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Rezumat
Сrabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841), prins în luna 
martie 2016 în lacul refrigerent Cuciurgan este o primă descoperire a acestei specii 
invazive în apele Republicii Moldova, specie aclimatizată în apele salmastre ale Europei 
și estuarele Mării Negre. Sunt prezentate date contemporane privind particularităţile 
de mediu ale crabului de mâl (nord-american), căile de invazie și particularităţile, 
posibilităţile de populare a ecosistemelor acvatice din bazinul fluviului Nistru.  
O explicație veridică a apariției crabului de mâl în lacul refrigerent Cuciurgan ar fi 
introducerea întâmplătoare a acestuia în stadiul larvar odată cu plasarea puietului de 
Pilengas (Liza haematocheilus) din estuarul Hadjibey. Regimul termic şi mineralizarea 
lacului refrigerent Cuciurgan ar putea fi factorii, care ar determina prezenţa crabului de 
mâl (Rh. harrisi) în hidrobiocenozele lacului.
Cuvinte cheie: crabul de mâl (nord-american), invazie, bazinul fluviului Nistru, lacul 
refrigerent Cuciurgan.
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Introducere
În ultimul secol, problema speciilor invazive a devenit o direcţie de studiu cu 

importanţă deosebită. Numărul speciilor invazive a crescut semnificativ în zonele care 
depășesc limitele răspândirii lor natale. Acest fenomen a obţinut un caracter mondial 
afectând în mare măsură ecosistemele riverane, inclusiv cele ce formează bazinul  
Mării Negre. În ultimii zece ani, în arealele bazinului Mării Negre a crescut semnificativ 
numărul speciilor noi de floră și faună. Procesul invaziilor biologice, pe de o parte 
majorează diversitatea biologică, iar pe de altă parte, duce la un şir de consecințe 
ecologice şi economice negative. Invaziile biologice se produc în mod natural, precum 
în cazul extinderii complexului faunistic ponto-caspic în ecosistemele acvatice ale 
bazinului fluviului Nistru și pe cale artificială, de multe ori nu în mod deliberat precum 
prin intermediul transportului acvatic, apa de balast a corăbiilor, cu materialul de stocare 
și alte moduri. Dacă procesul invaziilor naturale, în aspect istoric are loc suficient de 
lent, invaziile artificiale au loc cu un ritm foarte sporit, catastrofal, astfel în ultimele 
câteva decenii determinând un caracter în masă [35].

Problema speciilor invazive, inclusiv fauna bentonică, a devenit extrem de relevantă 
pentru ecosistemele acvatice ale bazinului fluviului Nistru în cadrul căruia, în limitele 
Republicii Moldova au fost determinate 23 de specii de nevertebrate bentonice alogene, 
dintre care o specie de oligochete, 5 specii de bivalve, 2 specii de gasteropode, 15 specii 
de crustacee, inclusiv 7 amfipode, 1 decapod, 3 cumacee și 4 specii de miside [30].

Materiale şi metode de cercetare
În luna martie 2016, în lacul refrigerent Cuciurgan a fost capturat un exemplar al 

speciei de crab de mâl Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841). Al doilea exemplar 
de crab a fost capturat în septembrie 2017, în zona de captare a apei a Centralei 
Termoelectrice de la Cuciurgan (Fig. 1). Anterior, această specie nu a fost observată în 
bazinele acvatice din Republica Moldova [36]. 

Fig. 1. Crabul de 
mâl Rhithropanopeus 
harrisi din lacul de 
acumulare refrigerent 
Cuciurgan.

Biologia, ecologia și distribuția crabului de mâl (Nord-American)
Rhithropanopeus harrisi, sau crabul de mâl, este originar din Oceanul Atlantic 

de Nord-Vest, fiind identificat în golful St. Lawrence până în Veracruz, Mexic [19]. 
A fost introdus în Statele Unite ale Americii, în regiunea Vestică, fiind întâlnit în 
Golfurile San Francisco, California, Coos şi Yaquina în Oregon. De asemenea, această 
specie a fost introdusă în Europa, Venezuela, Brazilia, coasta Pacificului în Panama 
şi Japonia. Crabul de mâl este adaptat la o varietate largă a salinităţii, deci şi la o 
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vastă gamă de habitate, însă necesită ascunziş sub formă de vegetaţie, bârne sau grote.  
După cum a fost menţionat mai sus, se presupune că specia respectivă s-a răspândit 
prin intermediul apei de balast sau accidental prin transferul de culturi de stridii.  
Deşi a invadat cu succes mai multe regiuni ale lumii, impactul lui nu a fost cercetat 
suficient. Greutatea medie a corpului este cuprinsă în intervalul 2,29±1,07 g  
(lim: 0,40: 4,01 g), cea mai frecventă greutate fiind între 1,51-4,0 g (Czerniejewski, 
2007) (Fig. 2).

Figura 2. Dimorfismul sexual la crabul Rhithropanopeus harrisii [13]: a – mascul; 
b – femelă.

Culoarea corpului variază de la nuanţe de verde-măsliniu la brun, în funcţie de 
habitatul populat. 

Uneori pe carapace sunt prezente pete de o culoare mai întunecată. În determinare, 
o importanţă deosebită o are culoarea chelipedelor, care la Rh. harrisi sunt de culoare 
albă. Carapacele și pereopodii sunt colorați de la maroniu închis până la maro deschis. 
Pe partea ventrală crabii au de obicei nuanţe mai deschise. Carapacea aproape pătrată, 
convex în partea centrală, marginea anterioară ușor înclinată în jos, lungimea este 
aproximativ 3/4 din lățime; jumătatea posterioară este mai flatată decât cea anterioară. 
Marginea din față a carapacei este dreaptă, împărțită printr-o crestătură în două lame 
cu o margine granulată. Marginea anterolaterală a carapacei este înzestrată cu patru 
spini. Orbita ochiului este mărginită de spini mici. Suprafața exterioară a ghearei, 
primului pereopod este netedă, de-a lungul marginii superioare, cu două nervuri  
longitudinale netede (Fig. 2). 

Cea mai mare lungime a carapacei ajunge până la 17 mm cu o lățime de 20 mm 
[28]. Exemplarul colectat al speciei Rh. harrisii are următoarele dimensiuni: lungimea 
carapacei - 17 mm, lățimea carapacei - 22 mm, înălțimea carapacei - 9,5 mm, lungimea 
cleştelui - 17 mm, lățimea cleştelui - 9 mm, înălțimea cleştelui - 6 mm (Fig. 1).

Crabul de mâl populează în principal pe substraturi argiloase și nisipoase, de 
obicei fiind îngropaţi aproape în întregime în substrat. Datorită mobilității reduse, 
uşor poate fi acoperit cu concreşteri de hidrobionţi [26]. În ceea ce privește salinitatea 
apei, crabul are o limită de toleranță mare de 0,5 până la 15 ‰. Cu toate acestea, 
nu se poate reproduce în apa dulce, deoarece formele larvare nu pot supraviețui 
salinității reduse mai mici de 2,5‰. În pofida faptului că este o specie eurihalină, Rh. 
harrisi poate supraviețui în apă pură, proaspătă doar o perioadă scurtă de timp [12].  
În Polonia, crabul a fost depistat în bazinele acvatice cu mineralizare de 5-7 ‰ [11].  
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Dacă anterior au fost propuse afirmaţii că, larvele, spre deosebire de adulții acestei 
specii, sunt mai puțin rezistente la salinitatea scăzută a apei (până la 4.0 ‰), recent au 
fost descoperite populații de Rh. harrisi în lacurile cu apă dulce din Texas cu femele în 
perioadele reproductive și larve la o salinitate de 0,5 ‰ [3].

În paralel cu particularităţi eurihaline, crabii de mâl posedă şi particularităţi 
euriterme. Exemplarele mature și larvele pot rezista la o gamă largă de temperaturi de 
la 7 °C la 35 °C [4, 5].

Prolificitatea crabului de mâl este destul de mare. Femelele produc intre  
1300 si 5000 de oocite [18] care eclozează peste 15-19 de zile iar o singură femelă 
poate produce până la 4 depuneri în urma unei fecundări [10]. Durata ciclului vital în 
condiţii de laborator a crabilor de mâl este de aproximativ 3-5 ani.

Crabul de mâl este un polifag. Raportul de hrană depinde în mare măsură de 
habitatul său. Baza nutritivă a crabului este detritusul, însă poate varia incluzând 
hrană atât de origine animală cât şi vegetală. În căutarea hranei crabul, de obicei se 
deplasează lent pe substrat fără a face mişcări accelerate. Nu sunt vânători buni, ei 
de obicei se hrănesc cu organisme sedentare, macrofite sau detritus[2]. În sistemul 
digestiv al crabilor au fost găsite resturi de alge verzi, amfipode, ostracode, polychete,  
gastropode și bivalve [7].

Un şir de particularităţi ale crabului de mâl, cum ar fi diversitatea genetică, nivelul 
ridicat al plasticităţii fiziologice, dimensiunile mici, maturizarea rapidă și prolificitatea 
înaltă au contribuit la adaptarea sa rapidă la condițiile noi de mediu și răspândirea 
vastă în calitate de specie invazivă [3]. Crabul de mâl este răspândit de la țărmurile 
Americii de Nord și coasta de est a Atlanticului până la Marea Mediterană, Neagră, 
Azov, Caspică, Aral și Marea Baltică. În prezent, de asemenea, poate fi întâlnit în 
zonele de litoral ale Bulgariei, Belgiei, Insulelor Britanice, Germaniei, Danemarcei, 
Spaniei, Poloniei, Portugaliei, României, Rusiei, Ucrainei și Franței [17, 21]. 

Arealele native ale crabului Rh. harrisi sunt considerate regiunile de sud-vest ale 
Golfului St. Lawrence (Canada) și Golfului Mexic, unde populează apele salmastre de-a 
lungul zonelor de litoral [19]. Odată cu dezvoltarea transportului maritim, începând cu 
sfârșitul anilor 1800 până în secolul ’XX, crabul de mâl a invadat și continuă să se 
răspândească în apele salmastre, estuare, ţărmurile mărilor interioare în toata Europa, 
Orientul Mijlociu, Panama, Venezuela, pe coasta pacifică a Americii de Nord și Japonia 
[6, 13, 14].

Inițial crabul Rh. harrisi a ajuns în Europa în apele de balast ale corăbiilor și sa 
răspândit de-a lungul ţărmului Olandei, fiind înregistrat pentru prima dată în 1874 (Gould, 
1841) şi respectiv a fost numit „olandez“ [22]. La începutul anilor ’30 ai secolului ’XX, 
crabul de mâl s-a răspândit în zonele de coastă ale Germaniei, Danemarcei, Poloniei [18] 
și Franței [9]. În același timp, crabul a pătruns în Marea Neagră prin Marea Mediterană, 
unde a fost remarcat pentru prima dată de A. Makarov [27] în limanul Nipru-Bug în 
următoarele perioade răspândindu-se în alte zone salmastre [23, 37]. Crabul de mâl 
poate fi observat de-a lungul coastei de nord-vest al Mării Negre, precum și în estuarele 
sale: Sasyk, Alibei, Şaganî, Nistru, Khadjibei Uscat, Tiligul și Nipru-Bug. În limanul 
Khadjibei din cauza desalinizării treptate a apărut crabul de mâl în anul 1976 iar la 
începutul anilor ’80 a devenit o specie foarte numeroasă [28]. Din Marea Neagră prin 
strâmtoarea Kerci, în perioada anului 1948 crabul de mâl a pătruns în Marea Azov [28]. 
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În Marea Aral, specia respectivă a ajuns pe calea introducerii în anii 1960-70 a diferitor 
specii de crustacee planctonice, inclusiv din estuarele Kuban și Golful Taganrog [31]. 
Ca urmare a acestei introduceri în Marea Aral, în perioada anului 1970, întâmplător,  
în stadiul larvei planctonice, a ajuns şi crabul Rh. harrisi [20, 25, 29].

Din estuarele marine, crabul de mâl a început să pătrundă în deltele râurilor - 
Dunărea, Niprul, Bug de Sud. La începutul anilor ’50 crabul de mâl a fost înregistrat 
în zonele cursului inferior al Dunării [1], iar începând cu anii ’70 în cursul inferior al 
râului au fost deja înregistrate populații stabile [24]. Pătrunzând în bazinul fluviului 
Nipru, crabul de mâl a migrat până în zona centrală a lacului de acumulare Nipru, 
în apropiere de staţia termoelectrică. Specia dată a fost, de asemenea identificată și 
în canalele Bugului de Sud și afluentului său - râul Ingul. În plus crabul de mâl a 
fost observat în zona de estuar cu Marea Azov al unui râu mic din Ucraina - Gruzsky 
Elanchik [15, 16].

Majoritatea populațiilor crabului Harris din apele regiunii Mării Negre-Caspice au 
o origine comună și diferă în structura lor genetică de celelalte populații din Europa. 
Acestea sunt caracterizate prin diversitate genetică scăzută, care nu împiedică adaptarea 
la condiţiile diferite ale mărilor Neagră, Azov si Marea Caspică [32].

În anul 2016 crabul Rh. harrisi este înregistrat pentru prima dată în bazinul 
fluviului Nistru, în cadrul Republicii Moldova – în lacul refrigerent Cuciurgan [36].  
În septembrie 2017 a fost prins şi determinat un alt exemplar al crabului de mâl în zona 
canalului de admisie a apei al lacului Cuciurgan. Cum ar fi putut pătrunde crabul de mâl 
în lacul refrigerent Cuchurgan, izolat de estuarele Mării Negre? În opinia noastră, cea 
mai probabilă cale de pătrundere a crabului de mâl a fost prin introducerea în stadiul 
larvar cu populaţiile de peşti introduse și anume Pilengasul (Liza haematocheilus) 
din estuarul Hadjibey (suprafață 70 km2, aproximativ 40 km lungime, latime 3.5 km, 
adâncime 2,5 m, salinitate a apei 4-15 g/l, naturală - 22 g/l). Limanul este separat și nu 
are canale de legătură cu Marea Neagră.

Concluzii
Crabul Rh. harrisi este o specie euritermă și eurihalină. Regimul termic al lacului 

refrigerent Cuciurgan și gradul înalt al mineralizării acestuia (1,6-1,9 ‰) [33] se 
încadrează în diapazonul de toleranță al acestei specii, contribuind la includerea crabului 
de mâl în structura hidrobiocenozei bazinului acvatic respectiv.

Probabil lacul refrigerent Cuciurgan va rămâne singurul habitat pentru crabul  
Rh. harrisi în Moldova, însă, prin exemplul crevetei nipone Macrobrachium nipponen-
se (De Haan, 1849), care a apărut în fluviul Nistru de asemenea din lacul Cuciurgan 
[34], nu putem exclude invazia acestei specii în apele Nistrului. În cazul apariţiei crabu-
lui de mâl în sectorul inferior al fluviului Nistru, unele particularităţi cum ar fi mobili-
tatea scăzută a formelor mature şi a formelor larvare în comparaţie cu specii migratoare 
mai mari, cum ar fi crabul de China Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853), vor 
fi unii din principalii factori limitativi ai răspândirii speciei în amonte.
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