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Analiza stării structural-funcționale a loturilor de reproducători demonstrează că după 
caracterele meristice și plastice, ritmul de creștere, de îngrășare și fecunditate, scrumbia 
din fluviul Nistru face parte din populația care se hrănește în acvatoriile situate în zona 
nord-vestică a Mării Negre. S-a constatat că în anii cu debitele mari de apă (peste 400 
m3/s) loturile de reproducători se concentrează în apropierea barajului Dubăsari, iar în 
anii cu debitele mici – în zona situată spre gura de vărsare. Au fost formulate principiile 
de bază ale managementului productivității populațiilor scrumbiei de Dunăre. 
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Introducere
Scrumbiile ponto – caspice sunt specii endemice ale bazinelor mărilor Negre și 

Caspice. Dispunând de zone vaste pentru nutriție, anterior, efectivele populațiilor 
acestor specii erau destul de numeroase [21]. Însă, cu regularizarea cursurilor și 
debitelor fluviilor din bazinele ponto–caspic s-a înregistrat o diminuare semnificativă a 
capturilor, provocând astfel interesul la depistarea cauzelor, și implicit - la aprofundarea 
cercetărilor biologiei speciei. Cercetările au demonstrat că după indicii meristici 
și plastici, după ritmul de creștere, îngrășare și fecunditate scrumbia din fl. Nistru 
face parte din populația care se hrănește pe acvatoriul situat în zona de nord - vest a  
Mării Negre și întreprinde migrări pentru reproducere, pătrunzând în fl. Dunărea în 
luna martie [24], în fl. Nipru [12] și în fl. Nistru în aprilie [8], iar migrarea exemplarelor 
mature de pe suprafețele de reproducere spre mare durează până în august. Deosebiri 
esențiale exterioare între reprezentanții diferitor generații nu s-au semnalat, iar în unii 
ani, în perioadele cu vânturi nefavorabile pătrunderii scrumbiei din mare în fl. Dunărea, 
ea poate intra pentru reproducere în fl. Nistru. 

În fluviu scrumbia pierde multă energie pentru migrație și formarea produselor 
sexuale însă ea nu se hrănește de oarece în apa dulce se modifică schimbul de substanțe, 
iar intestinul nu poate asimila hrana [2]. În perioada migrației de reproducere în fl. 
Nistru ovocitele se află în faza creșterii trofoplasmatice (acumulare a vitelusului) [28], 
iar maturarea definitivă a fiecărei porții de icre se stimulează prin migrările sistematice 
(amonte-aval-aval-amonte) pe segmentul Dubăsari – Grigoriopol, în funcție de 
variațiile diurne ale debitului apei [5]. Temperatura optimală pentru reproducerea 
scrumbiei în fl. Nistru este de 23 0C și viteza de curgere a apei de 1m/s (variații  
admisibile 0,5-1,6m/s) [7]. Depunerea icrelor are loc în albia fluviului în straturile de la 

ZoologiaZoologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

79

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

suprafața apei la răsăritul sau după asfințitul soarelui.
O femelă de scrumbie din fl. Dunărea depune de la 33 mii până la 300 mii icre în trei 

reprize, care se fecundează și sunt duse de curentul apei în aval. Fecunditatea absolută 
a femelelor din fl. Nistru este mai mică, de la 25 -78 mii [8], până la 98,9 mii icre [6]. 
Reproducerea scrumbiei din fl. Nistru de asemenea se desfășoară în trei reprize în lunile 
mai (la temperatura apei de 13 – 150C), iunie (la temperatura apei de 18-200C) și iulie 
(la temperatura apei de 21-230C) numai la debitele mari de apă [6]. Icrele scrumbiei 
sunt batipelagice. După depunerea și fecundarea icrelor sub membrana lor se formează 
un spațiu perivitelinic umplut cu apă, astfel, permițând să fie în stare de suspensie în 
stratul de apă și duse de curentul de apă. La vitezele mici ale curentului de apă, după 
o anumită distanță, icrele cad la fundul albiei fluviului unde-și continuă dezvoltarea. 
În legătură cu acest fapt trebuie menționat că în perioadele cu debitele mici de apă se 
observă icre pierite în cantități mari, iar în anii cu debite mari de apă cantitatea de icre 
pierite se micșorează [7]. După regularizarea cursului de apă a fl. Nistru s-a înregistrat 
resorbția masivă a ovocitelor și reducerea viabilității icrelor [6, 28].

Factorii principali care influențează asupra ratelor de supraviețuire ale alevinilor 
de scrumbie sunt – condițiile de nutriție, viteza de curgere a apei, intensitatea vântului 
(agitația apei), răpitorii, intrarea și staționarea lor în afluenți și în bălțile aferente [11]. 
De asemeni s-a mai constatat că pătrunderea prematură a alevinilor în zonele cu apă 
salmastră de la gurile de vărsare a fl. Nistru și Dunării și pieirea ulterioară a lor este una 
din cauzele principale de reducere a efectivelor loturilor de scrumbie [17].

În legătură cu cele expuse scopul cercetărilor a fost evaluarea stării structural-
funcționale actuale a loturilor de reproducere a scrumbiei migratoare în fl. Nistru 
și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivităţii  
populației de scrumbie.

Material și metode
Pentru realizarea obiectivelor propuse materialul ihtiologic a fost colectat în 

aprilie 2016-2017 în sectorul inferior al fl. Nistru (în preajma localităților: s. Purcari, 
s. Olănești, s. Tudora și s. Palanca). Prelevarea probelor ihtiologice a fost efectuată 
prin pescuiturile experimentale cu ajutorul avelor staționare și plutitoare cu mărimea 
ochiului de la 20x20 mm până la 35x35 mm. La peștii capturați (130 exp.) au fost 
determinate vârsta, sexul, masa corporală și parametrii morfometrici. Colectarea, fixarea, 
prelucrarea și determinarea materialului ihtiologic a fost realizată în conformitate cu 
metodele ihtiologice clasice [1, 4, 23, 25, 26].

Rezultate și discuții
S-a studiat structura de vârste, gravidimensională și de sexe a loturilor 

de reproducători a populației scrumbiei-de-Dunăre care a migrat în fluviul  
Nistru (Tabelul 1).

În anul 2016 în lotul de reproducători de scrumbie care a migrat în fluviul Nistru au 
fost prezenți indivizii cu vârsta de 3, 4 și 5 ani, raportul numeric al grupelor de vârstă 
a fost respectiv de 3%, 37% și 60%. Această constatare a fost confirmată și de Dolghii 
V. [14], prin faptul că cea mai mare parte (până la 75%) din reproducătorii scrumbiei 
migratoare este constituită din indivizi de 4 și 5 ani cu preponderența numerică a 
indivizilor de 5 ani.
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Tabelul 1. Structura populației de scrumbie din fluviul Nistru în anul 2016.

Indicii
Grupele de vârstă (ani)

3 4 5
Cantitatea, exp. 4 48 78
Cantitatea,% 3 37 60
Raportul numeric F/M, exp. 1/1 39/9 60 /18
Raportul numeric F/M, % 50/50 81/19 77/23

Lungimea, F/M, sm 18/17 23,5 (22,5-24,5) /25 25,5 (25 - 26) /26,5
29,7 (28 -32) /26,5

Masa corp. F/M, g 101/64 163 (150-198) /260 205 (190-220) /270
344 (260-410) /270

Analiza comparativă a structurii de sexe a scrumbiei-de-Dunăre din fl. Nistru 
demonstrează că odată cu creșterea vârstei raportul de sexe se modifică – crește numărul 
femelelor. De exemplu, la populația cu vârsta de 3 ani raportul dintre femele și masculi 
este de aproximativ - 50/50%, sau 47/53%, [14], la populația cu vârsta de 4 ani raportul 
numeric al femelelor ajunge până la 81% sau până la 53% [14], la al 5-lea an de viață - 
până la 77% sau 67% [14]. După unii autori [2; 28] scrumbia din fl. Dunărea și Nistru 
ajunge la maturitatea sexuală la vârsta de 3 ani, mai rar la vârsta de 4 ani, însă raportul 
de sexe a fost diferit - în loturile din fl. Nistru predominau femelele (6:1), iar din fl. 
Dunărea predominau masculii (4,4 : 1). Aceasta s-ar putea explica prin prolificitatea 
relativ scăzută a femelelor din fl. Nistru, în raport cu femelele din fl. Dunărea - 33,8 și 
289,4 mii icre, respectiv.

Studierea ritmului de creștere a scrumbiei-de-Dunăre demonstrează că în 
prezent indivizii de 3 ani ating lungimea de 17-18 cm și greutatea 64-101 g.;  
de 4 ani – 23,5 – 25,0 cm și greutatea de 163-260 g, iar la indivizii de 5 ani se 
observă două grupe gravidimensionale distincte de femele cu lungimea medie de 
25,5 cm (205g) și 29,7 cm (344 g). Conform cercetărilor efectuate de Burnașev M. 
[8] în fl. Nistru scrumbia avea un ritm de creștere mai mic și în al treilea an de viață 
ajungea la o lungime de 16,1 cm, iar în al patrulea an -19,1 cm. În anii 80 ai secolului 
trecut scrumbia la al treilea an de viață atingea lungimea de 17-22 cm și greutatea  
de 42-81g, în al 4 an – avea o lungime de până la 23-25 cm și greutatea de 176-236 g, 
iar în al 5 an – 28-30,5 cm și greutatea de 210-290 g [14]. Există însă opinii că sunt 
două forme ale scrumbiei-de-Dunăre – cea cu ritmul de creștere redus și cu ritmul de 
creștere mare, care se deosebește prin dinamica creșterii și maturizării sexuale [3]. 
Acestea se confirmă și prin datele noastre la grupa de vârstă de 5 ani.

Până la regularizarea cursului de apă al fluviului Nistru lotul de reproducători migra 
în amonte pe albie până în apropierea or. Iampol [22]. În anii 50 ai secolului trecut 
loturile de reproducători de scrumbie au fost semnalate de la or. Hotin până la limanul 
Nistrean. [27]. După construirea hidrocentralei de la Dubăsari migrările loturilor de 
reproducători de scrumbie erau limitate de barajul Dubăsari [28] și reproducerea ei se 
desfășoară de la lacul de acumulare Dubăsari până la gura de vărsare, precum și în brațul 
Turunciuc și în limanul Nistrean [9]. Conform datelor lui Zambriborșci F. [16] în anii 
1956 și 1957 scrumbia depunea icrele în zonele s. Șerpeni, s. Coșnița și or. Vadul-lui-
Vodă la 270-300 km de la gura de vărsare. Potrivit lui Bruma I. [5] în anii cu debitul de 
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apă în fluviul Nistru peste 400 m3/s, cea mai mare parte a loturilor de reproducători se 
concentrau pentru reproducere în apropierea barajului Dubăsari, iar în anii cu debitele 
mici - în zona situată spre gura de vărsare. Maturarea definitivă a fiecărei porții de 
icre era stimulată de migrările sistematice (amonte-aval-aval-amonte) pe segmentul 
Grigoriopol – barajul Dubăsari. Investigațiile recente demonstrează că boiștile pentru 
reproducerea scrumbiei sunt situate în aval de barajul Dubăsari – tronsonul Dubăsari-
Speia, iar migrările periodice ale loturilor de reproducători în amonte și în aval pe acest 
tronson este o adaptare ecologică care permite compensarea reducerii căilor migrării 
de reproducere.

Pescuiturile științifice efectuate în stațiunea s. Olănești, luna mai 2017 cu ajutorul 
plasei flotabile cu dimensiunile laturii ochiului 30 mm, h – 3 m lăsate în derivă pe o 
distanță aproximativă de 500 m au constatat pentru această specie următoarele valori 
ale indicilor ecologici analitici: D (%) – 89,89 %, C (%) – 100 % și W (%) – 89, 89 % 
(Tabelul 2). 

Tabelul 2. Valorile indicilor ecologici ai speciilor de pești în perioada migrației 
scrumbiei-de-Dunăre.

Ndr Specia D(%) C(%) W(%)

1. Alosa immaculata Bennett, 1835 89,89 100,00 89,89
2. Alosa tanaica (Grimm,1901) 3,46 45,00 1,55
3. Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1,06 5,00 0,05
4. Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 0,80 15,00 0,12
5. Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 1,60 25,00 0,39
6. Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 0,27 5,00 0,013
7. Carassius gibelio (Bloch, 1782) 2,13 25,00 0,53
8. Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 0,27 5,00 0,01
9. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 0,53 10,00 0,05

Hs= 0,73 Is = 0,81 e = 0,23
Notă: D – dominanța (%), C – constanța (%), W – indicele de semnificație ecologică (%), 
Hs – indicele Shannon, Is – indicele Simpson, e –echitabilitatea

Indicii cantitativi obținuți prin pescuitul cu plasa flotabilă (latura ochiului 30 mm, 
Lactiv= 20 m, h = 3 m, d = 500 m, n = 20) au constatat un efort de pescuit per triere - 16,9 
exp. și respectiv 3,34 kg, iar biomasa evaluată - 16, 72 kg/ha (Tabelul 3).

Tabelul 3. Indicii cantitativi ai capturii scrumbiei-de-Dunăre (fl. Nistru, s. Olănești)

Plasa flotabilă cu latura ochiului 30 mm, Lactiv= 20 m, h=3 m, k=0,2, d=500 m, n=20

Efortul de pescuit la o 
triere (exp./triere) 16,9 exp./triere Ϭ2 = 110,20 Ϭ (SD) = 10,49 Es = 2,40

Efortul de pescuit 
la o triere (greutate 
capturii/triere)

3343 g/triere Ϭ2 = 212,66 Ϭ (SD) = 14,58 Es = 3,34

Notă: Ϭ2 – dispersia;Ϭ – deviația standard; Es – eroarea standard
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Analiza datelor obținute referitoare la biologia reproducerii scrumbiei în fluviul 
Nistru demonstrează că ele coincid cu rezultatele cercetărilor mai multor autori  
[6-8, 28]. La debitul mare de apă depunerea icrelor este în porții și are loc în lunile 
mai (la temperatura apei de 13-150C, iunie (la temperatura apei de 18-200C) și iulie  
(la temperatura apei de 21-230C). La debitul de 600 m3/s scrumbia depune ponta în 
cârduri în orele dimineții pe toată lățimea fluviului în straturile de la suprafața apei în 
zonele cu viteza mare de curgere a apei (0,7-0,9 m/s în aval de praguri și insulițe).

În procesul colectării informației cu privire la influența schimbărilor condițiilor 
climaterice asupra eficienței reproducerii scrumbiei s-au evidențiat un șir de factori care 
afectează negativ rata de supraviețuire a ei la diferite etape ale ontogenezei. De exemplu 
a fost demonstrat că în cazul când debitul de apă este redus icrele sânt transportate 
de curentul apei și după un anumit segment se lasă la fund și pier în masă [6, 7].  
Asanarea zonei inundabile, regularizarea cursului de apă prin construcția barajelor, 
îndiguirea malurilor în cursul inferior, excavarea nisipului, prundișului și pietrei de 
râu provoacă transportarea (de curentul de apă) prematură a alevinilor de scrumbie în 
zonele cu apă salmastră din gura fl. Nistru unde ele pier [17, 19]. În anii când nivelul 
apei este ridicat se observă pătrunderea alevinilor de scrumbie în bălțile și lacurile 
dunărene [7]. Acolo s-au dovedit a fi condiții mai favorabile pentru furajarea lor decât 
pentru alevinii care au ajuns în zona litorală a mării. Toamna puietul de o vară ajunge 
în mare. În cazurile când puietul nu reușește să părăsească lacurile, în timpul iernii 
pier [13]. Conform cercetărilor noastre, alevinii și puietul de scrumbie din fl. Nistru 
pătrundeau și în lacul de acumulare Cuciurgan unde se dezvoltau și creșteau până la 
maturitatea sexuală. Însă stațiile existente de pompare a apei ale CTEM contribuie la 
pătrunderea în masă a puietului de scrumbie în aceste stații unde are loc pieirea lor.

Reieșind din cele expuse au fost formulate principiile de bază ale managementului 
productivității populațiilor de scrumbie:

 Interzicerea pescuitului loturilor de reproducători în perioada migrării lor în 1. 
fluviu.
 Regularizarea debitului de apă în fluviu în perioada migrării reproducătorilor spre 2. 
boiști (400 - 600 m3/s).
 Curățarea boiștilor și reabilitarea zonelor cu viteze mari de curgere ale apei din 3. 
fluviu (0,7-0,9 m/s, în aval de praguri și insulițe).
Asigurarea desfășurării celor mai sensibile etape din ontogeneza peștilor în condiții 4. 
de mediu dirijate și controlate (metodele eco-industriale de obținere a icrelor, 
incubarea icrelor și menținerea prelarvelor de pești în dispozitive speciale ale 
complexelor mobile de reproducere cu care se poate deplasa de-a lungul fluviului, 
creșterea alevinilor și puietului în heleșteie sau zonele inundate și eliberarea 
ulterioară a lor în fluviu pentru migrare spre locurile de hrănire și îngrășare s.a.)

Pentru realizarea practică a principiilor de dirijare a productivității loturilor de 
reproducători de scrumbie a fost elaborată instalația pentru incubarea icrelor embrionate 
de scrumbie în condițiile curentului de apă. Efectul invenției constă în sporirea eficacității 
reproducerii peștilor datorită elementelor constructive noi ale instalației, asigurarea 
modelării condițiilor optimale de incubație a icrelor embrionate a diferitor specii de 
pești și protecția ei de traumatisme, în rezultatul cărora se majorează vitalitatea icrelor 
embrionate cu o membrană sensibilă [29].
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Concluzii
1. În anul 2016 în lotul reproducătorilor de scrumbie care a migrat în fluviul 

Nistru au fost prezenți indivizii cu vârsta de 3, 4 și 5 ani, raportul numeric al grupelor 
de vârstă fiind respectiv 3%, 34% și 60%.

2. Odată cu creșterea vârstei raportul de sexe se modifică – crește numărul 
femelelor. La populația cu vârsta de 3 ani raportul dintre femele și masculi este 
aproximativ egal cu 50/50%, la vârsta de 4 ani raportul numeric al femelelor ajunge 
până la 81% și la al 5-lea an de viață - până la 77%.

3. În prezent indivizii de 3 ani ating lungimea de 17-18 cm, cu greutatea 64-101g.; 
de 4 ani – 23,5-25,0 cm cu greutatea de 163-260g, iar la indivizii de 5 ani se observă 
două grupe gravidimensionale de femele cu lungimea medie de 25,5 cm (205g) și  
29,7 cm (344 g), care confirmă părerea că în fluviul Nistru sunt două forme ale scrumbiei 
- cu ritm de creștere redus și cu ritm de creștere sporit.

4. În ultimii ani boiștile pentru reproducerea scrumbiei sunt situate în aval de 
barajul Dubăsari – tronsonul Dubăsari-Speia, iar migrările periodice ale loturilor de 
reproducători în amonte și în aval pe acest tronson este o adaptare ecologică care 
permite compensarea reducerii lungimii căilor de migrare ale acestora.

5. Factorii determinanți care afectează semnificativ viabilitatea speciei în diferite 
etape ontogenetice reprezintă fragmentarea albiei fluviului Nistru și pescuitul excesiv.

6. Au fost formulate principiile de bază ale managementului productivității 
populațiilor de scrumbie:

 interzicerea pescuitului loturilor de reproducători în perioada migrării lor în • 
fluviu;
 regularizarea debitului de apă în fluviu în perioada migrării reproducătorilor • 
spre boiști (400 - 600 m3/s);
 curățarea boiștilor și reabilitarea zonelor cu viteze mari a apei din fluviu  • 
(0,7-0,9 m/s, în aval de praguri și insulițe);
 efectuarea lucrărilor de reproducere în condiții dirijate, creșterea alevinilor • 
și eliberarea lor ulterioară în fluviu pentru a migra spre locurile de hrănire și 
îngrășare.

7. În scopul realizării practice a acestor principii a fost elaborată instalația pentru 
incubarea icrelor embrionate de scrumbie în condițiile curentului de apă [29].

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului național de cercetări fundamentale 
15.817.02.12F: ”Diversitatea, structura şi funcţionarea complexelor faunistice naturale şi 
antropizate în contextul fortificării strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova” 
și aplicativ 15.817.02.27A: “Stabilirea structurii, funcţionarii, toleranţei comunităţilor 
de hidrobionţi şi dezvoltarea principiilor ştiinţifice ale managementului bioproductivităţii 
ecosistemelor acvatice”.
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