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REZUMAT
Lucrarea de faţă reprezintă o analiză de sinteză a resurselor ştiinţifice vechi şi a celor 
contemporane în vederea elucidării particularităţilor de geneză a ihtiofaunei de pe 
teritoriul Republicii Moldova. S-a constatat că un rol deosebit în geneza ihtiofaunei 
bazinului Ponto-Caspic l-au avut variaţia nivelului mărilor şi modificările climaterice. În 
ultimul secol au devenit relevanţi factorii de origine antropică cu efect distructiv major 
ca: fragmentarea ecosistemelor riverane, translocarea de specii străine, poluarea, ş.a. 
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Introducere
Suprafaţa bazinului hidrografic Pontic constituie 2,41 mln. km2, cuprinzând un 

număr de aproximativ 500 de râuri [21]. După unele estimări în râurile sale habitează în 
jur de 215 sp. şi subspecii de peşti (comparativ cu 143 taxoni atestate în râurile bazinului 
Caspic). Investigaţiile efectuate în baza indicelui de similitudine ecologică au constatat 
că sectoarele inferioare ale Nistrului, Bugului şi Niprului sunt foarte ”originale” din 
punct de vedere al bogăţiei taxonomice, fiind probabil ”centre” importante în procesele 
de speciaţie şi autoexpansie ihtiofaunistică [25].
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Conform academicianului P. Bănărescu, provincia ponto-caspică este considerată 
cea mai bogată în numărul de specii de peşti dulcicoli din toate cele 9 provincii 
existente a subregiunii mediteraneene, cuprinzând numeroşi taxoni endemici din 
familiile: Cyprinidae, Cobitidae, Percidae, Gobiidae, ş.a. Din districtul ponto-
caspic de nord pot fi menţionate următoarele specii endemice: Abramis sapa, Gobio 
sarmaticus, Romanogobio belingi, Sander volgense, Pelecus cultratus. Zingel zingel 
şi Umbra krameri sunt endemice în fl. Dunărea şi fl. Nistru; Zingel streber - în 
Dunăre şi Vardar; Percarina demidoffi şi Gymnocephalus acerina - în Nistru, Nipru, 
Don şi Kuban; Romanichthys valsanicola, Hucho hucho, Romanogobio vladykovy, 
Romanogobio antipai, Gobio uranoscopus, Cobitis elongatoides, Sabanejewia 
bulgarica, Gymnocephalus schraetser şi Gymnocephalus baloni în Dunăre. Un interes 
conservativ deosebit prezintă speciile indigene cu areale reduse ca: Petroleuciscus 
borhystenicus (circumpontoegeică), Rutilus frisii (circumpontocaspică), Alburnus 
sarmaticus şi Acipenser nudiventris (ponto-caspo-aralică) [2].

În prezent nucleul structurii taxonomice din bazinul hidrografic Ponto-Caspic este 
format din speciile de peşti aparţinând complexelor ihtiofaunistice: ponto-caspic de apă 
dulce (plătica, ocheana, batca, şalăul, şalăul-vărgat, cosacul, avatul, obleţul, cleanul, 
scobarul, sabiţa, fufa, beldiţa, cega, fusarul, pietrarul, zborişul, ş.a.) şi boreal-de-şes 
(ştiuca, caracuda, carasul-argintiu, boarţa, babuşca, vârezubul, bobâreţul, văduviţa, 
cleanul-mic, cleanul, fufa, sp. de porcuşori, linul, bibanul, ghiborţul comun, ţigănuşul, 
anghila, sabiţa, ş.a.). Într-un număr mai mic sunt reprezentate speciile supravieţuite din 
terţiarul-de-sus (sturionii, crapul european, mreana comună, somnul, sp. de zvârlugi, 
ţiparul), dar se constată avansarea continuă a taxonilor din complexul ihtiofaunistic 
ponto-caspic marin (gingirica, speciile de guvizi, aterina-pontică, osarul). Cei mai 
puţini la număr sunt reprezentanţii complexelor arctic de apă dulce (mihalţul, ghidrinul) 
şi boreal premontan (păstrăvul-indigen, lipanul, grindelul, zglăvoaca, boişteanul) 
[4, 19, 31, 38]. După unele estimări speciile endemice caracteristice complexelor 
ihtiofaunistice ponto-caspic de apă dulce şi cel marin constituie în total 41,3 % [25].

În prezent, din toate bazinele hidrografice a regiunii Ponto-Caspice, cel mai 
bogat din punct de vedere ihtiofaunistic este considerat cel Dunărean, având în jur de  
150 taxoni piscicoli, dintre care 11 sunt endemite.

Material şi metode
Lucrarea de faţă reprezintă o analiză de sinteză a izvoarelor ştiinţifice vechi şi celor 

contemporane (inclusiv a autorilor) în vederea elucidării particularităţilor de geneză a 
ihtiofaunei din regiunea Ponto-Caspică [1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 40].  

Rezultate şi discuţii
La nivel global, istoria climatică a erei cainozoice (65 mln. ani - 0,01 mln. ani) 

cunoaşte o influenţă îndelungată a regimului glaciar (cel mai mult resimţindu-se 
începând cu sfârşitul epocii miocenului) şi numeroase perturbări geomorfologice în 
perioada neogenică (23,8 - 5,3 mln. ani) [28, 35]. 

Acest fapt a determinat micşorarea treptată a temperaturii oceanului planetar, de 
la paleocen (65 mln. ani în urmă) spre oligocen (33,1 mln. ani în urmă). Apogeul a 
fost atins în epoca pleistocenă (2,5 mln. ani – 0,01 mln. ani în urmă), remarcându-se 
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prin câteva glaciaţiuni majore. Ultima mare perioadă glaciară a început cu 115 mii ani 
în urmă, având un mare impact în modelarea formei de astăzi a continentului Euro-
Asiatic [28]. Ca rezultat al acestor modificări majore s-a redus semnificativ diversitatea 
ihtiofaunistică continentală (apogeul fiind atins în miocen), iar taxonii supravieţuiţi 
din complexele terţiarului-de-sus şi boreal-de-şes s-au refugiat în direcţia sudică 
(ciprinidele: crapul, caracuda, boarţa, porcuşorii, babuşca, sp. de mreană, speciile de 
clean, zvârlugile, ţiparul; esocidele – ştiuca; siluridele – somnul; acipenseridele – sp. 
de sturioni şi percidele – şalăul, şalăul-vărgat, bibanul, ghiborţul, ş.a.) [27, 35, 38]. 

Fig. 1 Scara geocronologică a variaţiilor termice a planetei Pământ [35].
( http://www.wrsc.org/sites/default/files/images/2012/a-2.earth_temperature_record.png).

Începutul holocenului este marcat prin creşterea temperaturilor la nivel planetar şi 
demararea procesului încălzirii globale. În urma topirii continue a gheţarilor şi retragerii 
lor spre nord au apărut lacurile mari de origine glaciară şi alte numeroase acumulări 
mai mici de apă în câmpii, lunci şi în apropierea ţărmurilor [28]. 

Spre sfârşitul sec. XX se poate evidenţia un alt tip de influenţă globală majoră, 
în mare parte datorată activităţii antropice, exprimându-se prin destabilizarea 
ciclismului climatic, creşterea treptată a temperaturilor, înteţirea cataclismelor naturale, 
fragmentarea ecosistemelor şi, desigur, translocarea de specii alogene şi declinul celor 
stenobionte native [3, 4, 13, 14]. 

Particularităţile ihtiofaunei regiunii Ponto-Caspice. Există foarte puţine date 
ştiinţifice cu privire la etapele formării ihtiofaunei de pe teritoriul Europei de azi până 
la începutul perioadei neogenice (23,8 mil. ani în urmă). Se cunoaşte doar că unele 
grupe taxonomice ca acipenseridele şi clupeiformele trec cu succes din Cretacic în 
Paleogen. Majoritatea reprezentanţilor ihtiofaunei de apă dulce în acea perioadă erau 
speciile răpitoare. Din cauza regimului nefavorabil al oxigenului, nu se cunoaşte nici 
un taxon caracteristic zonei bentonice [38].

În era mezozoică-cretacic, ca urmare a orogenezei alpine, partea sudică a Podişului 
Moldovei suferă un proces lent de scufundare sub apă. Începutul oligocenului 
se caracterizează prin modificarea bruscă a reliefului scoarţei terestre, exprimată 
prin ridicarea pretutindeni a uscatului, formarea munţilor şi respectiv a bazinelor 
ecosistemelor riverane. Ihtiofauna de apă dulce în această perioadă cunoaşte o tranziţie 
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fermă de la cea paleogenă (caracteristică bălţilor şi lacurilor), la cea neogenă reo-
stagnantă cu dominarea speciilor de ciprinide [28, 38]. 

Deja, de la mijlocul epocii miocenului (23,8 mln. ani în urmă) plitele tectonice 
şi continentele ocupă o poziţie asemănătoare celei actuale. Se conturează mega-lacul 
salmastricol Marea Sarmatică, recepţionând apele marilor fluvii: Dunărea, Nipru, Don, 
Volga şi Ural [27]. 

Astfel, fauna marină Sarmatică (Ponto-Caspică) provine ca şi cea mediteraneeană, 
din vechea faună a oceanului Tethys la care s-au adăugat câteva elemente nordice, 
originea comună se poate observa şi până în prezent [2]. Unele speciile de apă sărată 
(care au devenit spaţial izolate) în rezultatul formării Mării Sarmatice au dispărut, 
nereuşind să se adapteze la procesul de ”îndulcire a apei”, iar o parte care au 
supravieţuit, au dat naştere formelor migratoare şi semimigratoare de clupeide, percide,  
anguilide, ş.a [28]. 

Printre reprezentanţii caracteristici a acestei ihtiofaune menţionăm: 3 specii de 
acipenseride - Acipenser stellatus, Acipenser gueldenstaedti, Huso huso; guvizii din 
genurile Babka, Ponticola, Mesogobius, Proterorhinus, Benthophilus, Caspiosoma, 
Knipowitchia; signatidele - Sygnatus nigrolineatus; osarul - Pungitius platygaster; 
clupeidele din genurile Clupeonella şi Alosa [2]. 

O particularitate ihtiofaunistică importantă care trebuie menţionată, este demararea 
procesului activ de invazie a percidelor de origine marină în ecosistemele acvatice 
dulcicole, proces care continuă şi în perioada actuală. [3, 4, 38].

Ihtiofauna de apă dulce a Europei de azi a început să se formeze activ în a doua 
jumătate a perioadei paleogenului (38-23 mil. ani în urmă). În epoca oligocenului 
apar majoritatea reprezentanţilor din familiile Cyprinidae, Percidae şi Esocidae [27].  
La sf. oligocenului (33,1 mln. ani în urmă) ciprinidele au atins o poziţie dominantă din 
punct de vedere cantitativ şi o diversitate taxonomică maximală în miocen (23,8 – 5,3 
mln. ani în urmă) [24, 27, 38]. 

Conform materialelor osteologice colectate din regiunea de sud a Ucrainei, care 
aparţin miocenului târziu, au fost identificate 44 specii de peşti osoşi, ce fac parte din 
24 genuri, 8 familii şi 4 ordine: Cypriniformes, Siluriformes, Esociformes, Perciformes. 
Lista unificată enumeră următoarele entităţi taxonomice: Fam. Cyprinidae: Leuciscus 
sp. 1, Leuciscus sp. 2, Leuciscus sp. 3, Squalius cf. cephalus, Idus aff. idus, Rutilus cf. 
rutilus, Rutilus frisii, Rutilus cf. frisii, Rutilus robustus, Rutilus sp., Scardinius haueri, 
Scardinius erythrophthalmus, Scardinius cf. erythrophthalmus, Scardinius ponticus, 
Scardinius sp., Chondrostoma sp., Aspius sp., Alburnus cf. alburnus, Abramis sp., 
Blicca sp., Pelecus sp., Gobio sp., Luciobarbus sp., Barbinae indet., Palaeocarassius 
sp., Carassius sp., Tinca sp.; Fam.Cobitidae: Cobitis sp.; Fam. Siluridae: Silurus cf. 
glanis, Silurus sp. 1, Silurus sp. 2.; Fam. Esocidae: Esox lucius, Esox cf. lucius, Esox 
sp.; Fam. Percidae: Sander lucioperca, Sander cf. lucioperca, Sander cf. zaissanicus, 
Perca sp., Percidae gen. indet.; Fam. Moronidae: Morone nobilis; Fam. Sciaenidae: 
Genyonemus sp.; Fam. Gobiidae: Gobius dorsorostralis, Gobius sp. 1, Gobius sp. 2, 
Gobius sp. 3 [24].

Cunoscând ecologia acestor taxoni, devine posibilă reconstrucţia condiţiilor abiotice 
din regiune, care demonstrează o diversitate mare de habitate tipice atât speciilor reofile 
de apă dulce (din genurile Leuciscus, Squalius, Chondrostoma, Luciobarbus, Barbus), 
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speciilor limnofile din bălţi şi lacuri (din genurile Scardinius, Palaeocarassius, 
Carassius, Tinca), cât şi a celor de apă sărată (din genurile Morone, Genyonemus, 
Gobius) sau limanice (cele mixohaline). Printre taxonii eudominanţi (genurile la care 
ponderea resturilor osoase identificate este mai mare de 10 %) menţionăm: Rutilus, 
Scardinius, Luciobarbus, Palaeocarassius şi Silurus, iar reprezentanţii dominanţi 
fac parte din genurile – Leuciscus, Squalius, Idus, Chondrostoma, Abramis, Pelecus, 
Carassius, Esox, Perca şi Gobius [24].

În probele descoperite din perioada pontică a neogenului (7,1-5,4 mln. ani în urmă) 
n-au fost identificaţi unii reprezentanţi caracteristici sarmatului târziu (11,0-9,88 mln. 
ani) ca: Leuciscus, Squalius, Aspius, Carassius, Rhodeus, Perca, şi a celor ce apar în 
meotis (9,88-7,1 mln. ani în urmă) ca: Alburnus, Pelecus, Gobio şi Cobitis. Taxonii 
eudominaţi sunt: Scardinius, Abramis, Luciobarbus, Tinca, Esox, Sander, dominanţi – 
Rutilus, Chondrostoma, Blicca, Silurus [24]. 

Astfel, pe baza speciilor identificate se poate deduce că la sfârşitul epocii miocenului 
are loc regresia ecosistemului sarmatic marin, iar podişul aluvial format în urma 
activităţilor erozionale şi acumulative este străbătut de numeroase râuri, pretutindeni 
abundă lacuri, bălţi şi limanuri. Este uimitor faptul că procesul de progresie biologică 
a ciprinidelor, percidelor şi esocidelor decurge în paralel cu avansarea angiospermelor 
şi retragerea gimnospermelor în lumea vegetală terestră [38]. Dimensiunile actuale ale 
Mării Negre şi Azov se conturează în perioada meotisului timpuriu (aprox. 9 mln. ani 
în urmă) [28]. La sfârşitul erei neozoice şi începutul erei cuaternare, Podişul Moldovei, 
apare treptat ca uscat din direcţia nordică spre cea sudică. [9].

Pe parcursul perioadei cuaternare (1,8 - 0,01 mln. ani în urmă), teritoriul bazinului 
Ponto-Caspic a fost supus variaţiilor semnificative, atât din punct de vedere, climatic, 
cât şi geologic. Prin aceste procese geologice s-au ridicat zonele precarpatice de est, iar 
Marea Neagră a regresat treptat. Ridicarea uscatului a condiţionat majorarea vitezei de 
curgere a râurilor şi micşorarea numărului de lacuri şi bălţi, iar concomitent cu răcirea 
climei s-a facilitat avansarea speciilor criofile şi a celor caracteristice altitudinilor mai 
înalte. În râuri a crescut ponderea speciilor de peşti iubitoare de apă rece ca: păstrăvul 
indigen, lipanul, lostriţa, boişteanul, mihalţul, zglăvoacele, ş.a. [27]. 

Trebuie de menţionat că în această perioadă, graţie variaţiilor mari ale regimurilor 
termic, salin şi hidrologic, în bazinul Mărilor Neagră şi Caspică s-au creat premise 
favorabile de interschimb a reprezentanţilor ihtiofaunei de apă dulce şi sărată între 
ecosistemele învecinate. Însă, în pofida acestor îmbogăţiri reciproce de specii, condiţiile 
ecologice în noile teritorii nu s-au dovedit a fi în afara limitelor capacităţilor adaptive 
ale taxonilor pătrunşi, respectiv n-au putut demara procese active de speciaţie sau 
extincţie în masă [27, 35].

Începutul neogenului, care cuprinde sfârşitul erei glaciare şi începutul perioadei de 
încălzire globală, se caracterizează prin apariţia numeroaselor lacuri formate în urma 
topirii gheţarilor, iar prin intermediul lor s-a facilitat răspândirea peştilor din complexele 
ihtiofaunistice nordice: boreal premontan (chişcarul, lipanul, grindelul, zglăvoacele, 
boişteanul, ş.a.) şi arctic de apă dulce (coregonidele, salmonidele, gadide (mihalţul), 
ş.a.). Ulterior, în urma transgresiilor hidro-arctice, pe fonul încălzirii de mai departe a 
climei, acvatoriile formate treptat au fost populate din direcţia sudică de către speciile 
relicte din complexele terţiar-de-sud, boreal-de-şes, asiatic montan şi ponto-caspic de 

Articole de fond Articole de fond



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

29

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

apă dulce (plătica, scobarul, batca, roşioara, sabiţa, avatul, linul, obleţul, beldiţa, fufa, 
ş.a.) [27]. În aspect taxonomic grupa dominantă din epoca holocenului continuă să 
rămână cipriniformele, care şi până în prezent deţin supremaţia, atât în aspect calitativ, 
cât şi cantitativ [38]. 

Astfel, se poate menţiona că în perioada postglaciară speciile criofile de peşti 
au început să se retragă şi să dispară la graniţele sudice ale arealelor de răspândire, 
pe când taxonii termofili au expansionat în direcţia nordică, lărgindu-şi semnificativ 
arealele, proces care continuă şi până în prezent. În plus, graţie fragmentărilor active a 
albiilor marilor fluvii, s-au creat condiţii favorabile de răspândire nu numai a taxonilor 
aborigeni termofili, dar şi a speciilor interveniente de origine limano-deltaică cu valenţă 
ecologică largă.

Primele semne negative de influenţă antropogenă asupra ihtiofaunei dulcicole au 
apărut la sfârşitul paleolitului. Capturarea peştilor se făcea la început prin gonire sau la 
pândă, reproducătorii de dimensiuni mari fiind prinşi cu mâinile, străpunşi cu suliţele 
sau loviţi cu pietre, ca mai târziu, la începutul neolitului, să fie deja utilizate primele 
unelte specializate pentru pescuit, precum cele de înţepare ca ostia, capcanele (oboare), 
cârligele primitive din oase de peşte, greutăţi din pietre strangulate la mijloc (la legarea 
funiilor), ş.a. [26, 29]. 

Având la dispoziţie sursele ştiinţifice disponibile [1, 2, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 38, 
40 ] şi în baza investigaţiilor proprii [3, 4], putem reconstitui tabloul ihtiofaunistic 
succesional de pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile intensificării presingului 
antropic (Figurile 2 - 5). 

Fig. 2 Speciile reprezentative de peşti în diferite perioade succesionale ale ihtiocenozei 
fl. Nistru.
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Fig. 3 Speciile reprezentative de peşti în diferite perioade succesionale ale ihtiocenozei 
r. Prut.

Fig. 4 Speciile reprezentative de peşti în diferite perioade succesionale ale zonelor 
umede din luncile fl. Nistru şi r. Prut.
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Fig. 5 Speciile reprezentative de peşti din diferite perioade succesionale ale 
ihtiocenozelor râurilor mici din Republica Moldova. (A - albia; B - lunca inundabilă).

Istoricul pescuitului şi pisciculturii din regiune. Pescuitul este o practică foarte 
veche, care datează cca. 10.000 de ani în urmă. Probe arheologice precum cochilii de 
scoici, oase de peşti şi picturile din peşteri arată că resursele de hrană din mediul acvatic 
au fost importante pentru supravieţuire şi consumate în cantităţi semnificative. Acolo 
unde sunt constatate exemple de aşezări permanente, acestea sunt aproape întotdeauna 
asociate cu pescuitul ca sursă majoră de hrană. 

Astfel, printre osemintele şi solzii de peşte de lângă aşezămintele triburilor primitive 
tripolice situate pe malurile râurilor şi lacurilor din bazinele Nistrului, Niprului şi 
Bugului de Sud o pondere semnificativă le revenea: vârezubului, speciilor de sturioni 
(nisetru, morunul, păstruga, cega), somnului, ştiucii, crapului sălbatic, plăticii, 
şalăului, ş.a., dimensiunile lor în majoritatea cazurilor variau între 55 cm şi 70 cm  
[17, 23, 39]. De exemplu, lungimea standard reconstituită a vârezubului (specie endemică 
a bazinului pontic) după probele datate din perioada eneolitică (3 mii de ani până la Hr.) 
colectate de pe malurile fl. Nistru, relevă un diapazon al lungimilor (l) de 50-75 cm  
(L respectiv 60-85 cm), ceea ce depăşeşte cu mult media din perioada contemporană 
[27]. Acest taxon semimigrator se prindea în cantităţi mari până în sectorul superior 
al fl. Nistru, unde, formele de primăvară şi de toamnă se ridicau activ spre boişti. 
Ponderea rămăşiţelor vârezubului din colecţiile paleontologice faţă de alte specii de 
ciprinide atinge 85,2 % - după numărul de oase şi 83,5 % - după numărul total de 
oase şi solzi [17]. 
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Astfel, se poate deduce că, capturarea indivizilor de dimensiuni mari, oferea 
oamenilor primitivi o rentabilitate economică superioară fără mari eforturi în procesul 
pescuitului. De asemenea, acest fapt indică la un presing uman neglijent de mic asupra 
populaţiilor piscicole din acele timpuri. Pentru capturarea exemplarelor de dimensiuni 
mari ca ştiuca şi somnul se foloseau frecvent cârlige confecţionate din os sau lemn.  
De asemenea, erau utilizate uneltele înţepătoare ca ostia, harpunul şi săgeata [17]. 

Trebuie menţionată şi abundenţa mare a fragmentelor de sturioni din cadrul 
aşezămintelor umane situate în sectorul inferior al fluviului Nistru, care, în unele probe, 
putea atinge o pondere de peste 50 % [39]. 

Prin urmare, putem deduce că în alimentaţia localnicilor de pe malurile Nistrului, 
o deosebită importanţă revenea speciilor migratoare şi semimigratoare ca: sturionii, 
vârezubul (babuşca pontică), sabiţa, taranca şi scrumbia-de-Dunăre, care se capturau 
în cantităţi mari în perioada reproductivă şi pre-reproductivă. Din speciile de talie 
medie care erau numeroase în albia Nistrului pe tot parcursul anului menţionăm cele 
reofile ca: scobarul, mreana comună, morunaşul, cleanul şi ocheana [17, 23]. Dar, cât 
de straniu n-ar părea, cel mai frecvent în nutriţie se întrebuinţau speciile de baltă şi cele 
din zonele inundabile ca: ştiuca, crapul, linul, somnul, plătica, ş.a., ce erau întotdeauna 
accesibile în acumulările de apă din apropierea aşezămintelor omeneşti. Dimensiunile 
reconstituite a crapului european varia între 50 – 85 cm, iar a somnului european între 
160 – 180 cm [17].

În spaţiul românesc primele atestări documentate privind bogăţia mare a apelor în 
peşti valoroşi aparţine poetului Ovidiu care în lucrarea ,, Halieutica” încheie cu ,,… şi 
tu în ape străine slăvit Acipenser”, iar la mesele regilor Burebista şi Decebal se serveau 
fripturi de sturioni şi uriaşe castroane cu icre negre [10].

Astfel, din diverse surse istorice se cunoaşte că ihtiofauna de pe teritoriul actual 
al Republicii Moldova până la începutul sec. al XVIII era puţin influenţată de factorii 
antropici, cel mai mare impact indirect consta în modificarea structurii landşaftice 
pe suprafeţe limitate [6, 23, 26, 29, 33, 34, 39]. Activităţile de defrişare şi tăiere a 
suprafeţelor mici de păduri, săpare de gârle, canale de drenare, îndiguiri a cursurilor mici 
de apă au provocat modificări temporare şi locale, fără a se afecta regimul de curgere 
a apelor meteorice şi integritatea bazinelor acvatice. Peştele era mai uşor pescuit dacă 
nivelul apei din bălţi se micşora prin săparea unui canal transversal malului. Aceste 
operaţiuni se realizau periodic, odată la 3-5 ani şi necesitau volume mari de muncă. 
Pentru a se evita asemenea inconvenienţe, un călugăr a inventat instalaţia de evacuare 
a apei, folosită şi azi, cu numele de călugăr în heleşteiele piscicole [10].

Descoperirile arheologice efectuate pe teritoriul ţării datate cu secolele VI-IX după 
Hr. indică la folosirea activă în pescuitul speciilor de dimensiuni mari (ştiuca, somnul, 
şalău, crapul, sturionii) a cârligelor din oţel forjat de până la 10 cm şi a uneltelor 
înţepătoare pentru pândă, cum este ostia. Speciile de dimensiuni medii (plătica, 
babuşca, bibanul, linul, caracuda) erau mai des capturate cu ajutorul capcanelor şi 
plaselor (staţionare sau active de tipul năvoadelor scurte) împletite din fibre de cânepă 
şi in, la care greutăţile serveau pietrele aplatizate sau cele confecţionate din lut ars 
perforat la mijloc pentru trecerea funiei [17, 23, 26, 29]. 

Conform osemintelor, se poate constata că dimensiunile medii ale capturilor 
individuale întreceau mult cele din perioada actuală. În acelaşi timp, analiza ritmurilor 
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de creştere după structurile osoase, relevă un ritm de creştere mai lentă decât în 
perioada contemporană (cu excepţia bibanului şi a ştiucii), fiind o consecinţă firească 
a concurenţei trofice aprige în condiţii de abundenţă mare a speciilor de peşti înalt 
competitivi de dimensiuni mari (şi posibil perioadelor vegetative mai scurte din  
acele timpuri) [27]. 

Pe parcursul perfecţionării continuu a uneltelor de capturare a peştelui, activitatea 
pescuitului treptat s-a extins de la ecosistemele de dimensiuni relativ mici la cele de 
dimensiuni mari (în largul estuarelor şi mărilor). La hotarul secolelor XII-XIII activitatea 
pescuitului a căpătat deja un caracter profesionist (în special în limane), în sectoarele 
inferioare ale fluviilor, fiind înfiinţate cele mai mari pieţe comerciale internaţionale 
(spre exemplu or. Galaţi sau Tulcea în delta Dunării) [12]. 

Există unele surse istorice care mărturisesc că în secolele X-XIX peştele era cam 
rar utilizat în alimentaţia populaţiei băştinaşe, folosindu-se mai mult, cum ziceau 
de peste veacuri ţăranii, ”pentru a-şi îndulci hrana”. Graţie ciobănitului dezvoltat se 
consuma în special - brânza, caşul, pastramaua sărată şi afumată [12]. În pofida acestui 
fapt, în perioada creştinismului, ”dezlegările” cu peşte la masa de post, într-o măsură 
considerabilă a determinat dezvoltarea pescuitului şi a pisciculturii tradiţionale. Ştefan 
cel Mare printr-un document din 19 febr. 1447, dăruieşte anual Mănăstirii Neamţ ,,doua 
mejii de sturioni şi trei chintale de icre negre” [10]. De asemenea, trebuie de menţionat 
că agricultura în anii secetoşi nici de cum nu putea asigura bunăstarea populaţiei, iar 
în acest caz pescuitul devenea o sursă de importanţă strategică în suplinirea raţiei 
alimentare. Mai mult ca atât, în perioada războaielor şi cataclismelor naturale peştele 
servea ca sursă strategică pentru supravieţuirea populaţiei băştinaşe [26, 29]. 

Cât priveşte pescuitul de la Dunăre şi bălţile ei, în secolele X-XIII există unele ştiri 
provenind, pe de o parte, din săpăturile arheologice, pe de altă parte, din mărturiile 
cronicilor bizantine şi ale unei vechi cronici ruseşti. Rezultatele săpăturilor arată o viaţă 
complexă a acestor aşezări, ai cărei locuitori se ocupau în primul rând cu pescuitul, apoi 
cu agricultura, creşterea vitelor, vânătoarea şi cu diferite meşteşuguri. S-au descoperit 
tot felul de unelte de pescuit: resturi de plasă de pescuit, greutăţi din cărămidă şi piatră 
pentru plase, cârlige de la undiţă, un carmac de sturioni şi un harpon sau o ostie.  
De asemenea, numeroase oase de peşte şi solzi în gropi. Resturile plaselor de pescuit 
carbonificate ne arată că erau confecţionate din sfori de cânepă, după acelaşi sistem ca 
şi plasele din ziua de azi, şi că aveau ochiuri cu latura de 10,65 cm, ceea ce înseamnă că 
erau predestinate capturării peştilor de dimensiuni mari. Carmacul de fier, cu “limbă”, 
dovedeşte că se pescuiau sturioni, după cum harponul, tot din fier, prevăzută cu cârlig 
şi având lungimea de aproape 24 cm servea tot la pescuitul peştilor mari. Gropile 
serveau nu numai la depozitarea resturilor de peşte, dar şi a peştelui prins care, când 
era în cantităţi mari şi nu putea fi transportat sau vândut imediat, se păstra, sărat sau 
chiar proaspăt câtva timp în aceste gropi bine lustruite şi arse. Procedeul s-a păstrat 
până la începutul secolului al XX-lea. Pentru locuitorii de atunci peştele era nu numai 
aliment principal de consum, dar şi articol de negoţ. În schimbul lui ei primeau mai 
întâi sarea atât de necesară principalei lor îndeletniciri, sare care provenea, după toate 
probabilităţile, din ocnele carpatice; apoi diferite articole din metal, ţesături, obiecte 
de podoabă, de provenienţă sudică, din lumea Bizanţului, dar şi din miază-noapte, din 
lumea rusească [7].
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Cât priveşte rezervele de peşte din Deltă după secolul XIII, la 1585 un călător 
francez De Fourquevaulus va sublinia bogăţia încă imensă a sa: ”La gurile acestui mare 
fluviu se prinde o mare cantitate de sturion, aşa de mari totuşi, încât fiecare încarcă un 
catâr, de aceea, cu toate că sunt excelenţi la gust, nu-i pescuiesc în număr atât de mare 
decât pentru a-i spinteca şi a scoate din ei icrele din care fac caviarul şi icrele tescuite 
mult căutate în Grecia şi în ţările ortodoxe din cauza posturilor, în care timp nu pot 
mânca nimic cu sânge” [12]. 

În scurt timp, cererea mare de caviar a lăsat primele semne de perturbare ihtiocenotică 
în bazinul Ponto-Caspic. Dintr-un document turcesc aflăm detalii foarte interesante 
privind obiceiurile în pescuitul sturionilor. Astfel, după cronologia osmană sezonul de 
pescuit începea de la debutul anotimpului friguros (sfârşit de noiembrie - început de 
decembrie) şi se termina la sfârşitul lunii aprilie ”deoarece acel peşte şi caviar nu mai 
primesc nicicum sarea, ei sunt acoperiţi”. Tot în acel document deja se menţionează 
că ”înainte se foloseau taliane şi în fiecare an se tăiau 10 000 - 12 000 de nisetri, dar 
de câţiva ani încoace nu se mai prinde şi nu se mai taie în fiecare an decât 3 sau 4 mii 
de nisetri, iar în acest an cu imense strădanii s-au prins şi tăiat 3 mii”. Deja în 1835 un 
francez angajat de guvernatorul Novorosiei şi Basarabiei, Воронцов М.С. menţiona 
că, ”beluga a devenit mult mai rară şi se găseşte acum mai mult în Dunăre, iar caviarul 
este exportat în Italia şi Franţa, unde este foarte apreciat. Pe când, abundă încă osetri” 
(se are în vedere nisetrul rusesc şi rudele sale mai mici păstruga şi cega) [12]. 

În prezent declinul drastic al populaţiilor de sturioni din Delta Dunării româneşti 
se poate atesta conform capturilor oficiale, scăzând de la aproximativ 1144 tone în anii 
1940 la mai puţin de 8 tone în anul 1995 (WWF, 2014).

În ceea ce priveşte limanul Nistrean, Защук А.В. (1862) în sec. XIX menţionează 
că peştele care intra din Mare primăvara (sp. de chefal, sturionii, cambula-pontică, 
scrumbia-de-Dunăre, rizeafca, ş.a.) era capturat cu ajutorul plaselor şi năvoadelor 
direct în liman, iar toamna cu răcirea apei se îngrădeau căile de retragere prin gârlele 
săpate de pescari, de unde n-avea nici o scăpare. Pe parcursul anului erau oficial scoase 
spre vânzare aproximativ 5000 kg de nisetri, 8500 kg de moruni, 3500 kg de păstrugă, 
24600 kg de crap sălbatic, 57400 kg scrumbie-de-Dunăre şi rizeafcă, sp. de chefal - 
mai mult de 1000000 bucăţi [21]. În liman, până la mij. sec. XX în cantităţi mari se 
pescuia percarina pontică - în anii 1945-1950 capturile industriale indicau 119,8 tone.

În sectorul inferior şi lunca inundabilă a Nistrului se capturau din abundenţă crapul 
european, şalăul, somnul, ştiuca, plătica, avatul, ş.a. Numai în anul 1914 s-a capturat 
7200 t de peşte [32]. Ponderea sturionilor migratori în fl. Nistru la începutul sec. XX, 
după datele expuse de Ярошенко М.Ф. (1957) era reprezentată de: morun (42 % din 
captura totală de sturioni), urmată de păstrugă (35,5 %) şi cel mai rar era nisetrul 
rusesc. Cega potamadromă în unii ani avea o pondere de 37 % din capturile totale de 
sturioni [40]. În limitele ţării sturionii se întâlneau pe întreg cursul fluviului Nistru şi al 
râului Prut. Ca exemplu, păstruga se poate deplasa de ordinul zecilor de km, nisetrul 
de ordinul sutelor de km, iar morunul poate depăşi şi o mie de km spre locurile de 
reproducere. În prezent, conform investigaţiilor efectuate de Снигирёв С.М. (2011), 
în ihtiocenoza Nistrului: 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 raritate 3) s-a 
micşorat semnificativ ponderea speciilor reofile, litofile şi psamofile de peşti în 
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concurs cu avansarea reprezentanţilor 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 [36].

În hărţile topografice vechi râul Prut poartă denumirea de Părăuta, cuvânt 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” [5]. 

Atât Dunărea, Siretul, cât şi Prutul se umpleau de mâl după ce gheţurile se spărgeau 
în vremea revărsărilor de primăvara. În apa învolburată gălbui-cenuşie pluteau copaci 
cu rădăcini smulse, tufişuri şi ierburi. Acesta era timpul când se înălţau pragurile 
sau bancurile de adâncime. La capetele lor în prelungiri se formau ”dorucuri”, nişte 
adunături de nisip periculoase pentru navigaţie, dar loc de adăpost pentru ”pescii” mari 
cu icre negre [12]. Exportul peştelui din bălţile Prutului nu era atât de dezvoltat ca 
cel din fl. Nistru şi Dunărea, fiind mai mult consumat de către localnici. Se considera 
că carnea peştelui din aceste locuri este de o calitate mai joasă din cauza mâlului ce-i 
determina un gust specific de baltă [21]. Din aceste considerente, evidenţa oficială a 
capturilor nu se prea făcea, însă bogăţia resurselor piscicole din această zonă poate fi 
confirmată de datele pescuitului industrial la încep. sec. XX. În anii ̀ 30-40 doar în lacul 
Beleu şi bălţile Manta se extrăgeau oficial până la 900 tone peşte anual (în comparaţie 
cu 350 tone în lunca Nistrului inferior), fiind renumite prin rezervele mari a crapului 
european, somn, ştiucă, plătică, şalău, avat, ş.a. [4].

Pentru a se putea pescui în ”baltă” se cerea cunoaşterea bună a ”apelor” (a locurilor), 
dar şi obiceiurile peştilor pentru a şti unde, când şi cum îl poate prinde. Exploatarea 
pescăriei se făcea prin pescari experimentaţi care de mici copii au această meserie 
moştenită de la părinţi şi părinţii părinţilor lor, fiind specializaţi după categoriile de 
apă în care pescuiesc, după speciile de peşte şi instrumentele de pescuit (gardagii, 
carmacgii, năvodari, zătonari etc.) [1, 8]. 

Se cerea cunoaşterea felurilor de migraţiuni. Iarna, după îngheţ, începea pescuitul 
cel mare cu năvoadele în bălţile adânci, pe sub gheaţă, care ţine până în epoca 
dezgheţului. Sfârşit de februarie început de martie: bătaia ştiucii pe sub gheaţă. După 
dezgheţ, pescuitul cu vintirele. Luna mai - prohibiţie în vederea reproducerii. Pescuit 
se permitea doar în Dunăre: setci pentru scrumbii şi pripoane pentru somn (cu cârlige 
mari şi ţipari-nadă, aduşi în bidoane/butoiaşe) [8, 12]. Când apele încep prin iunie sau 
chiar în iulie să se retragă, se fac închisorile, având ca loc de scurgere …, asemănat cu 
o strungă prin care ciobanul trece oile. Acum, se practică micul pescuit. La început de 
august, sunt „atacate” jepşile şi ghiolurile, care au adâncimi mai mici, cu tifanele, care 
asigură peştele necesar în postul de Sf. Maria. De la mijlocul lui august, când vremea 
se mai răcoreşte, începe pescuitul mare şi sistematic al bălţilor cu plasele mari, care 
gonesc peştele şi-l adună. Speriat de năvoade, peştele fuge la stuful de la marginea 
bălţilor, unde e vânat cu ave şi vintire, dar, dacă apa e scăzută şi nu poate ajunge la stuf, 
se refugiază în gârlele mari şi adânci, fiind pescuit cu prostovoale. Când apele Dunării 
încep să scadă, nivelul apei din albia Prutului inferior coboară cu mult mai repede decât 
cel din Beleu şi Manta şi atunci curentul în gârlele de scurgere, creşte. Este momentul 
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când se aşază leasa şi începe primul pescuit mare. Simultan, se scot pleterele, se spală şi 
se usucă pe pomostele. Un al doilea pescuit mare are loc toamna, gârlele fiind închise cu 
un gard sterp. În timpul retragerii mai timpurii a apelor, consemnează Grigore Antipa, 
se întâmplă ca somnul să nu-şi fi isprăvit de „clocit” icrele, după lepădarea lor păzindu-
le până „învie puiul din icră”. Şi chiar de se retrage apa, el continuă să stea cu spinarea 
pe jumătate afară din apă, cu toate că arşiţa soarelui îi face pielea de pe spate ca o 
potloagă şi ciorile îl ciupesc. Acum se vânează cu hodoroagele şi cu ostiile [8].

În enumerarea speciilor de peşti ai bălţii, cel mai des totuşi era pomenit crapul. 
Pescuitul lui deseori se practica cu ajutorul cucului. Cucul reprezintă un oval mare 
făcut din fier, cu diametrul de vreo doi metri. De el e prinsă o plasă conică iar de partea 
cealaltă nişte vergele care se continuă cu o prăjină de lemn. Crapii stau nemişcaţi pe 
fundul bălţii la poala stufului, sau scurmă la rădăcina plantelor acvatice după larve 
de viermişori. Din nămol se degajă băşicuţe de aer care ies la suprafaţă. Avertizat 
prin ele de prezenţa peştelui, pescarul înfige „cucul” peste locul respectiv, prinzând 
adesea mai mulţi crapi deodată. Când se ridică unealta din apă, peştele atârnă în plasă  
ca într-o sacoşă [8].

Ramura pisciculturii a apărut ca o necesitate firească pentru societatea umană 
aflată în expansiune numerică şi transformare socială profundă. Perfecţionarea uneltelor 
şi metodelor de pescuit a condus la realizarea unor capturi mai mari decât consumul 
imediat, ceea ce i-a determinat pe oameni să gândească posibilitatea stocării peştelui 
viu, la început pentru perioade scurte, probabil în oboare realizate la malul râului sau 
bălţilor şi apoi pentru perioade mai lungi în mici braţe ale râului care puteau fi izolate, 
în bălţi mici şi apoi în râmnice, heleşteie şi când s-a inventat roata cu zbaturi, în iazurile 
construite în special pentru mori [10].

Cât priveşte originea pisciculturii în Europa, se presupune că datează din Epoca 
Romană şi este în legătură cu propagarea creştinismului, comunităţile monahale 
având un rol important în dezvoltarea ei. Primele menţiuni documentare privind 
existenţa heleşteielor pe teritoriul Carpato - Danubiano-Pontic, datează din anul 
1169 în Transilvania, 1247 în Muntenia şi 1421 în Moldova, dar prezenţa în limbaj 
a unor cuvinte de origine romană şi slavă referitoare la cultura peştelui presupune că 
începutul pisciculturii se situează anterior epocii romane şi apoi, perioadei de migrare 
a popoarelor slave. Primele crescătorii de peşte au fost “iazul “, care deriva din slavul 
“jazu “ (mic baraj ce acumulează apa cu dublu scop: păstrarea peştilor şi acţionarea 
morilor), “râmnicul” care derivă din slavul “rabriic “ (apa cu peşte ) şi “heleşteul “ 
provenind din maghiarul “halasto “ (lac cu peşte ). Obiectele principale ale pisciculturii 
în acele timpuri îl constituia crapul, apoi ştiuca, linul, plătica, văduviţa, cega, şalăul şi 
caracuda [6, 10].

Concluzii
La momentul formării definitive a tuturor fluviilor din bazinul Ponto-Caspic 1. 

(perioada sarmaţianului timpuriu – 30 mil. ani în urmă) deja existau toate grupele 
taxonomice de peşti cunoscute în prezent. Diversitatea specifică maximală s-a consolidat 
la graniţa dintre miocen şi pliocen (23,8 - 5,3 mln. ani în urmă). Procesele ulterioare 
de transgresie şi regresie a mărilor, alternare a perioadelor glaciare cu cele de încălzire 
globală, salinizare şi desalinizare a apelor mărilor, au condus la selecţia naturală a 
taxonilor existenţi deja, conform exigenţelor fiecărei etape evolutive luate în parte.
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Factorii determinanţi în geneza ihtiofaunei bazinului Ponto-Caspic sunt variaţia 2. 
nivelului mărilor şi modificările climaterice. În ultimul secol, au devenit relevanţi cei 
antropici: efectul de seră şi înteţirea cataclismelor climatice, fragmentarea cursurilor de 
apă şi translocările incontrolabile de material piscicol alogen.

Baza structurii taxonomice a ihtiofaunei fluviilor bazinului Ponto-Caspic este 3. 
constituită din speciile de peşti aparţinând complexelor ihtiofaunistice: ponto-caspic, 
boreal-de-şes, o parte nesemnificativă a speciilor supravieţuitoare din perioada 
terţiarului-de-sus şi câţiva taxoni din complexele ihtiofaunistice: arctic-de-apă-dulce 
şi boreal premontan.

Constituirea numeroaselor aşezăminte primitive de-a lungul fluviilor bazinului 4. 
Ponto-Caspic (în care s-au găsit din abundenţă oseminte de peşti), care ulterior s-au 
dezvoltat în cele mai mari oraşe-porturi, demonstrează importanţa majoră a resurselor 
piscicole la prosperarea civilizaţiei umane din macroregiune.

 Deosebirile majore dintre ihtiofauna terţiară şi cea contemporană se exprimă 5. 
prin: reducerea arealelor speciilor migratoare şi semimigratoare de peşti, micşorarea 
dimensiunilor gravi-metrice individuale şi a vârstei medii la taxonii de talie mare, 
majorarea ritmurilor de creştere în concurs cu micşorarea densităţii populaţionale la 
speciile cu ciclul vital lung şi mediu.

Caracterul succesional al ihtiocenozelor poate servi ca model sigur în elucidarea 6. 
particularităţilor evolutive a ihtiofaunei, a condiţiilor de mediu existente în diferite 
perioade geologice, a dinamicii intensităţii presingului antropic şi a bunăstării 
ecosistemelor acvatice.
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