc, servind ca indicator important în activitatea de apriciere a bonităţii ecologice a ecosistemului acvatic.
Metoda IBI nu este lipsită de neajunsuri. Cea mai semnificativă lacună este faptul
că acest sistem de evaluare nu acoperă toate componentele de calitate şi toate compartimentele de investigare, şi nu are o frecvenţă care să asigure nivele de confidenţă şi
precizie mari în vederea aprecierii corpurilor de apă. De asemenea, există dificienţe în
ceea ce priveşte indentificarea pragurilor corecte de separare a claselor de calitate.
Concluzia principală a echipelor de cercetare din România este că, acest indice este
fiabil în detectarea alteraţiilor globale ale ecosistemelor acvatice, însă sensibilitatea sa
este mediocră, fără îndoială, datorită calităţii şi cantităţii datelor utilizate. De asemenea, este necesar să se mai lucreze în stabilirea atât a celor mai semnificativi parametri
care compun IBI, cât și a optimului valorilor de referinţă [602].
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Deocamdată, rezultatele IBI pentru ecoregiunea Republicii Moldova necesită o
verificare minuţiuoasă în timp şi spaţiu (ca şi orice metodă nouă de evaluare), dar nu
neagă posibilitatea evidenţierii rezultatelor prezentului studiu (tabelul 3.9.).

Lentic

Lotic

Tipul ecosis‑
temului

Tabelul 3.9. Tentativa de atribuire a claselor de bonitate ecologică
unor ecosisteme acvatice din Republica Moldova în baza valorilor IBI

Ecosistemul

Punctele acumulate şi
Clasa de Integritate
Biotică

Categoria de calitate în cores‑
pundere cu Directiva Cadru
privind Apa
(2000/60 EC)

Râul Prut

28

Mijlocie

III

Moderată

Fluviul Nistru

22

Săracă

IV

Slabă

Râul Bâc

12

Foarte Săracă

V

Proastă

Lacul Dubăsari

24

Săracă

IV

Slabă

Lacul de braj Costeşti‑Stânca

34

Mijlocie

III

Moderată

Cea mai gravă stare ecologică (clasa de calitate V conform Directivei 2000/60) este
atribuită ecosistemului r. Bâc, care în prezent a devenit o adevărată „ţeavă de evacuare
a deşeurilor activităţilor omeneşti“. O stare ecologică slabă (IV) a obţinut fluviul Nistru
şi lacul de acumulare Dubăsari, reflectând obiectivitatea, şi realitatea tristă (şi ruşinoasă) în care ele se află la moment. Numai râul Prut şi lacul de acumulare Costeşti‑Stânca
a obţinut un calificativ de stare moderată (III), cauza fiind impactul antropic încă nesemnificativ, dar, cu o „perspectivă“ de continuă creştere.
Este de menţionat că, sectoarele superioare ale râurilor mari şi mijlocii, cât şi toate
ecosistemele acvatice de dimensiuni mici, sunt mult mai sensibile la acţiunea factorilor
de impact (unde puţinele relaţii intrabiocenotice devin irepetabile şi neînlocuibile atât
funcţional, cât şi structural) în comparaţie cu sectoarelele lor inferiore (unde fiecare
legătură intrabiocenotică este dublată şi multiplu asigurată), şi care găzduiesc o diversitate specifică superioară, şi păstrează un potenţial de menţinere a stării homestatice
mult mai mare.
În concluzie se poate constata că indicele de integritate biotică (IBI) permite de
a efectua o analiză complexă în cadrul studiului de biomonitoring acvatic (integrând
diverse componente şi aspecte biocenotice). De asemenea, ne dă posibilitatea de a compara şi intercalibra rezulatele obţinute cu alte ecosisteme şi studii efectuate, însă nu
poate fi folosit ca unicul indicator în procesul de evaluare a bunăstării ecosistemelor
acvatice (figura 3.21.).
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Figura 3.21. Evaluarea în complex a grupelor de hidrobionţi poate sugera un
tablou mai veritabil în procesul de bioindicaţie (ca exemplu larvele de trichoptere
(în căsuţe) şi ciobănaşul indică la o apă curată şi bine oxigenată)

Printre avantajele acestui indice se poate menţiona sistema simplă de calcul bazată pe punctaj şi analiza multimetrică complexă (cu neglijarea unor erori şi imprecizii
nesemnificative), dar, de la expert se cer cunoştinţe ample în domeniu, şi nemijlocit,
studii de lungă durată în ecosistemul supus investigării (cunoaşterea situaţiei reale).
De asemenea, la evaluarea acestui indice persistă şi unele influienţe de ordin subiectiv, cu tendinţe de supraestimare a graviditităţii ecologice [566, 567].
„Oricum, este de notat că IBI nu are pretenţia de a înlocui controlul fizico‑chimic,
nici să aibă un rol predictiv. Deoarece este obligat de a completa informaţiile lipsă, IBI
poate părea la început ca imperfect şi nesatisfăcător, însă, pe de altă parte, nu putem
aştepta datele de la cercetarea fundamentală, în timp ce degradarea patrimoniului natural continuă, trebuind luate măsuri urgente de a limita impactul lor, pe cât posibil“
[602].

Încheiere

Scopul principal al lucrării a fost expunerea materialului ştiinţific într-un mod mai accesibil, poate mai „publicist şi populist“ (fără a manifesta o „ţinută academică strictă“), dar, ca
finalitate, dorim să sensibilizăm cât mai mulţi prieteni a unui mediu curat. În ultima instanţă,
„poporul reprezintă factorul de decizie a sorţii naturii într-un stat“.
Nu negăm importanţa abordării clasice şi conservatiste a datelor ştiinţifice, cu atât mai
mult, sperăm, că volumul, actualitatea şi importanţa lor este elocventă, dar, „numai apropiind ştiinţa de fiecare cetăţean, vom face vizibile şi apreciabile rezultatele ştiinţei“.
De asemenea, la expunerea materialului acestei monografii colective, n-am tins să păstrăm o abordare imperativă şi axiomatică, conştientizând că, diversitatea proceselor şi fenomenelor existente în natură este mult mai mare decât ne-o imaginăm.
Extrapolându-ne la piramida „stabilităţii ecosistemice“ putem constata că „am văzut
doar forma“ — conţinutul ei, fiind o variabilă dependentă atât de particularităţile structurale,
funcţionale, de timp, spaţiu, şi de ce nu — de, unele forţe şi fenomene necunoscute pe care
unii le numesc „destin“, alţii „voia Lui Dumnezeu“. În acelaşi timp, în procesul expunerii materialului, ne-am străduit, să găsim, la maxim, explicaţia relaţiilor cauză-efect, fiind că, orice
acţiune provoacă şi o reacţiune (mai mică sau mai mare, cu caracter direct sau indirect),
inclusiv şi în procesul de însuşire a cunoştinţelor, dar, recunoaştem că „există încă, multe
căsuţe libere nedescoperite în Tabelul Periodicităţii Lumii Vii“.
În acelaşi timp, este important de menţionat că, orice lege sau principiu înaintat, este
veritabil atâtata timp cât poate fi aplicat, iar într-un mediu instabil şi puternic antropizat, pot
interveni alţi factori de natură intrinsecă sau extrinsecă, şi necunoscuţi anterior, ce pot modifica „domeniul de valabilitate anterior unanim acceptat“. Acest fapt, pe de o parte, devine
promotorul progresului ştiinţific şi ne îndeamnă cu mai multă ardoare la explorarea „necunoscutului“, iar pe de altă parte, impune o necesitate de sistematizare mai simplă, şi clară a
volumului imens de informaţie.
Orice sistem biologic, ecologic, social, economic etc., „lucrează“ mai bine atunci când
este mai puţin „încărcat“, iar elementele constituiente sunt corect aranjate şi ponderate —
„esenţa fiind percepută, doar atunci, când se omit surplusurile“.
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