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Introducere

Cercetările multianuale (2001-2010) a ihtiocenozelor râurilor mici din Republica 
Moldova (r. Vilia, Larga, Lopatnic, Draghişte, Răcovăţ, Căinari, Ciuhur, Cogâlnic, 
Bâc, Răut, Cubolta, Copăceanca, Botna, Ciulucul de Mijloc) au pus în evidenţă unele 
particularităţi structurale şi funcţionale ale populaţiilor speciilor de peşti.

Condiţiile ecologice speci ce în care se a ă ihtiofauna râurilor mici din Republica 
Moldova au condiţionat modi cări radicale în structura şi starea funcţională ihtiocenotică, 
complexul reo l  ind înlocuit de cel limno l, iar poluările şi regularizările necontenite 
au redus delimitarea certă dintre râurile  mici şi crescătoriile piscicole cu scurgere 
comună şi periodică. 

Circumstanţele menţionate au contribuit la prosperarea speciilor euribionte de talie 
mică, cu valenţă ecologică largă şi cu  exibilitate accentuată în aplicarea strategiilor de 
tip r şi K [8, 10].

Scopul investigaţiilor menţionate este de-a grupa speciile de peşti din ecosisteme 
râurilor mici ale Republicii Moldova în dependenţă de potenţialul lor adaptiv la 
condiţiile intensi cării presingului antropic. Pentru această clasi care s-a ţinut cont 
de următoarele criterii: dinamica efectivelor, frecvenţa de întâlnire, originea speciei, 
potenţialul  hidrobiotopic, concurenţa tro că ş.a.   

Materiale şi metode

Materialul ihtiologic a fost colectat pe parcursul anilor 2001-2010 în râurile: Bâc, 
Răut, Cubolta, Răcovăţ, Căinari, Ciuhur, Cogâlnic, Ciulucul de Mijloc, Vilia, Larga, 
Lopatnic, Copăcianca, Draghişte. Speciile de peşti au fost capturate cu năvodaşul, 
lungimea 4m şi dimensiunile laturii ochiului 5mm.  Majoritatea indivizilor capturaţi 
au fost reîntorşi în apă, însă pentru studiul de laborator o parte mică s-a  xat în soluţie 
de formol de 4%. Analiza materialului ihtiologic s-a efectuat prin utilizarea metodelor 
clasice ecologice şi ihtiologice [9, 12, 18]. Datele obţinute au fost prelucrate statistic, 
utilizând programele StatSoft STATISTICA 6,0 for Windows şi  Excel  2007.

   
Rezultate şi discuţii

În literatura ecologică de specialitate sunt abordate o serie de clasi cări a stării 
ihtiocenozelor în funcţie: de abundenţă, frecvenţă, potenţialul productiv, indicii 
hidrochimici ş.a. [6, 11, 13, 17], dar nici una din ele nu re ectă speci cul interacţiunii 
unui complex de factori dintr-o zonă ecologică concretă asupra populaţiilor diferitor 
specii de peşti. 
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În urma investigaţiilor multianuale ale ecosistemelor râurilor mici din Republica 
Moldova a fost posibilă evidenţierea particularităţilor sale ihtiofaunistice şi elaborarea 
unei grupări ecologice multifactoriale.

1. Specii multidominante:

nativea. 
alogene invaziveb. 

Din această grupă ecologică fac parte unele specii agresive native şi non-native 
care deţin supremaţia absolută (după efectiv şi biomasă) în majoritatea ihtiocenozelor 
râurilor mici. Graţie abilităţii lor competitive înalte şi toleranţei accentuate la modi carea 
gradienţilor de mediu, diminuează efectivul altor specii de peşti sau inhibă creşterea lor 
gravi-dimensională. Pentru evidenţierea gradului maximal de dominare a acestor specii 
într-o biocenoză, Cernov I.  (1985, 2005) propune termenul de „multidominant” [19], 
 ind perfect pentru clasi carea propusă. 

Printre speciile multidominante alogene invazive care populează ecosistemele  
râurilor mici din Republica Moldova menţionăm: murgoiul-bălţat – Pseudorasbora 
parva (Temminck et Schlegel, 1844) şi carasul argintiu – C.gibelio (Bloch, 1782). 
Aceste specii sunt rezistente la poluări antropice persistente, alternări frecvente a 
nivelului de apă şi preferă condiţiile de colmatare şi împânzire cu vegetaţie acvatică. 
În funcţie de circumstanţele concrete de mediu pot  manifesta o plasticitate înaltă a: 
structurii de vârstă, sex, ritmului de creştere, perioadei de atingere a maturităţii sexuale, 
spectrului tro c, proli cităţii individuale şi populaţionale ş.a. [1, 2, 3, 4, 5].

Grupei speciilor multidominante native se atribuie zvârluga – Cobitis taenia
L., 1758, care este o specie euribiontă, numeroasă atât în râurile mici cu curent rapid 
al apei, cât şi în cele lent curgătoare sau stătătoare, suportă uşor alternările mari a 
nivelului apei şi poluările antropice intense. Este printre puţinele specii care s-a adaptat 
perfect în condiţiile poluărilor cronice din raza municipiului Chişinău. Particularităţile 
morfo-funcţionale care o avantajează faţă de alte specii sunt: mimicrismul exprimat, 
branhii externe în stadiul larvar, absorbţia suplimentară a oxigenului la nivel intestinal, 
densitatea icrelor egală cu cea a apei ş.a. La această specie de rând cu carasul argintiu
a fost descoperită o formă speci că de reproducere - ginogeneza, când se formează 
populaţii triploide numai de sex feminin, iar dezvoltarea icrelor poate   stimulată de 
alte specii înrudite [16]. 

Un alt reprezentat a speciilor native multidominante din râurile mici ale Republicii 
Moldova  poate   numită boarţa – Rhodeus amarus (Bloch, 1782). Cu toate că la nivel 
european această specie este periclitată (motiv pentru care anexele din Convenţia de 
la Berna şi Directiva Habitate prevăd instituirea ariilor speciale de protecţie [14]), la 
noi considerăm acest statut exagerat şi lipsit de temei. Particularităţile ecologice şi 
factorii de mediu ce au contribuit la prosperarea ei în limitele Republicii Moldova 
sunt: modul de reproducere ostraco l şi abundenţa mare a substratului de reproducere 
(lamelibranhiatele din genurile Unio şi Anodonta), rata mare de supravieţuire a 
progeniturilor în condiţiile regimului hidrologic instabil, modul de nutriţie preponderent 
 toplanctonofag (lipsa concurenţilor tro ci) şi accesibilitatea mare a resurselor tro ce 
în ecosistemele puternic eutro zate. Însă, există un factor limitativ ce in uenţează şi 
reduce răspândirea acestei specii în ecosistemele râurilor mici din Republica Moldova, 
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poluările intense de origine tehnogenă (exemplu raza mun. Chişinău sau or. Bălţi),  ind 
considerată şi specie bioindicatorare a calităţii mediului.

Valoarea mare a indicilor ecologici cantitativi şi aportul semni cativ în relaţiile 
interspeci ce a unor specii native din ecosistemele râurilor mici din Republica Moldova 
[3], creează premise de folosire a termenului de „invazie autohtonă”.  

2. Specii de fond sau edi catoare:
a.   Comune
b.    Tolerante
c.    Potenţial invazive

Din grupa speciilor de fond sau edi catoare fac parte taxonii care sunt propice 
acestui tip de ecosistem, dar în funcţie de speci cul hidrobiotopic şi intensitatea 
presingului antropic, pot manifesta variaţii numerice nesemni cative. În funcţie de 
efectiv ele sunt mai puţin numeroase ca cele multidominante, dar în aspect productiv 
deţin o pondere revelatoare.

Din grupa edi catorilor comuni fac parte speciile autohtone cu ciclul vital scurt 
sau mediu, care pot cu succes habita atât în ecosistemele lenice, cât şi în cele lotice, 
de asemenea pot suporta poluări antropice semni cative: babuşca - Rutilus rutilus (L., 
1758), bibanul – Perca  uviatilis L.,1758, obleţul – Alburnus alburnus (L., 1758).

Speciile edi catoare tolerante sunt în majoritatea lor reo le şi  logenetic adaptate 
acestui tip de ecosistem, care graţie idioadaptărilor sale sunt încă relativ numeroase, 
dar devin susceptibile în cazul poluărilor antropogene accentuate. Din această grupă 
fac parte: ghiborţul – Gymnocephalus cernuus (L., 1758), speciile de porcuşori - Gobio 
gobio (L.,1758), Gobio obtusirostris (Valenciennes, 1842), cleanul mic – Leuciscus 
leuciscus (L.,1758), fufa – Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) ş.a.

Speciile edi catoare potenţial invazive sunt cele care încă n-au atins un efectiv 
periculos pe scară regională, dar pot   foarte abundente în unele ecosisteme. 

Această subgrupă poate reversibil tranzita în cea a speciilor multidominante 
invazive şi viceversa, factorii limitativi în majoritatea cazurilor,  ind doar timpul şi 
caracteristica hidrobiotopică. 

Speciile de fond potenţial invazive în râurile mici şi lacurile de albie din Republica 
Moldova sunt: guvidul-de-Amur – Perccottus glenii Dybowsky 1877, bibanul soare – 
Lepomis gibbosus (L., 1758), undreaua – Syngnathus abaster Eichwald, 1831, osarul 
- Pungitius platygaster (Kessler, 1859), ciobănaşul - Neogobius  uviatilis Pallas, 
1811, stronghilul – Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), mocănaşul – Neogobius 
gymnotrachelus (Kessler, 1857), moaca-de-brădiş – Proterorhinus semilunaris
(Heckel, 1837).

3. Specii rare

În majoritatea ecosistemelor râurilor mici din Republica Moldova reprezentanţii 
acestei grupe ecologice au o frecvenţă de întâlnire joasă, însă în unele habitate 
relativ izolate  pot   chiar numeroase (având o răspândire accentuat fragmentată). 
Factorul limitativ pentru această grupă  ind caracteristica şi starea de conservare a 
hidrobiotopului.      

Speciile rare pot deveni din cauza: modi cărilor abiotice, presingului biotic din 
partea unor specii agresive sau impactului de natură antropică. În funcţie de dinamica 
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efectivelor ele pot  : în regres numeric, constant, sau cu stare de ameliorare.
Din grupa speciilor rare  fac parte: caracuda – Carassius carassius (L., 1758), 

linul - Tinca tinca (L.,1758), grindelul – Barbatula barbatula (L.,1758), zglăvoaca 
comună – Cottus gobio Linnaeus, 1758, câra – Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863), 
beldiţa – Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782, ţiparul – Misgurnus fossilis (L., 1758), 
porcuşorul de nisip - Romanogobio kessleri (Dibowski, 1862), porcuşor sarmatic - 
Gobio sarmaticus Berg, 1949, ţigănuşul – Umbra krameri Walbaum, 1792, cleanul – 
Leuciscus cephalus (L.,1758), văduviţa -  Leuciscus idus (L.,1758).

4. Specii necaracteristice

Sunt preponderent cu ciclul vital lung şi mediu, însuşirile ecologice  ind atipice 
acestor ecosisteme, dar din anumite considerente sunt nevoite să habiteze în albia 
acestor râuri (pătrunzând din lacurile de albie unde anterior au fost populate, sau 
efectuând migraţii tro ce şi reproductive pe o perioadă scurtă, ori au fost din anumite 
motive izolate şi s-au adaptat la noile condiţii stabilite).

Speciile necaracteristice alogene au nimerit în ecosistemele acestor râuri ca 
rezultat a măsurilor introductive cu scopul majorării productivităţii piscicole. În albia 
râurilor mici ele nu se reţin pe mult timp,  ind captate de cascada lacurilor din aval, 
sau dacă reuşesc, nimeresc în albia râurilor mari. Din această grupă cei mai importanţi 
reprezentanţi sunt: cosaşul – Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), sângerul 
– Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) şi novacul – Hypophthalmichthys 
nobilis (Richardson, 1845).   

Speciile de tangenţă până la haosul ecologic actual, erau vital dependente de 
ecosistemele râurilor mici: cele lito le migrau spre locurile de reproducere,  puietul 
majorităţii speciilor se refugiau în râurile mici pentru creştere şi îngrăşare, iar speciile 
răpitoare întreprindeau migraţii importante prereproductive sau postreproductive. 

În aşa mod, se stabileau relaţii interdependente şi se îndeplineau funcţii reglatoare 
importante în menţinerea stabilităţii ambelor ecosisteme. 

În prezent aceste funcţii sunt pierdute ireversibil, datorită barării arti ciale a albiei 
(cu garduri, diguri, ş.a.), pescuitului ilegal în timpul migraţilor, colmatării boiştilor, 
modi cării regimului hidrologic şi poluărilor intense de origine antropică.

Cele mai reprezentative specii din această subgrupă ecologică, care mai intră 
sporadic în regiunea de con uienţă sunt: somnul – Silurus glanis L., 1758, avatul – Aspius 
aspius (L.,1758), cleanul – Leuciscus cephalus (L.,1758), şalăul – Sander lucioperca
(L., 1758), ştiuca – Exos lucius L.,1758, anghila – Anguilla anguilla (L.,1758) scobarul 
– Chondrostoma nasus (L,1758) ş.a.

Specii necaracteristice potenţial comune sunt cu ciclu vital lung şi mediu, 
 logenetic sau dezvoltat în alte condiţii ecologice, dar graţie plasticităţii accentuate pot 
habita cu succes şi în unele hidrobiotopuri ale râurilor mici din Republica Moldova. 
Existenţa numeroaselor lacuri de albie pe aceste râuri mici creează premise favorabile 
de exploatarea a lor piscicolă cu specii autohtone (având şi un impact pozitiv pentru 
ihtiogenofondul naţional), mai ales în condiţiile de citului accentuat de specii ihtiofage 
şi dezvoltării rapide a pescuitului amatoristic şi sportiv.  

Din această grupă fac parte: şalăul, ştiuca, somnul, crapul european, avatul, 
plătica, batca, taranca ş.a.
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Speciile bioindicatoare a calităţii mediului se pot regăsi în mai multe grupe 
ecologice elucidate de noi. În urma studiului efectuat se poate a rma că în condiţiile 
ecologice actuale, valoarea efectului limitativ a factorilor de mediu se modi că în direcţia 
creşterii intensităţii lor. Multe specii stenobionte de peşti, recunoscute ca indicatori a 
apelor curate, pentru a rezista în noile condiţii, sunt nevoite să se adapteze, şi chiar să 
prolifereze în caz de succes. Amplitudinea şi frecvenţa mare a valorilor factorilor de 
mediu din ultimul timp determină accelerarea proceselor de selecţie naturală motrică în 
populaţiile acestor specii, cauzând apariţia diferitor variaţii fenotipice, forme ecologice 
noi, şi chiar direcţii noi în speciaţie. 

Am depistat populaţii relativ izolate de porcuşor, clean şi clean mic care se a au 
în biotopuri intens colmatate, eutro zate şi poluate tehnogen,  ind depistate chiar 
şi în unele zone incompatibile cu viaţa. De asemenea şi alte specii recunoscute ca 
bioindicatoare a calităţii mediului ca: ciobănaşul, ghiborţul, boarţa, obleţul ş.a, au fost 
întâlnite în condiţii atipice de mediu. De aceea, putem cu siguranţă a rma că unele 
specii recunoscute ca stenobionte, în condiţiile Republicii Moldova, dau dovadă de o 
valenţă ecologică enormă. 

Estimarea calităţii mediului se poate efectua nu doar cu speciile hipersensibile la 
modi carea factorilor de mediu, dar şi pe baza prezenţei în hidrobiotop a unor specii 
rezistente la poluări, servind ca indicatori a stării ecologice nefavorabile.

 Chiar şi gradul de bioinvazie poate servi la evaluarea bunăstării funcţionalităţii 
ecosistemului. În formă tabelară vom încerca să relevăm cele mai reprezentative 
specii de peşti şi asociaţiile lor folosite în scopul determinării gradului de eutro zare a 
ecosistemelor râurilor mici din Republica Moldova (Tabelul 1). 

Din tabelul 1 observăm că în categoria ecosistemelor neeutro zate (sau zonelor) 
râurilor mici din Republica Moldova fac parte următoarele specii indicatoare dominante: 
specii de porcuşori - Gobio gobio şi Gobio kessleri,  grindelul - Barbatula barbatula,
zglăvoaca comună – Cottus gobio, ciobănaşul - Neogobius  uviatilis şi cleanul mic - 
Leuciscus leuciscus. Celelalte specii recunoscute ca oxi le şi crio le (lipanul, păstrăvul 
indigen, boişteanul,  ş.a.) n-au fost identi cate de noi.

Cu cât mai mare este diversitatea biotopică cu atât mai bogată este diversitatea 
speci că din el, iar valoarea sa este direct proporţională cu starea de stabilitate a 
ecosistemului. În acest context, analiza ihtiocenozelor râurilor mici din diferite zone 
ale Republicii Moldova demonstrează o diversitate mai mare de specii bioindicatoare 
în zona de nord a ţări, de asemenea frecvenţa lor de întâlnire, abundenţa numerică şi  
constanţa acestor specii/asociaţii atinge valori mult mai mari. 

În categoria ecosistemelor în curs de eutro zare dintre toate speciile şi asociaţiile 
reprezentative boarţa este considerată ca cel mai veritabil bioindicator. Această specie 
este foarte rar întâlnită în ecosistemele puternic poluate şi nici nu „pretinde” în locurile 
neafectate de eutro zare. Apariţia sa în biotop poate   considerată ca indicator a 
demarării proceselor de eutro zare sau a celor de deeutro zare. 

În aceste ecosisteme destul de frecvent se mai întâlnesc speciile şi asociaţiile de: 
şalău, biban, mocănaş şi obleţ. 

Pentru ecosistemele puternic eutro zate şi afectate antropic speciile cele mai 
reprezentative sunt: carasul argintiu şi zvârluga care în aceste condiţii formează 
asociaţii durabile şi constante. 
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Tabelul 1. Speciile şi asociaţiile bioindicatoare de peşti din ecosistemele râurilor mici  
din Republica Moldova.

Hidrobiotop neeutro zat Hidrobiotop în curs de eutro zare Hidrobiotop puternic eutro -
zat

Specii 
dominante

Asociaţii de 
specii

Specii domi-
nante

Asociaţii de specii Specii domi-
nante

Asociaţii de 
specii

Specii de 
porcuşori
Ciobănaşul 
 Grindelul 
Zglăvoaca

Sp. de 
porcuşori 
– ghiborţ – 
ciobănaş;
Ciobănaş 
- porcuşori – 
grindel;
Cobănaş-
zvârlugă-
porcuşori

Obleţ
Fufă
Ghiborţ
Biban 
Boarţă
Ciobănaş
Şalău
Clean
Clean mic
Mocănaşul

Ghiborţ -porcuşor 
–biban;
Obleţ – fufă 
–ciobănaş – şalău;
Biban – mocănaş-
obleţ;
Boarţa – biban-
ghiborţ;
Boarţă – porcuşor;
Porcuşor-zvârlugă

Caras argin-
tiu
Murgoi 
bălţat
Zvârluga
Guvidul de 
Amur
Babuşca
Roşioara
Osarul
Moaca-de-
brădiş
Mocănaş

Caras argintiu 
– murgoi bălţat – 
zvârluga;
Murgoi bălţat – 
zvârluga-biban;
Caras argintiu- 
babuşca;
Murgoi bălţat-
osar-caras 
argintiu;
Guvidul  de 
Amur – zvârlu-
ga-caras argintiu;
Guvidul  de 
Amur –babuşca-
carasul argintiu 

De asemenea carasul argintiu, zvârluga, murgoiul-bălţat şi babuşca sunt frecvent 
întâlnite şi în zonele neafectate de factorul antropic,  ind specii cu un potenţial 
hidrobiotopic înalt şi cu o valenţă ecologică de excepţie.  

În unele zone intens populate şi industrializate se observă micşorarea vădită a 
valorilor indicilor ecologici a ihtocenozelor, ceea ce demonstrează perturbări esenţiale 
în procesele producţional-destrucţionale a biocenozelor. 

Este important de menţionat că bioindicarea calităţii mediului după prezenţa 
acestor specii şi asociaţii poate   utilizat ca studiu complimentar, dar nu şi fundamental. 
Investigarea în acest scop a mai multor grupe de hidrobionţi, a diferitor nivele de 
organizare, combinând diferite metode de analiză, vor releva un rezultat mult mai 
convingător privind starea funcţională a biocenozelor şi a calităţii mediului în întregime. 
În prezent rămâne totuşi neclară problema de nirii bioinvaziilor. În multe cazuri este 
di cil de folosit termenul de specie invazivă, existând în acest sens o mulţime de 
de niţii şi accepţiuni [15]. Ca urmare, apare o dilemă, care dintre următoarele cazuri se 
atribuie „la specie invazivă”: specii agresive autohtone (ex. babuşca, bibanul, boarţa, 
zvârluga ş.a.), agresive non-native naturalizate (murgoiul-bălţat, carasul argintiu, 
bibanul soare, guvidul-de-Amur ş.a.), non-native, dar economic valoroase  (sângerul, 
novacul, cosaşul ş.a.), sau cele interveniente (undreaua, osarul,  speciile de guvizii, 
aterina ş.a.).  

În accepţiunea noastră, ca o specie să  e cu adevărat invazivă, trebuie să întrunească 
următaoarele condiţii: expansie saltatatorie a arealului său natural, reproducere excesivă 
în teritoriul nou ocupat şi provocarea pagubelor ecologice şi socio-economice [7]. De 
aceea considerăm o delimitare justi cată a speciilor multidominante invazive de cele 
edi catoare potenţial invazive, iar componenţa calitativă şi cantitativă a acestor grupe 
ecologice se poate modi ca în timp. 
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Ca termen aparte „bioinvazia” poate desemna şi majorarea bruscă a efectivelor 
populaţiilor speciilor native dintr-o biocenoză, provocându-se consecinţe negative la 
nivel structural şi funcţional,  ind posibilă suprimarea chiar şi a populaţiilor speciilor 
alogene de peşti din acest ecosistem. În acest caz ar   oportună folosirea expresiei 
de „invazie autohtonă”. Exemplu  ind invazia babuştei, bibanului şi obleţului în 
ecosistemele râurilor mari, ca rezultat a limni cării şi degradării lor rapide.  

Pentru a găsi un compromis logic dintre termenul de „specie invazivă” şi „invazie 
autohtonă”, şi de a demonstra potenţialul invaziv nu numai a speciilor non-native dar 
şi a celor aborigene, am folosit „indicele de abilitate competitivă” [10], adaptat la 
ihtiocenozele ecosistemelor acvatice din Republica Moldova (ex. ihtiocenoza râului 
Bâc, tab. 2).

În tabelul 2 am inclus cele mai importante caracteristici biologice a speciilor 
multidominante de peşti ce le avantajează în comparaţie cu celelalte. Cuanti carea 
impactului se poate estima folosind formula:

    
unde:  

I – indicele de abilitate competitivă a speciei invazive;
Nci – reprezintă numărul de caracteristici înregistrate de specia dată;
N – reprezintă numărul total de caracteristici.

Tabelul 2. Caracterele biologice de bază necesare pentru estimarea indicelui de 
abilitate competitivă.

Caractere biologice

Maturitate sexuală timpurie + + + +

Moduri şi forme speci ce, dar oportune de reproducere + + - +

Depunerea pontei în mai multe rate + + + +

Plasticitatea la substratul de reproducere - + + +

Metabolism generativ  intens + + + +

Raportul dintre sexe în favoarea femelelor - + + +

Ponderea mare a grupelor tinere de vârstă - - + +

Structura spaţială de grup organizată (specii gregare) + + + +

Mimicria şi alte strategii etologice de succes - + - -

Grija faţă de progenituri şi rata lor mare de 
supravieţuire

+ - + -
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Tabelul 2. Continuare.

Areal de răspândire larg cu tendinţă de majorare  
rapidă

+ + + +

Abundenţa mare şi creştere numerică accentuată + + + +

Frecvenţa mare şi potenţial înalt de răspândire + + + +

Spectru tro c larg şi abilitate competitivă înaltă - + + +

Consumarea bazei furajere indisponibile pentru alţi 
hidrobionţi

+ - - -

Accesibilitate mică pentru prădători şi paraziţi + + + +

Eurioxi lia + + + +

Euritermia + + + +

Însuşiri mixohaline - + + +

Rezistenţi la poluări antropice persistente - + + +

Potenţial hidrobiotopic înalt - + + +

Variabilitatea genotipică şi fenotipică accentuată - - + +

Ciclu vital scurt şi ritm de creştere rapid + + + -

Ponderea mică de extragere prin pescuit + + + -

Flexibilitatea în aplicarea strategiilor de tip r şi k sau r + + + +

Folosirea acestui indice permite obţinerea valorilor cuprinse între 0 şi 10, care nu 
depinde de numărul total de caracteristici (N în cazul nostru este 25).

În baza ihtiocenozei ecosistemului râului Bâc s-a demonstrat că valorile mari a 
acestui indice se pot obţine atât pentru speciile non-native (murgoiului bălţat (9,3), 
carasului argintiu (8,9),) cât şi pentru cele aborigene (zvârluga (9,1),  boarţa (8,0)).

Acest indice permite nu numai estimarea valorii agresivităţii diferitor specii 
dintr-un ecosistem dar şi evoluarea aspectului comparativ a unei specii din diferite 
ecosisteme.

Ghidându-ne la experienţa mondială acumulată în domeniul dat ar   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”. 

Concluzii

 1.Această sistematizare a speciilor de peşti din râurile mici în grupe ecologice 
re ectă starea reală a populaţiilor lor în condiţiile unui presing antropic accentuat. 

2. Folosirea speciilor bioindicatoare în determinarea calităţii mediului poate   
folosită ca metodă suplimentară de pronostic expres, dar pentru o evaluare exhaustivă 
se cere confruntarea unui complex de metode eco-biologice.

3. Adaptarea şi folosirea indicelui de abilitate competitivă în ecosistemele râurilor 
mici din Republica Moldova permite evidenţierea atât a gradului de periculozitate a 
 ecărei specii multidominante luate în parte, cât şi a bunăstării întregii ihtiocenoze.

NOTĂ: O parte semni cativă a materialelor prezentate s-a realizat în cadrul proiectelor 
06.411.012F, 11.817.08.15A  şi 11.817.08.13 F,  nanţate de către CSŞDT.
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