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Rezumat 

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor științifice și observațiilor ihtiologice asupra lacului 

de acumulare Costești-Stânca în aspect succesional. Este prima lucrare științifică de sinteză 

cu privire la starea ihtiofaunei acestui ecosistem de la formarea sa și până în prezent. Pe 

parcursul anilor, numărul înregistrat de specii de pești s-a majorat de la 22 până la 34. În 

primii ani după atingerea cotei maxime de acumulare a apei în lacul de baraj (a. 1980), în 

capturi domina numeric bibanul – 46,5%, babușca și carasul argintiu –cu câte 8,7%. Datorită 

populărilor sistematice cu puiet de specii economic valoroase (crap, șalău și plătică), 

compoziția calitativă și cantitativă a ihtiofaunei s-a stabilizat începând cu anul 1985. În 

prezent, condițiile hidrologice fluctuante, preponderent în perioada de primăvară-vară, nu 

asigură succesul reproducerii naturale a speciilor de pești, ceea ce reprezintă un factor 

limitativ important al productivității piscicole a lacului.   
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Introducere 

Lacul de acumulare Costești-Stânca face parte din categoria obiectivelor acvatice 

cu destinație specială - pentru satisfacerea intereselor hidroenergetice, transportului 

fluvial, irigare, piscicultură și acvacultură, protecția localităților și terenurilor agricole 

de viituri, agrement și în alte scopuri și necesități. Această categorie de obiective acvatice 

se deosebește de cursurile de apă printr-o serie de particularități – schimbul de apă 

încetinit, regimul hidrologic și termic specific, structura faunei piscicole și a bazei trofice 

naturale pentru pești [13, 16]. 

La folosirea apei din lac trebuie luate în considerație criteriile specifice pentru 

fiecare gen de activitate. Folosirea apei pentru energia electrică și transportul fluvial are 

la bază criteriul cantitativ, iar folosirea apei în scopuri piscicole sau potabile – criteriul 

calitativ. 

Valorificarea piscicolă a lacului întâmpină diverse și multiple dificultăți, 

condiționate prin faptul că, la folosirea complexă a apei se iau în considerație, în primul 

rând, interesele celorlalte folosințe decât cele ale gospodăriilor piscicole [2].  

https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.2.01
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Materiale și metode 

Studiile și observațiile ihtiologice s-au efectuat în perioada aa. 1997-2021, de către 

Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură al Institutului de Zoologie, Stațiunea de Cercetări 

Științifice în Domeniul Pisciculturii (în prezent Centrul de Cercetare a Resurselor 

Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”), Inspectoratul de Stat pentru protecția și 

reproducerea resurselor piscicole și reglementarea pescuitului (după a. 1993 până în a. 

2018 – Serviciul Piscicol de Stat) [7, 8, 11]. Au fost utilizate metodele clasice 

standardizate în condiții de teren și laborator [6, 10, 12, 22, 23, 26, 30]. Prelevarea 

probelor ihtiologice a fost efectuată prin pescuituri științifice și de control cu o garnitură  

variată de unelte de pescuit: plase și ave pescărești (lungimea de 75 m, mărimea laturii 

ochiului de la 20x20 mm până la 90x90 mm), năvodul pentru puiet, volocul pentru puiet, 

traulul, etc. Exemplarele capturate au fost supuse unor analize, care au avut ca finalitate 

determinarea apartenenței taxonomice, a unor indici biologici (parametrii morfometrici, 

structura de vârsta, structura de sex, ritmul de creștere, gradul de dezvoltare a produselor 

sexuale, etc.) și ecologici. 

Datele obținute au fost prelucrate statistic, utilizând programul Excel-2007. 

Valorile indicilor ecologici (D – dominanța, C – constanța, W – indicele de semnificație 

ecologică) analitici și sintetici exprimă următoarele semnificații: 

 
D1 Subrecedente: <1,1% 

D2 Recedente: 1,1%-2% 

D3 Subdominante: 2,1%-5% 

D4 Dominante: 5,1%-10% 

D5 Eudominante: >10% 

 

C1 Accidentale: < 25% 

C2 Accesorii:25,1%-50% 

C3 Constante: 50,1%-75% 

C4 Euconstante:75,1%-100% 

 

W1 Accidentale: <0,1% 

W2-W3 Accesorii:0,1%-5% 

W4-W5 Caracteristice:5,1%-

100%  

 

 

Rezultate și discuții 
Componența faunei piscicole din lacul de acumulare Costești-Stânca este 

determinată de speciile existente în bazinul râului Prut până la barare, cât și de cele 

introduse prin populări. Comparând faună piscicolă actuală din lac cu cea din bazinul 

Prutului până la regularizarea debitului, observăm modificările parvenite în componența 

ei. Cercetările științifice din ultimii 70 ani au constatat că fauna piscicolă din bazinul 

Prutului era formată din: 54 specii (P. Bănărescu, aa. 1952-1965); 56 specii  (L. Popa, a. 

1976 -1977); 23 specii (M. Usatîi 2004); 41 specii (Gr. Davideanu, 2008); 56 specii (Dm. 

Bulat, Dn. Bulat 2010-2019) [1, 2, 3, 4, 5, 14, 20, 24, 25].  

În lacul de acumulare Costești-Stânca de la formare și până în prezent în 

componența faunei au fost menționate: 23 specii (L. Popa, 1976); 24 specii (V. Dolghii, 

1993); 24 specii (M. Usatîi, 1999); 22 specii (Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru 

Ecologia Acvatică, Pescuit și Acvacultură, Galați, 2007); 29 specii  (Gr. Davideanu, 

2014); 34 specii (Dm.Bulat, Den. Bulat, 2014-2020) (tab. 1). În componența faunei din 

lac nu se mai întâlnesc pietrarul, fusarul, zglăvoaca, zglăvoaca-pestriță, grindelul, 

mreana-vânătă, boișteanul, porcușorul-de-vad și linul.  
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Tabelul 1. Diversitatea ihtiofaunei (în aspect succesional)  

din lacul de acumulare Costești-Stânca 

Ord. Acipenseriformes Fam. Acipenseridae 

1 Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) Cegă + + - - + 

Ord. Salmoniformes Fam Salmonidae 

2 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Păstrăv - curcubeu + - - + + 

Ord. Esociformes Fam. Esocidae 

3 Esox lucius (Linnaeus, 1758) Ştiucă + + + + + 

Ord. Cypriniformes Fam. Cyprinidae 

4 Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Crap + + + + + 

5 Carassius gibelio (Bloch, 1782) Caras - argintiu + + + + + 

6 Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Mreană + + + + + 

7 Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) Scobar + + + + + 

8 Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Porcuşor comun + + + + + 

9 Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) 

Murgoi bălţat 
- - - + + 

10 Abramis brama (Linnaeus, 1758) Plătică + + + + + 

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

12 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Batcă + + + - - 

13 Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Morunaş + + + + + 

14 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Babuşcă + + + + + 

15 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Boarţă + + + - + 

16 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Avat + + + + + 

17 Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Clean + + + + + 

18 Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Roşioară + + + + + 

19 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Sânger + + + + + 

20 Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) Novac + + + + + 

21 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Cosaş + + + + + 

22 Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Fufă - - - - + 

23 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Obleţ + + + + + 

Fam. Cobitidae 

24 Cobitis taenia sensu lato (Linnaeus, 1758) Zvârluga - - + + + 

25 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) Râmbiţa + - - - - 

26 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Ţipar + - - - + 

Ord. Siluriformes Fam. Siluridae 

27 Silurus glanis (Linnaeus, 1758) Somn + + + + + 

Ord. Gasterosteiformes Fam. Gasterosteidae 

28 Pungitius platygaster (Kessler, 1859) Osar - - - + + 

Ord. Perciformes Fam. Percidae 

29 Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) Biban + + + + + 

30 Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Şalău + + + + + 

31 Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) Ghiborţ + + + + + 

32 Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Răspăr + - - - + 

Fam. Gobiidae 

33 Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) Mocănaş - - - + + 

34 Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) Moacă de brădiş - - + + + 

35 Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Ciobănaş - - + + + 

36 Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Stronghil - - - - - 

37 Ponticola kessleri (Guenther, 1861) Guvid-de-baltă - - + - - 
Fam. Odontobutidae 

38 Perccottus glenii (Dybowski, 1877) Guvid-de-amur - - - + + 

Total 28 24 26 29 34 
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Speciile introducente de ciprinide asiatice – sângerul (Hypophthalmichthys 

molitrix), novacul (Hypophthalmichthys nobilis) și cosașul (Ctenopharyngodon idella) 

– sunt prezente în lac încă de la formarea ecosistemului antropizat. Ele au pătruns în râul 

Prut și afluenții săi din heleșteiele gospodăriilor piscicole Edineț și Briceni (amplasate 

pe râurile Vilia, Lopatnic, Răcovăț și Ciuhur), fiind introduse la sfârșitul anilor’ 60 ai 

secolului trecut pentru creșterea în policultură cu crapul. Ulterior, în perioada anilor 

1984-1994, apoi în 2004-2006 s-au efectuat populări sistematice cu puiet de o vară și de 

un an direct în lac. Mai târziu, după 2008 până în 2016, s-a populat sporadic și în cantități 

mici. Informații clare prvind  popularea lacului cu aceste specii din partea României 

lipsesc.  

În urma viiturilor din anii 2008 și 2010, în lac a fost semnalată cega (Acipenser 

ruthenus) și păstrăvul-curcubeu (Oncorhynchus mykiss), neîntâlnite anterior [2, 4]. 

Aceste specii au fost pescuite de mai multe ori de către cercetătorii Institutului de 

Zoologie, precum și de pescarii licențiați și amatori (pe segmentul Badrajii-Noi – golful 

râului Răcovăț și în zona sat. Dumeni). 

Guvidul-de-Amur (Perccottus glenii), specie de origine est-asiatică din bazinul 

fluviului Amur (nord-estul Chinei și nordul Coreei de Nord), în prezent, de asemenea, 

este sistematic semnalat în zona superioară a lacului. Acest taxon pentru prima dată a 

fost identificat în anul 2005 în râul Draghiște (afluent al râului Răcovăț). Actualmente 

formează populații stabile și numeroase în bazinele râurilor mici Racovăț, Draghiște, 

Ciuhur – afluenți ai râului Prut din zona Podișului de Nord al Republicii Moldova. Se 

consideră că răspândirea guvidului-de-Amur pe teritoriul țării, probabil, s-a produs pe 

două căi: de la nord prin intermediul afluenților → în albia cursului mijlociu al râului 

Prut, fie din Ucraina sau din România unde a fost identificat în 2004 în râul Suceava din 

bazinul râului Siret, ori de la sud din cursul inferior al fluviului Dunărea, unde a fost 

semnalat în 2008 [3, 4, 27].  

Se știe că în procesul evolutiv al fiecărei specii s-au format idioadaptări ce le 

permite să existe în anumite condiții ecologice. Nimerind în condițiile lacului de 

acumulare, speciile din diverse complexe faunistice, adaptațional, au reacționat diferit la 

schimbările bruște ale condițiilor biotice și abiotice. Aceasta se observă prin dinamica 

numerică, indicii biologici și particularitățile structurilor populaționale [17, 19, 29].  

Lotul peștilor reproducători cu ciclul vital lung este format dintr-un număr mare 

de grupe de vârstă. Trebuie de remarcat că de diverse vârste sunt nu numai indivizii 

ramași care se reproduc repetat, dar şi recrutul ce va intra pe viitor în structura loturilor 

de reproducători. Pe de o parte, aceasta asigură completarea ulterioară a loturilor de 

reproducători, generând un potențial reproductiv puternic, iar, pe de altă parte, prin faptul 

că completarea anuală constituie, relativ, un procent nesemnificativ din toată populația, 

se asigură o anumită stabilitate a efectivului general populațional [30]. Majoritatea 

peștilor cu ciclul vital lung ajung la maturitatea sexuală relativ târziu, se adaptează la 

condițiile de viață cu baza nutritivă relativ stabilă, iar în cazul unor schimbări ambientale 

bruște, soldate de rate a mortalității înalte, restabilirea populațională evoluează mult mai 

lent. Peștii cu structura populației simplă (r-strategice), alcătuită dintr-un număr mic de 

grupe de vârstă şi cei cu maturizarea sexuală timpurie sunt adaptați la schimbări rapide 

ale efectivelor. Speciile cu o astfel de structură a populației se adaptează la existența unei 

baze nutritive instabile şi presingul accentuat din partea răpitorilor. Efectivele 

populațiilor se pot modifica esențial de la an la an. În condiții nefavorabile efectivul se 

reduce semnificativ, iar în condițiile favorabile el crește rapid grație maturizării timpurii, 

reproducerii porționate și prolificității populaționale înalte [4].   



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr2(344) 2021                                                   Articole de fond 

12 
 

 

La modificările bruște ale condițiilor de viețuire din lac populațiile de pești 

răspund prin schimbarea comportamentului [18]. Se modifică semnificativ caracterul 

migrațiilor, care reprezintă una din cele mai complicate forme de comportare. O astfel 

de situație s-a înregistrat în lacul Costești-Stânca, unde componența de bază a ihtiofaunei 

este formată din specii potamodrome: plătică, crap, șalău, morunaș, avat ș.a. Până la 

formarea lacului aceste specii de pești întreprindeau migrări de reproducere și iernare în 

amonte. În prezent, astfel de migrări le întreprind, preponderent, în limitele lacului. 

Primăvara la unele specii fitofile de pești (plătică, obleț, băbușca, crap, biban ș.a.) se 

înregistrează unele migrații de reproducere spre golfurile Ciuhur şi Racovăţ, cât şi spre 

cursul superior al lacului, unde sunt locuri favorabile pentru depunerea pontei şi cu o 

troficitate mai sporită. 

Decalajul între stocurile de pește existente și productivitatea potențială se poate 

demonstra nu numai prin evaluări directe, ci și în mod indirect, pe baza investigării 

ritmurilor de creștere a speciilor economic valoroase de pești (tab. 2). 

 
Tabelul 2. Parametrii de creștere a unor specii de pești din ecosistemul lacului de 

acumulare Costești-Stânca 

Nr. Specia 
Parametrii de 

creștere Bertalanffy 

Coeficientul 

unghiular  

1. șalău – Sander lucioperca 
kl=0,194 

l∞=83,36cm 

( w∞= 12445,44g) 

  

b=3,136 

2. avat – Aspius aspius 
kl=0,199 

l∞=81,065cm 

( w∞= 6209,34g) 

 

b=2,926 

3. platică – Abramis brama 
kl=0,136 

l∞=58,672cm 

( w∞= 8008,18g) 

 

b=3,080 

4. novac  – Hypophthalmichthys nobilis 
kl=0,183 

l∞=127,90cm 

( w∞= 41999,57g) 

 

b=3,051 

5. cosaș – Ctenopharyngodon idella 
kl=0,16 

l∞=127,081cm 

( w∞= 31054,87g) 

 

b=2,786 

7. babușcă − Rutilus rutilus 
kl=0,242 

l∞=36,255cm 

( w∞= 1125,11g) 

 

b=3,328 

 

Cel mai bine la noile condiții din lac s-a adaptat plătica. În primul rând, procesul 

formării, relativ rapid, a efectivului populațiilor este condiționat de efectivul mare și 

diversitatea biologică a lotului de reproducători care este format din reprezentanți 

stagnofili-reofili, cu ritmul de creștere redus, și  reprezentanți semimigratori cu ritmul 

de creștere mai mare și maturarea sexuală mai precoce [18, 19]. Prezența acestor forme  

în loturile plăticii au extins posibilitățile adaptive ale speciei la reproducere și, prin 

urmare, a contribuit la creșterea mai rapidă a efectivului în condițiile unor schimbări 

bruște din lac. Creșterea efectivului populațiilor de plătică este legată și de capacitatea 

speciei de a folosi resursele de hrană bentonică la adâncimi de 4-6 m, precum și 

zooplanctonul.  

Populațiile plăticii sunt formate din 9 grupe de vârstă, asigurând folosirea rațională 

a resurselor trofice, fiindcă componentele furajere consumate de grupele de vârste 

superioare se deosebesc mult de componentele furajere folosite de grupele de vârstă 
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tinere, ceea ce reprezintă o idioadaptare de detensionare a concurenței trofice 

intraspecifice. De asemenea, s-a constatat o deosebire între zonele de îngrășare pe 

sezoane chiar în cadrul acelorași grupe de vârstă, grație diversității hidrobiotopice 

accentuate a lacului. Trebuie de menționat că abundența mare a puietului speciilor 

(inclusiv și de plătică) din lacul de acumulare Costești-Stânca care depun ponta pe plante 

în perioada de vegetație se observă numai în anii când pe suprafețele de reproducere are 

loc întrunirea favorabilă a nivelului apei, regimurilor termic și eolian. 

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru plătica din lacul Costești-Stânca scoate în 

evidență un ritm de creștere relativ uniform în toate grupele de vârstă cu caracter aproape 

liniar (k  pentru lungime − 0,136 și k pentru greutate − 0,106) (tab.2). La estimarea 

dimensiunilor fiziologice gravimetrice maximale, observăm că această specie în lac 

poate atinge teoretic lungimea standard de 58,67 cm și greutatea maximă de 8008 g, 

încadrându-se în limitele de creștere favorabilă. La analiza corelației lungime-greutate 

observăm valoarea lui b═3,080 0,116, care indică o creștere izometrică cu tendință de 

alometrie pozitivă, fiind armonioasă și bine echilibrată. Această valoare se datorează, în 

primul rând, condițiilor prielnice de nutriție în lac și particularităților idioadaptive ale 

speciei. 

Un proces mai îndelungat de adaptare la condițiile noi de viețuire s-a semnalat la 

morunaș, ciclul vital al căruia a fost deranjat cel mai mult în lacul de acumulare Costești-

Stânca. Efectivul inițial al morunașului a fost nesemnicativ. Această specie se întâlnea  

preponderent în partea de sus al lacului și pe segmentul râului Prut de la s. Tețcani până 

s. Criva, unde anual în perioada aa. 1978-1987 se reproducea în locurile cu curentul mare 

al apei și fundul cu nisip și pietriș. Ulterior, în pescuiturile de control a fost pescuit pe 

sectorul superior al lacului, apoi și pe sectorul mijlociu și cel inferior, unde avea condiții 

favorabile pentru îngrășare. După aa. 1989-1990 morunașul a început să manifeste o 

particularitate biologică nouă – capacitatea de a se reproduce în condițiile lacului cu 

curentul slab al apei (polifilism). Acest fapt s-a confirmat prin pescuiturile de control și 

observațiile ihtiologice sistematice în care permanent s-a semnalat puiet de morunaș în 

zonele de litoral (s. Dumeni – s. Corpaci) [7, 11]. Analizând termenii și locurile pescuirii 

puietului (sfârșitul lunii iunie-sfârșitul lunii iulie), vârsta și mărimea, s-a constatat că 

puietul este de proveniență locală. Începând cu aa. 1998-2000, în pescuiturile de control 

și în scopuri științifice la sfârșitul lunii mai și în luna iunie, în zona s. Dumeni, golfurile 

Cociorva, Cuconeștii-Vechi și Răcovăț se pescuiau femele de morunaș cu gonadele în 

stadiile IV-V de maturare. Asemenea situații s-au înregistrat și în lacul de acumulare 

Dubăsari după 12 ani de la formarea lacului [28, 29]. 

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creștere a 

morunașului relevă un ritm de creștere semnificativ atât în lungime, cât și în greutate (k 

pentru lungime − 0,31, k pentru greutate − 0,271) și indică un timp relativ scurt, necesar 

pentru atingerea dimensiunilor gravimetrice fiziologice maximale (tab. 2). La estimarea 

dimensiunilor fiziologice maximale, s-a constatat că morunașul în ecosistemul lacului 

de acumulare Costești-Stânca poate atinge lungimea standard l∞=35,794 cm și greutatea 

maximală de 1149 g, aceasta fiind o creștere favorabilă dacă o raportăm la nivel de areal 

[3, 4]. La evaluarea corelației lungime-greutate, se constată valoarea lui b=3,20±0,12, 

ceea ce indică o alometrie pozitivă accentuată, favorizându-se creșterea în greutate față 

de cea în lungime. Acest caracter de creștere este determinat și de schimbarea condițiilor 

de viețuire a speciei tipic reofile în mediul cu apă stagnantă, trofic mai bogată, inclusiv 

prin posibilitatea valorificării resurselor abundente de dreisenă și amfipode. 
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Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creștere la 

babușcă relevă un ritm de creștere semnificativ atât în lungime, cât și în greutate (k pentru 

lungime − 0,242, iar k pentru greutate − 0,262) (tab. 2). Valorile mai mari ale 

parametrului k, în comparație cu avatul și plătica, indică un timp mai scurt, necesar 

pentru atingerea dimensiunilor gravimetrice maximale, acest caracter de creștere fiind 

propice speciilor cu ciclul vital mediu și cu o structură mai simplă de vârstă [3, 4]. 

Estimarea valorilor gravimetrice maximale denotă că această specie beneficiază în 

ecosistemul lacului de acumulare Costești-Stânca de condiții favorabile pentru creștere, 

atingând l∞=36,25 сm și w∞=1125,11 g. La analiza corelației lungime-greutate, 

observăm valoarea lui b═3,328±0,14, fapt ce indică o alometrie pozitivă evidentă, 

favorizându-se creșterea în greutate față de cea în lungime. Această valoare este 

provocată de nutriția activă a speciei cu dreisenă (fig. 1). Grație dinților faringieni foarte 

dezvoltați, babușca poate consuma fără dificultate dreisena cu dimensiuni de până la 20 

mm (în comparație cu batca – până la  14 mm și cu plătica – până la 10 mm) [19]. 

 

 
Figura 1. Malacofagia babuștii din lacul de acumulare Costești-Stânca 

 

Condițiile trofice favorabile babuștii, capacitatea adaptivă și competitivă înaltă, 

cât și presiunea nesemnificativă din partea pescuitului ilicit și a răpitorilor provoacă 

avansarea speciei pe poziție multidominantă în lac. În comparație cu alte specii de pești, 

babușca demonstrează o plasticitate reproductivă evidentă, fiind mai puțin pretențioasă 

la tipul substratului reproductiv și la adâncimea acestuia, ceea ce explică dinamica stabilă 

a sporurilor populaționale sub aspect multianual. De remarcat că abundența mare a 

taxonului și invazia lacurilor de acumulare cu dreisena în Republica Moldova au 

contribuit la divizarea speciei în două forme ecologice și în două categorii economice: 

1. forma malacofagă de adâncime (3-6 m), valoroasă economic și 2. forma pitică de 

litoral, trofic oportunistă și depreciată economic. Din punct de vedere ecologic, aceste 

două forme intraspecifice urmăresc scopul biologic de detensionare a concurenței trofice 

și de valorificare integrală a resurselor furajere existente în ecosistem. În același timp, 

trebuie menționat că nu există o delimitare certă între aceste două ecomorfe, fiind 

identificate și ecofene intermediare (asemenea bibanului). În cazul unor modificări 

bruște ale condițiilor de trai, forma intermediară se poate adapta mai ușor decât formele 

îngust specializate (conform principiului piramidei stabilității ecosistemice) [4].  

Una din speciile ihtiofage de pești care a profitat de ameliorarea condițiilor trofice 

în urma construcției lacului de acumulare este avatul. Aplicarea modelului Bertalanffy 
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relevă un ritm de creștere relativ uniform și favorabil în timp atât în lungime (k pentru 

lungime − 0,199), cât și în greutate (k pentru greutate − 0,241). La evaluarea 

dimensiunilor fiziologice gravimetrice maximale, se constată că specia poate atinge 

lungimea maximă l∞=81,065 сm și greutatea w∞=6209,34 g, indicând condiții optimale 

de creștere și de îngrășare în ecosistemul lacului de acumulare Costești-Stânca, inclusiv 

raportat la nivel de areal (tab. 2), confirmat prin capturarea în toamna anului 2021 a unui 

exemplar cu vârsta 12+ și mărimi fiziologice apropiate de cele teoretice (fig. 2). 

 

 
Figura 2. Avat din lacul de acumulare Costești-Stânca 

cu lungimea totală de 78 cm și greutatea de 6,01 kg 

 

În ultima perioadă, se constată o ameliorare ușoară a stării populațiilor de avat atât 

în macroecosistemul r. Prut, cât și cel al fl. Nistru. 

Cât privește ciprinidele asiatice introducente din lacul de acumulare Costești-

Stânca, trebuie de menționat că din cauza imposibilității reproducerii pe cale naturală, 

populărilor la densități joase și resurselor trofice vaste (grație modului de nutriție 

fitoplanctonofag – sângerul, zooplanctonofag – novacul și macrofitofag – cosașul), ca 

reacție de răspuns la îmbunătățirea condițiilor de nutriție (limnificare prin fragmentare), 

la aceste specii se constată accelerări semnificative ale ritmului individual de creștere.  

Pentru a demonstra creșterea deosebit de favorabilă este analizat modelul matematic 

de creștere a cosașului în l.a. Costești-Stânca. Aplicarea modelului Bertalanffy pentru 

cosașul din lacul Costești-Stânca relevă un ritm de creștere relativ uniform atât în 

lungime, cât și în greutate (k pentru lungime − 0,16, k pentru greutate − 0,175), un ritm 

caracteristic speciilor de talie mare și cu multe grupe de vârstă, a căror sporuri anuale 

semnificative se mențin pe parcursul întregii perioade ontogenetice (tab. 2). La estimarea 

valorilor lungimii și greutății fiziologice maximale, pe care le poate atinge teoretic 

această specie în lac, s-a obținut pentru lungime: l∞=127,081 cm, iar pentru greutate: 

w∞=31054,87 g, valori, de altfel, substanțiale, dacă le raportăm la limitele întregului 

areal. Analizând corelația lungime-greutate la cosaș, observăm o alometrie negativă, cu 

valoarea lui b═2,786±0,079, aceasta fiind o particularitate caracteristică speciilor de talie 

alungită.  

Cel mai favorabil ritm de creștere printre ciprinidele introducente de origine asiatică 

se constată la novac. Modelul matematic de creștere Bertalanffy a novacului din l.a. 

Costești-Stânca indică un ritm de creștere relativ uniform (cu tendință de accelerare) atât 

în lungime, cât și în greutate (k pentru lungime − 0,183, k pentru greutate − 0,181) (tab. 

2). La estimarea valorilor lungimii și greutății fiziologice maximale s-a obținut 

l∞=127,91 cm și, respectiv, w∞=41999,57 g. La analiza corelației lungime-greutate 
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observăm o creștere izometrică, cu valoarea lui b=3,051±0,059, indicând prezența 

condițiilor de nutriție și de îngrășare optimale în ecosistem. Comparând ritmul de 

creștere a cosașului, sângerului și novacului din ecosistemul lacului de acumulare 

Costești-Stânca cu alte ecosisteme acvatice din țară sau de peste hotare, se poate afirma 

că aceste specii viețuiesc în condiții deosebit de favorabile, adesea depășind valorile 

gravimetrice menționate în literatura de specialitate [4].  

Cât privește valorificarea resurselor piscicole ale lacului Costeşti-Stânca, se pot 

diferenția două perioade, cu diverse metode de influență asupra formării populațiilor 

piscicole și a particularităților de exploatare: 

I. din 1978 până 1985 – se caracterizează prin consolidarea treptată a populațiilor 

speciilor valoroase, inclusiv majorarea cantitativă a lor prin lucrările de populare 

cu reproducători, prohibiția totală a pescuitului şi efectuarea pescuitului 

ameliorativ al speciilor nevaloroase; 

II. din 1985 până în prezent – se caracterizează prin exploatarea speciilor valoroase 

în baza evidențelor capturilor, reglementarea pescuitului, continuarea 

pescuitului ameliorativ şi popularea cu puiet de specii valoroase (crap, șalău, 

plătică, sânger, novac, cosaș, caras argintiu, morunaș). 

Observațiile ihtiologice şi cercetările științifice în aspect succesional, care se 

desfășoară din anul 1979 şi până în prezent, au evidențiat o creștere cantitativă a 

rezervelor piscicole, cu un maxim la 3-4 ani după umplerea lacului. Astfel, în anul 1980, 

bibanul constituia 46,5% din cantitatea totală, babuşca şi carasul argintiu – câte 8,7 %, 

iar speciile economic valoroase – 30%. Prin pescuiturile ameliorative din anii 1983-1985 

ponderea bibanului a scăzut până la 25%, iar densitatea babuştei a sporit până la 30%. 

Grație populărilor sistematice cu puiet de crap, șalău şi plătică începând cu anul 

1985, modificării mărimii minime admise pentru pescuitul plăticii (de la 25 cm la 30 

cm), compoziția cantitativă şi calitativă a ihtiofaunei s-a stabilizat spre sfârșitul anilor’ 

80 (tab. 3). 

 
Tabelul 3. Popularea lacului de acumulare Costești - Stânca cu alevini și puiet (mii buc.) 

Anii 

Alevini Puiet de o vară Puiet de un an 
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1984 600 400 - 239 328 348 - - - 

1985 600 400 - - 300 370 - - - 

1986 600 400 - 250 250 250 - - - 

1987 600 400 - 250 250 250 - - - 

1988 600 400 - 250 250 250 - -  

1989 1000 - - 340 340 300 - - - 

1990 2000 1500 2000 50 30 170 - 700 63 
1991 - - - - - - - 120 180 

1992 60000 - - 7,0 - - - - - 

1993 20000 - 10000 - - - - 50 120 

1994 - - - 350 - - - -  

1995 - - - - - - - -  

1996 - - - - - - - - - 

1997 - - - - - - - - - 

1998 - - - - - - - - - 

1999 3000 - - 5,4 1,0 6,0 - - - 

2000 - - - -  - - - - 
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2001 - - - -  - - - - 

2002 - - - -  - - - - 

2003 - - - -  - - - - 

2004 - - - -  - 100,0 6,2 31.3 

2005 - - - 180 50 - - - - 

2006 - - - 36 55 56 50  1 12,5 

 

Speciile dominante în pescuitul industrial în perioada anilor 1985-1991 au fost: 

plătică – 58,4 %, crap – 14,6 %, șalău – 4,9 %, alte specii de talie mare (avat, fitofagi, 

știucă, somn) – 13,6 % şi speciile de talie mică-medie (babușcă, caras argintiu, biban) – 

8,5 %. Cantitatea de pește pescuit în anii 1990 şi 1991 a fost de 45,7 t și, respectiv, 38,1 

t (media anuală de 34 t în perioada aa. 1987-1991) (tab. 4) [7]. 

 
Tabelul 4. Dinamica pescuitului industrial în lacul de acumulare Costești-Stânca 

în limitele teritoriale ale Republicii Moldova (tone) 

Ani 
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Alte 

specii 
Total 

1985 2,04 7,80 0,38 0,15 0,10 0,20 0,21 - 0,04 - 10,92 

1986 0,70 13,60 0,50 0,20 0,20 - - - - 0,20 15,40 

1987 1,10 20,20 0,70 0,30 0,40 0,12 0,10 - - 0,10 23,02 

1988 6,27 14,08 0,74 1,83 1,83 0,33 0,35 - 0,33 4,85 30,61 

1989 1,70 15,40 4,80 2,12 2,12 0,80 0,80 2,12 0,80 2,12 32,78 

1990 7,92 27,06 1,34 0,20 0,09 3,0 3,1 - 3,0 - 45,71 

1991 9,0 16,10 1,40 1,65 1,65 1,60 1,8 1,65 1,60 1,65 38,10 

1992 0,96 1,87 0,45 0,40 0,30 0,35 0,35 - 1,52 0,08 6,28 

1993 0,86 4,51 1,17 0,50 0,20 0,20 0,89 - 1,08 0,08 9,49 

1994 0,20 2,95 0,13 - - 0,07 0,17 - 1,78 - 4,69 

1995 0,43 0,97 0,05 - 0,07 - - 0,08 3,41 - 5,01 

1996 0,85 2,03 0,14 0,10 0,15 0,16 0,12 - 0,84 0,08 4,47 

1997 - 1,58 0,30 - 0,42 - 0,19 - 0,44 - 2,93 

1998 0,04 1,86 0,42 0,90 0,99 0,09 0,18 0,05 1,0 0,14 5,67 

1999 - 3,03 0,21 0,12 1,99 0,01 0,18 0,69 1,2 0,61 8,04 

2000 - 3,30 0,24 0,30 0,30 0,01 0,18 0,17 1,1 0,2 5,80 

2001 2,0 3,60 1,30 1,10 0,20 0,01 0,01 - 3,5 0,04 11,70 

2002 0,20 2,90 0,60 0,6 0,40 - - 0,10 0,10 2,0 6,90 

2003 0,4 6,10 1,10 1,4 0,90 - - 0,30 0,40 2,10 12,70 

2004 1,02 5,30 1,15 0,67 1,23 0,09 0,3 0,04 0,42 0,40 10,62 

2005 0,80 4,21 0,68 0,54 0,73 0,19 0,66 0,31 0,76 0,50 9,40 

2006 1,33 7,20 1,17 0,93 1,26 0,32 1,14 0,41 1,34 1,42 16,40 

2007 0,20 063 0,24 0,32 0,21 0,01 0,169 0,43 0,34 1,90 2,39 

2008 1,60 3,40 0,90 0,30 0,50 - 0,30 - 0,40 0,70 8,10 

2009 1,60 2,80 0,90 0,50 0,20 - 0,30 - 0,40 0,70 7,40 

2010 3,10 4,60 0,95 0,50 0,33 0,10 0,79 - 1,20 0,33 11,90 
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Productivitatea piscicolă reală raportată la un hectar era de 18-20 kg, cea ce 

constituia numai 50 % din potențialul lacului. Astfel, conform evaluărilor bazei furajere 

naturale, productivitatea piscicolă poate atinge 35-40 kg/ha [8, 11]. Starea resurselor 

principalelor specii de pești din lotul pentru pescuitul industrial în perioada aa. 1985-

1989 este prezentat în tab. 5. 

 
 Tabelul 5. Indicii productivi și cota pentru pescuitul industrial/comercial al unor specii 

economic valoroase de pești din lacul Costești-Stînca, aa. 1985-1989. 

Indice 

Specie 

Plătică Crap Șalău 
Caras 

argintiu 

Alte 

specii 
În total 

Biomasa totală, t 101,0 26,0 14,5 40,0 51,9 233,4 

Productivitatea  

piscicolă, kg/ha 
41,0 9,7 5,5 17,4 21,0 94,6 

Productivitatea piscicolă pentru 

pescuit, kg/ha 
11,7 2,9 1,9 5,8 6,5 26,6 

Prognoza cotei pentru pescuit 

a. 1989; t* 
30,5 7,5 5,0 15,0 17,0 75,0 

* numai pentru Republica Moldova 

 

După cum se observă, în lac s-a micșorat abundența plăticii de la 76,7% în 1986 

până la 47,1% în 1988 care s-a produs din cauza exploatării incorecte a lotului pentru 

pescuit. Odată cu introducerea mărimii minime admise pentru pescuitul plăticii în a. 

1987, abundența ei în anii următori s-a stabilizat, devenind o specie caracteristică. În 

urma acestor acțiuni de reglementare, a crescut semnificativ ponderea speciilor 

economic valoroase în capturile industriale: plătică, șalău, crap, morunaș și caras-

argintiu care au atins 61,4% din capturi și s-au menținut până în a. 1991. 

Ponderea speciilor răpitoare în a. 1988, comparând cu a. 1987, s-a dublat și 

constituia 18% (preponderent datorită bibanului și avatului), apropiindu-se de valorile 

maxime admise (nu mai mult de 21%) [8]. 

Dintre răpitori cea mai bine reprezentată specie în lac a fost șalăul. În perioada 

anilor 1985-1989 ponderea șalăului în producția piscicolă capturată în lac era cuprinsă 

între 3,4% și 14,6%. După edificarea barajului, cantitatea relativă de șalău raportată la 

captura piscicolă totală a evaluat astfel: 1983 – 6,6%; 1985 – 4,3%; 1987 – 5,7%; 1988 

– 2,7%;1989 – 14,6%. Astfel, efectivele populațiilor de șalău se mențineau în limitele 

normale, înregistrându-se o creștere mai accentuată în anul 1989, când s-au pescuit 4,8 t  

sau 14,6% din captura totală pescuită.  

Evoluția aproape normală a populațiilor de șalău și avat după edificarea barajului, 

în comparație cu celelalte specii răpitoare, este legată de faptul că reproducerea lor nu 

este prea mult deranjată de noile condiții create. Astfel, reproducerea acestor specii 

ihtiofage începe înainte de producerea puternicilor fluctuații de nivel din perioada 

primăverii, iar locurile caracteristice de reproducere (zone de nisip și pietriș, la adâncimi 

mari) nu sunt supuse pericolului de a rămâne pe uscat, cum se întâmplă în cazul 

ciprinidelor fitofile cu perioadă de reproducere medie-târzie. 

Ponderea bibanului în condițiile anului 1988 (comparativ cu a. 1986) s-a mărit cu 

8,8%. În capturi predominau indivizii de 2-3 ani cu masa medie a unui individ de 120 g. 

În perioada anilor 1983-1985 în capturile pescuitului industrial au predominat grupurile 

de vârstă de 2-3 ani, iar în aa. 1986-1989 au predominat grupurile de vârstă de 3-5 ani.  
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Spre sfârșitul anilor 1990  volumul pescuitului industrial s-a micșorat de 6,6 ori, 

fiind cauzat de suspendarea populărilor, neasigurarea condițiilor optimale pentru 

reproducerea naturală (variațiile diurne ale nivelului apei în lac, distrugerea substratului 

de pe boiști, îndeosebi în perioada de reproducere), exploatarea irațională a resurselor 

piscicole, stabilirea cotelor anuale pentru pescuitul industrial pe principii științific 

neargumentate, lipsa unei evidențe clare a pescuitului şi alte acțiuni nechibzuite. În 

perioada 1992-2000 capturile medii anuale au constituit doar 5,8 t.  

În acea perioadă ihtiofauna lacului era formată din 11 specii (48,3%) economic 

valoroase (știucă, avat, plătică, morunaș, crap, sânger, novac, somn, cosaș şi șalău), 7 

specii (28,6%) cu valoare economică mică (băbușcă, roșioară, scobar, cosac-cu-bot-

turtit, batcă, caras-argintiu, biban), 8 specii (23,1%) fără valoare economică (porcuşori, 

obleţ, boarţă, ghiborţ comun, moacă-de-brădiş, ciobănaş, guvid-de-baltă şi zvârlugi).  

După densitatea numerică şi distribuția spaţială a populaţiilor de peşti în lacul 

Costeşti-Stânca în perioada aa. 1996-1997, plătica poate fi considerată cea mai 

abundentă specie (32%), urmată de obleţ (11,8%), caras-argintiu (7,9%), băbuşcă (7,0%) 

şi cosac-cu-bot-turtit (6,3%). În sectorul inferior al lacului se întâlneau 21 specii de peşti. 

Din speciile valoroase de peşti predominau morunașul (12,8%), avatul (7,5%), sângerul 

(9,6%) și somnul (6,5%), din cele cu valoare economică mică – cleanul (5,4%), carasul-

argintiu (5,4%) şi batca (5,4%), iar din speciile fără valoare economică – moaca-de-

brădiş (5,4%) şi ciobănaşul (5,4%) [7, 14]. 
În sectorul mijlociu al lacului s-au înregistrat 17 specii de peşti. Spre deosebire de 

sectorul inferior, aici numeric predominau speciile bentofage şi fitofile: plătica (38,0%), 

obleţul (12,6%), cosacul-cu-bot-turtit (9,2%), carasul-argintiu (10,4%), babuşca (6,6%) 

şi crapul (3,2%), iar din speciile răpitoare – cele limnoreofile – bibanul (5,6%), şalăul 

(4,0%). Nu a fost depistat nici un reprezentant din familiile Gobiidae şi Cobitidae [11]. 

Sectorul superior al lacului se caracteriza printr-o creștere vădită a numărului de 

specii reofile de peşti, înregistrându-se 20 specii. Ca şi în sectorul mijlociu, din speciile 

valoroase de peşti predominau numeric populaţiile de plătică (20,0%), şalău (4,8%), 

morunaş (3,0%), din cele cu valoare economică mică – de babuşcă (10,4%), roşioară 

(6,6%) şi biban (5,4%), iar din speciile fără valoare economică – populaţiile de obleţ 

(15,0%) și boarţă (9,0%). 

Astfel, distribuția spaţio-temporală a populațiilor de peşti în lacul de acumulare 

Costeşti-Stânca este în dependenţă de un șir de factori abiotici şi biotici (regimul 

hidrologic şi regimul termic în perioada de reproducere, adâncimea, caracterul 

substratului, curenţii de apă, prezenţa hidrobionţilor furajeri, condițiile și posibilităţile 

de depunere a pontei ş.a.) [10]. Spre exemplu, în sectorul inferior, caracterizat prin 

adâncimi mari, fundul lacului argilos, curenți slabi de apă şi lipsa vegetaţiei acvatice, 

predominau speciile limnofile (52,5%). În condiţiile ecologice din sectorul mijlociu al 

lacului creștea afinitatea speciilor limnoreofile (84,0%) şi zoo-fitobentofage (63,8%), în 

marea lor majoritate fiind fitofile (89,8%). Sectorul superior al lacului se caracteriza prin 

prezența mai multor specii economic valoroase de peşti din complexul de râu (21,0%), 

dominante fiind, totuși, populaţiile tipice de limnofili (56,8%), zoo-fitoplanctonofagi 

(37,4%), zoo-fitobentofagi (54,2%), iar după modul de reproducere – speciile fitofile 

(68,8%). 

Speciile de ciprinide asiatice introducente (sânger, novac, cosaș), populate anterior, 

demonstrează o abundență mică – 0,08 % în a. 1996 şi 0,2% în a. 1997. Este necesar de 

menționat abundența mare a speciilor de talie mică și medie – 78,5%, îndeosebi, a 

babuştei (32,1%), bibanului (17,8%), obleţului (13,6%), precum şi reducerea cantitativă 
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în capturi a speciilor pescuite în trecut – cleanul, scobarul, ştiuca şi altele. Știuca, somnul, 

cleanul şi cosacul-cu-bot-turtit în pescuiturile de control din golful Ciuhur nu s-au mai 

înregistrat. Crapul, novacul, sângerul, cosaşul, ştiuca, somnul şi mreana comună în 

pescuitul industrial se întâlneau sporadic, iar somnul a dispărut complet din capturi. 

Pescuirile de control efectuate cu năvodul (L-100m, Ø 6-10mm) în anii 1998 și 

1999 au constatat că ponderea puietului era dominată de babușcă (19,2% și, respectiv, 

44,0%), obleț (36,2% și, respectiv, 39,2%) și biban (33,9% și, respectiv, 10,0%).  

Componența specifică a ihtiofaunei în anii 2003 și 2004 în pescuiturile de control 

după abundența relativă era dominată de speciile de talie mică cu valoare economică 

redusă: biban – 20,6% și, respectiv, 45,06%, babușca – 20,6% și, respectiv, 21,6%. Din 

speciile fără valoare economică se evidenția oblețul  – 27,4% și, respectiv, 16,1%. 

Speciile economic valoroase erau reprezintate astfel: plătica – 15,2% și, respectiv, 

12,8%, morunașul – 8,1% și, respectiv, 5,6%, șalăul – 2,1% și, respectiv, 1,3%. Conform 

ihtiomasei predomina plătica – 33,73% și, respectiv, 66,4%. Speciile fitofage (sânger, 

novac, cosaș) erau în cantități foarte mici – doar 0,6% și 0,25%, corespunzător. În aceeași 

perioadă în pescuitul industrial capturile plăticii au constituit  48,9% din captura totală, 

ale bibanului – 9,1%, șalăului – 9,6%, crapului – 4,5%, carasului – 8,5%, fitofagilor – 

3,5%. 

În anii 2000-2005 populațiile plăticii erau formate din 9 grupe de vârstă, dominante 

fiind grupele de 2-5 ani care constituiau 75,7%. Lungimea medie constituia 36,8 cm, 

greutatea medie – 742 g. Șalăul a fost reprezentat de 9 grupe de vârstă, dominante fiind 

grupele de 2-4 ani care însumau 66%, bibanul – 8 grupe de vârstă, dominante fiind 

grupele de 2-4 ani (70,6%), morunașul – 5 grupe de vârstă, dominante fiind grupele de 

4 ani (68,6%), carasul argintiu – 8 grupe de vârstă, dominante fiind grupele de 2-5 ani 

(79,1%), avatul – 6 grupe de vârstă, dominante fiind grupele de 2-3 și 5 ani (70,5%). 

Capturile pescuitului industrial/comercial în perioada 2000-2010 au înregistrat valori 

între 16,4 t (2006) și 2,4 t (2007), cu o medie anuală de 10,1 t. Ca și în anii precedenți, 

ponderea cea mai mare în producția piscicolă a avut-o plătica – 4,0 t (42,6%) [7]. 

Pescuiturile de control şi în scopuri științifice pentru evidența și evaluarea 

cantitativă și calitativă a puietului şi a speciilor de talie mică s-au efectuat în anii 2008-

2012 (lunile august, septembrie și octombrie) în zonele Răcovăţ, Ripiceni și Cihur, în 

urma cărora s-au capturat în total 5016 exp./ha, inclusiv 4551 exp./ha (90%) de specii de 

talie mică. Repartizarea pe zone a fost următoarea: Cihur – 2048 exp./ha, inclusiv 1923 

exp./ha (93,9%) de specii de talie mică, Ripiceni – 1359 exp./ha, inclusiv 1267 exp./ha 

(93,2%) de specii de talie mică, Răcovăț – 1609 exp./ha, inclusiv 1361 exp./ha (84,5%) 

de specii de talie mică. Valoarea medie pentru lac a fost de 1672 exp./ha, dintre care 

1517 exp./ha (90,5%) de specii de talie mică. Cea mai mare valoare a abundenței 

numerice au avut-o oblețul (482 exp./ha, inclusiv în zona Ciuhur – 460 exp./ha, Ripiceni 

– 183 exp./ha, Răcovăț – 480 exp./ha), bibanul (333 exp./ha, inclusiv în zona Ciuhur – 

814 exp./ha, Ripiceni – 510 exp./ha, Răcovăț – 175 exp./ha) și ghiborțul comun (234 

exp./ha sau 15,4%, inclusiv în zona Ciuhur – 516 exp./ha, Ripiceni – 12 exp./ha, Răcovăț  

– 176 exp./ha). Printre speciile de talie mare în zona Ripiceni au dominat plătica (124 

exp./ha) și șalăul (86 exp./ha). Avatul a fost înregistrat în toate zonele, dar cel mai mult 

în zona Ciuhur – 90 exp./ha [11]. 

Indicii ecologici analitici obținuți în baza pescuirilor cu plasele staționare de diferite 

dimensiuni ale laturii ochiului (14x14 mm, 20x20 mm, 30x30 mm, 40x40 mm, 60x60 

mm și 80x80 mm) din l.a. Costești-Stânca (or. Costești) pe parcursul anilor 2012-2013 

sunt prezentați în tab. 6 [3].   
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În capturile cu plasa staționară cu dimensiunile laturii ochiului de 14x14 mm, 

conform indicelui de semnificație ecologică (W), doar oblețul (79,86%) devine specie 

caracteristică (W5). În capturile plasei staționare cu dimensiunile laturii ochiului de 

20x20 mm speciile caracteristice (W5,W4) sunt babușca (39,51%) și bibanul (18,33%). 

În plasa cu dimensiunile laturii ochiului de 30x30 mm cel mai mare aport structural și 

productiv aparține speciilor caracteristice (W4, W5), precum babușca (36,56%), puietul 

de plătică (9,46%) și bibanul (14,52%). În plasa staționară cu dimensiunile laturii 

ochiului de 40x40mm specii caracteristice (W4,W5) devin, de asemenea, babușca 

(35,81%), plătica (14,32%) și bibanul (5,76%). Ponderea și gradul semnificativ de 

prezență a babuștii și plăticii determină atribuirea lacului la categoria piscicolă de tip 

babușcă-plătică.  În plasa staționară cu dimensiunile laturii ochiului de 60x60 mm, 

conform indicelui de semnificație ecologică (W), specii caracteristice sunt: plătica 

(18,59%), șalăul (6,92%), avatul (5,38%). În plasa staționară cu dimensiunile laturii 

ochiului de 80x80 mm specii eudominante devin: crapul (10,42%), cosașul (14,58%), 

sângerul (18,75%), plătica (25,00%), novacul (27,08%). După valoarea indicelui de 

semnificație ecologică, specii caracteristice sunt: sângerul (5,63%), cosașul (7,29%), 

novacul (8,13%), plătica (10,00%).  

Dominanța speciilor de pești din capturile obținute cu diverse unelte de pescuit, 

inclusiv electronarcoză, și în diferite puncte de colectare situate pe acumularea Stânca-

Costești (a. 2014), este reflectată în fig. 3 [2].  

 

 

Figura 3. Dominanța speciilor de pești din lacul de acumulare Costești-Stânca (anul 2014) 

Conform valorilor obținute, pentru lacul Costești-Stânca se evidențiază un grup 

alcătuit din două specii eudominante din punct de vedere numeric: oblețul, specie 

euritopă cu ciclul vital scurt, care atinge o pondere de 29,02%, și bibanul, cu o abundență 

relativă de 22,36% și care, fiind un răpitor facultativ, se adaptează foarte bine la 

condițiile lacurilor de acumulare. Aceste două specii eudominante (D5) sunt urmate de 

un grup din trei specii dominante (D4): șalăul – cu 9,15%, specie ihtiofagă de importanță 

economică și biomeliorativă majoră, babușca, specie tolerantă de talie medie, omnivoră 
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și euritopă – cu 8,81% din captură și plătica, specie limno-reofilă, omnivoră – cu 5,67% 

din captură. Abundența șalăului a fost sporită, probabil, prin intervenția Serviciului 

Piscicol al Republicii Moldova care a anunțat în anul 2014 introducerea de cuiburi 

conținând peste 2 mln de icre embrionate aduse din lacul Razelm. Este necesar de 

accentuat că în urma acestei campanii de pescuit lista speciilor de pești din lac s-a 

completat cu un taxon nou  de origine alogenă – păstrăvul curcubeu Oncorhynchus 

mykiss (Walbaum, 1792) care, cel mai probabil, a pătruns accidental din gospodăriile 

piscicole situate în amonte în timpul inundațiilor majore din anii 2008, 2010. Specia a 

fost identificată în capturi repetat la sfârșitul primăverii anului 2019, când nivelul apei 

în lac a creșcut brusc. 

În rezultatul pescuiturilor științifice efectuate în ecosistemul lacului de acumulare 

Costești-Stânca în anul 2020 și 2021 utilizând năvodul pentru puiet, s-au identificat 23, 

și respectiv, 22 specii de pești, aparținând la 4 ordine și 6 familii (ord. Cypriniformes cu 

fam. Cyprinidae și Cobitidae, ord. Siluriformes cu fam. Siluridae, ord. 

Gasterosteiformes cu fam. Gasterosteidae, ord. Perciformes cu fam. Percidae și 

Gobiidae) (tab. 7).  

 
Tabelul 7. Valorile indicilor calitativi și cantitativi determinați în baza pescuitului 

științific efectuat în lacul Costești-Stânca, anii 2020 și 2021 

Nr. Indicator Valorile pentru a. 2020 Valorile pentru a. 2021 

1. Numărul de specii 23  22 

3. Indicele de diversitate Shannon (Hs) 3,35 3,74 

4. Echitabilitatea (e) 0,74 0,84 

5. Indicele Simpson (Is) 0,15 0,09 

6. Densitatea (exp./ha) 2140,0 1993,3 

7. Biomasa (kg/ha) 29,02 26,67 

 

 În anul 2021 se observă unele modificări nesemnificative ale valorilor 

indicilor ecologici sintetici, exprimate prin creșterea valorilor Hs (3,74), e (0,84) și 

micșorarea indicelui de dominanță Is (0,09), cauzate de micșorarea semnificativă a 

efectivelor în capturi a unor specii considerate în a. 2020 eudominante, precum este 

bibanul și oblețul (tab. 8). 

Aceste specii oportuniste cu ciclu vital scurt sau mediu și o structură populațională 

simplă în anumiți ani pot da dovadă de depresii numerice evidente, însă, ulterior, își revin 

într-un timp foarte scurt și chiar pot produce adevărate explozii de efectiv. La majoritatea 

acestor specii, grupele de vârstă care intră, în premieră, în procesul reproductiv pot fi 

mai numeroase decât toate cele de vârstă mai înaintată luate la un loc, de aceea, orice 

”an fructuos” pentru reproducere poate provoca rapid o ”suprasaturare populațională”, 

scăderile bruște de efectiv devenind o strategie eficientă în cadrul procesului de 

autoreglare numerică [4].  

În aspect ponderal, în baza capturilor din anul 2020, putem afirma că cel mai înalt 

aport productiv în structura ihtiocenozei lacului era adus de speciile euritope oportuniste 

de talie mică și medie. Astfel, în anul 2020 speciile eudominante (D5) de pești erau: 

bibanul (D5=27,1%), oblețul (D5=21,5%) și babușca (D5=14,8%) (tab. 8). Specii 

euconstante (C4) erau babușca (C4=80,0%), oblețul (C4=70,0%)  și bibanul (C4=60,0%), 

iar caracteristice, conform semnificației ecologice (W4 și W5), erau bibanul 

(W5=16,3%), oblețul (W4=15,1%) și babușca (W4=11,8%) (tab. 8). 
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Tabelul 8. Indicii ecologici analitici ai capturilor piscicole din lacul de acumulare Costești-

Stânca obținuți în baza capturilor cu năvodul pentru puiet, anii 2020 și 2021 

Nr. Specia 
a.2020 a.2021 

D% C% W% D% C% W% 

1 
Biban Perca fluviatilis (Linnaeus, 

1758) 
27,1 60,0 16,3 8,7 60,0 5,2 

2 
Obleț Alburnus alburnus (Linnaeus, 

1758)  
21,5 70,0 15,1 16,4 60,0 9,8 

3 
Babușcă Rutilus rutilus (Linnaeus, 

1758) 
14,8 80,0 11,8 8,0 60,0 4,8 

4 
Ghiborț comun Gymnocephalus 

cernuus (Linnaeus, 1758)  
7,2 45,0 3,3 4,0 40,0 1,6 

5 
Plătică Abramis brama (Linnaeus, 

1758)  
4,2 35,0 1,5 10,7 40,0 4,1 

6 Avat Aspius aspius (Linnaeus, 1758)  4,0 35,0 1,4 6,0 40,0 2,4 

7 
Șalău Sander lucioperca (Linnaeus, 

1758) 
3,7 35,0 1,3 5,0 40,0 2,0 

7 
Porcușor-de-șes Romanogobio 

vladykovi (Fang, 1943) 
3,5 35,0 1,2 2,3 20,0 0,5 

8 
Ciobănaș Neogobius fluviatilis 

(Pallas, 1814) 
3,5 30,0 1,1 16,4 80,0 13,1 

9 
Caras argintiu Carassius auratus 

sensu lato 
3,0 35,0 1,1 2,7 50,0 1,3 

10 
Clean Squalius cephalus (Linnaeus, 

1758) 
1,9 25,0 0,5 1,3 20,0 0,2 

11 
Boarță Rhodeus amarus (Bloch, 

1782) 
1,8 20,0 0,4 1,0 20,0 0,2 

12 
Mreană-comună Barbus barbus 

(Linnaeus, 1758)  
1,3 25,0 0,3 0,3 10,0 0,03 

13 
Mocănaș Neogobius gymnotrachelus 

(Kessler, 1857) 
1,0 10,0 0,1 7,0 60,0 4,21 

14 Ochenă Abramis sapa (Pallas, 1814)  0,8 15,0 0,1 - - - 

15 
Morunaș Vimba vimba  (Linnaeus, 

1758)  
0,8 15,0 0,1 3,0 30,0 0,9 

16 
Crap Cyprinus carpio Linnaeus, 

1758  
0,8 25,0 0,2 0,7 10,0 0,1 

18 Zvârlugă Cobitis taenia sensu lato 0,6 10,0 0,1 1,0 20,0 0,2 

19 
Murgoi bălțat Pseudorasbora parva 

(Temminck et Schlegel, 1842) 
0,3 10,0 0,0 0,3 10,0 0,03 

20 
Osar Pungitius platygaster 

(Kessler,1859) 
0,3 5,0 0,0 - - - 

21 
Moacă-de-brădiș Proterorhinus 

semilunaris (Heckel, 1837) 
0,3 10,0 0,0 2,7 20,0 0,5 

22 
Somn Silurus glanis (Linnaeus, 

1758) 
0,2 5,0 0,0 1,3 30,0 0,4 

23 
Guvid-de-baltă Babka kessleri 

(Gunther, 1861) 
0,2 5,0 0,0 1,0 20 0,2 

24 
Stronghil Neogobius melanostomus 

(Pallas, 1814) 
- - - 0,3 10 0,03 
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Spre deosebire de anul 2020, în anul 2021 specii eudominante (D5) de pești sunt 

oblețul (D5=16,4%) și ciobănașul  (D5=16,4%) (tab. 8). În grupa speciilor euconstante 

(C4) avansează doar ciobănașul (C4=80,0%), iar caracteristice, conform semnificației 

ecologice  (W4 și W5), devin aceleași specii de talie mică și medie, euritope și cu un 

polimorfism ecologic accentuat ca ciobănașul  (W5=13,1%), oblețul (W4=9,83%) și 

bibanul (W5=5,22%). 

Este de menționat abundența încă relativ înaltă a speciilor oxifile în capturile din 

anii 2020 și 2021, precum sunt ghiborțul comun (D4=7,2% și D3=4,0, corespunzător) și 

porcușorul de șes (D3=3,5% și D3=2,4%, corespunzător), ceea ce relevă o calitate 

superioară a apei comparativ cu acumularea Dubăsari de pe fl. Nistru, în care aceste 

specii practic au dispărut.  

De asemenea, în lacul de acumulare Costești-Stânca se constată abundențe 

satisfăcătoare ale speciilor reofile native de pești, precum cleanul, morunașul, mreana 

comună, cosacul-cu-bot-turtit  ș.a., care, de asemenea, sunt indicatori fermi ai unei stări 

ecologice mai favorabile, comparativ cu ecosistemul lacului de acumulare Dubăsari. 

Totodată, este important de menționat constatarea progresiei biologice a guvizilor ponto-

caspici și în acest ecosistem antropizat, mai ales a ciobănașului oxifil, valorile căruia în 

capturile din anul 2021 l-au plasat în grupa speciilor eudominate, euconstante și 

caracteristice (D5=16,4%, C4=80,0%, W5=13,1%). 

De remarcat creșterea bruscă a ponderii carasului argintiu în capturile cu plasele 

staționare, ceea ce anterior nu se constata. Astfel, dacă în capturile cu plasa staționară cu 

latura ochiului 40x40 mm ponderea carasului argintiu în anii 2012-2013 constituia în 

medie 5,2 % (tab. 6), atunci în anul 2020 ea a crescut până la 34,1%. Una din cauze poate 

fi populările masive cu puiet de caras argintiu în primăvara anului 2018 efectuate de 

partea moldavă. În a. 2021 s-a urmărit o oarecare stabilizare valorică (11,9 %) în urma 

intrării active în stocul de exploatare piscicolă a acestei generații populate. O altă cauză 

poate fi procesul activ de invazie a speciei pe fundalul parcurgerii fazelor succesionale 

ale ecosistemului lacului. 

 

 
Figura 4. Dominanța speciilor de pești din lacul de acumulare Costești-Stânca (a. 2020 și 

2021) în plasa staționară cu dimensiunile laturii ochiului 40x40 mm. 
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Comparativ cu anul 2020, în anul 2021 s-a constatat majorarea semnificativă a 

ponderii în capturile cu plasa staționară cu dimensiunile laturii ochiului 40x40 mm a 

următoarelor specii: plătică (de la 25,0 % până la 32,8%), morunaș  (de la 4,3% până la 

13,9%) și avat (de la 7,3% până la 22,4%). În schimb, s-a urmărit o descreștere a 

abundențelor relative la: crap (de la 3,7% până la 1,5%), babușcă (de la 11,0 % până la 

6,0 %), biban (de la 2,4 % până la 1,0 %) și șalău (de la 7,3 % până la 3,5 %). 

Precipitațiile abundente în lunile iunie-iulie din anii 2018-2021 pe teritoriul 

Republicii Moldova au provocat sporuri populaționale semnificative în grupele tinere de 

vârstă la speciile fitofile de talie mare cu perioadă reproductivă medie-târzie, precum 

este somnul european și crapul european. Totuși, factorul determinant care limitează 

efectivele populaționale, mai ales în grupele superioare și medii de vârstă, rămâne a fi 

amploarea mare a pescuitului ilicit. Acest fapt poate fi demonstrat prin analiza capturilor 

din plasele staționare cu dimensiuni mai mari ale laturii ochiului (60x60 mm), unde se 

constată o reducere semnificativă a structurii specifice, cât și a abundențelor relative în 

capturi (fig. 5).  

 
Figura 5. Abundența relativă a speciilor de pești din lacul de acumulare Costești-Stânca 

(a. 2020 și 2021) în plasa staționară cu dimensiunile laturii ochiului 60x60 mm. 

 

Din figura 5 constatăm lipsa în capturile piscicole din anii 2020 și 2021 a 

complexului speciilor introducente de ciprinide asiatice, precum este sângerul, novacul 

și cosașul, ceea ce indică neefectuarea lucrărilor de populare cu specii economic 

valoroase în ultimii ani și, respectiv, ratarea unor producții piscicole înalte, precum și 

lipsa oricăror lucrări de combatere a fenomenelor periculoase de ”înflorire algală” și 

”îmburuienare” a ecosistemelor lacurilor de acumulare mari din Republica Moldova. De 

accentuat că în urma construcțiilor lacurilor de acumulare (Dubăsari și Costești-Stânca) 

pe fl. Nistru și r. Prut, s-a format și extins o nișă spațială necaracteristică speciilor de râu 

– zona pelagică și de litoral, unde, în condiții de stagnare a apei, are loc o dezvoltare 

vertiginoasă a fitoplanctonului, zooplanctonului și a macrofitelor, ceea ce impune 

efectuarea sistematică a lucrărilor de ameliorare biologică și creează perspective majore 

de valorificare economică a acestor ecosisteme. 

 

Concluzii 
Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca în prezent include 34 specii de 

pești. După formarea lacului s-a înregistrat o creștere cantitativă generală a resurselor 
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piscicole cu un maxim la 3-4 ani după umplerea lacului. Inițial a dominat bibanul – 

46,5% (a. 1980), babușca și carasul argintiu – câte 8,7%, iar speciile economic valoroase 

(crap, plătică, șalău, avat, morunaș, sânger, novac) au atins o pondere numerică de 30% 

în capturi. Prin pescuiturile ameliorative (aa. 1983-1985) cantitatea relativă a bibanului 

a scăzut până la 25%, iar cea a babuștei a crescut până la 30%. Spre sfârșitul anilor’ 80 

în urma populărilor sistematice (începând cu a. 1985) cu puiet de crap, șalău și plătică, 

s-a stabilizat compoziția cantitativă și calitativă a ihtiofaunei lacului. În pescuitul 

industrial/comercial speciile dominante au fost crapul, plătica, șalăul, avatul, știuca, 

somnul s.a., alcătuind 77,9%.  

Ulterior, însă, în urma suspendării populărilor, neasigurarea condițiilor favorabile 

pentru reproducerea naturală (variațiile diurne ale nivelului apei în lac, distrugerea 

substratului de pe boiști), exploatarea nerațională a resurselor piscicole, stabilirea cotelor 

anuale pentru pescuitul industrial pe principii științific neargumentate, lipsa evidenței 

pescuitului, neconlucrarea cu partea română în cercetările și evaluările comune asupra 

stării resurselor piscicole, nereglementarea pescuitului, neefectuarea măsurilor 

piscicolo-ameliorative și alte acțiuni, volumul pescuitului comercial s-a micșorat de 6,6 

ori  spre sfârșitul anilor’ 90.  

Resursele piscicole din lac în prezent sunt formate din populațiile speciilor 

valoroase cu efective mici și cu puține grupe de vârstă, diminuând, astfel, potențialul 

reproductiv și creșterea biomasei piscicole. Trebuie de menționat că începând cu a. 2016, 

Republica Moldova unilateral, fără o argumentare științifică, a interzis pescuitul 

industrial/comercial care fără efectuarea concomitentă a acțiunilor de ameliorare 

piscicolă nu are nici un efect.  

Deși ponderea speciilor valoroase (plătică, șalău, crap) în producția piscicolă totală 

se menține la valori satisfăcătoare, grație troficității înalte a lacului, totuși, față de 

perioada aa. 1985-1992, în perioada actuală se observă o scădere substanțială. Astfel, 

refacerea efectivelor populațiilor acestor specii este posibilă numai pe baza populărilor 

cu puiet după formulele elaborate de instituțiile științifice din domeniul respectiv.  

Precipitațiile abundente în lunile iunie-iulie din anii 2018-2021 pe teritoriul 

Republicii Moldova au provocat sporuri populaționale semnificative în grupele tinere de 

vârstă la speciile fitofile de talie mare cu perioadă reproductivă medie-târzie, precum 

este somnul european și crapul european. Cu toate acestea, factorul determinant, care 

limitează efectivele populaționale ale acestora, rămâne a fi amploarea mare a pescuitului 

ilicit. 

Diminuarea drastică a capturilor complexului speciilor introducente de ciprinide 

asiatice în perioada actuală indică neefectuarea lucrărilor de populare cu specii economic 

valoroase în ultimii ani și, respectiv, ratarea unor producții piscicole înalte, precum și 

lipsa oricăror lucrări de combatere a fenomenelor periculoase de ”înflorire algală” și 

”îmburuienare” a ecosistemelor lacurilor de acumulare mari din Republica Moldova. 

 

Recomandări 
În scopul ameliorării, protecției și exploatării raționale a ihtiofaunei lacului de 

acumulare Costești-Stânca şi luând în considerație că condiția principală pentru organizarea 

şi valorificarea corectă şi eficientă a resurselor piscicole este cunoașterea stării lor, Institutul 

de Zoologie recomandă: 

1. Desfășurarea cercetărilor comune (Republica Moldova și România) în vederea 

evaluării potențialului biologic și productivității piscicole, planificării, monitorizării și 
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exploatării raționale a resurselor piscicole din lac, precum și a efectuării măsurilor 

pisciculo-ameliorative pentru protecția și conservarea resurselor biologice acvatice.  

2. Evaluarea resurselor speciilor valoroase pe ambele maluri prin aplicarea metodelor 

directe și indirecte, care includ pescuituri de evidenţă de 3 ori pe an în concordanță cu fazele 

principale ale ciclului vital al peștilor în 12 zone (staţii), cu suprafața totală de  700 - 800 

ha: 

- pescuitul (năvod, traul) de primăvară (martie-aprilie) odată cu începutul cârduirii 

şi migraţiilor spre locurile de reproducere; 

- pescuitul (năvod, traul) de vară-toamnă (august-septembrie) în timpul îngrășării 

atât a grupelor de vârste juvenile, cât şi a grupelor mature care sunt repartizate mai mult sau 

mai puțin uniform pe suprafeţele de îngrăşare; 

- pescuitul (năvod, traul) toamna târziu (octombrie-noiembrie) în momentul 

deplasării peştilor către locurile adânci unde iernează. 
Pescuitul în aceste sezoane permite evidențierea particularităţilor comportamentului 

sezonier şi a repartizării peştilor, caracterul cărora poate fi modificat considerabil de 

factorul hidrometeorologic; 

3.  Reglementarea graficelor sezoniere de pescuit prin planificarea pescuirii astfel 

încât 65-70% din capturi să se realizeze în perioada toamnă-iarnă. Prin transferarea 

capturărilor din primăvară în perioada toamnă-iarnă se pot mări capturările şi pe seama 

creșterii ihtiomasei în timpul verii. 

4. Extinderea perioadei existente de prohibiţie a pescuitului până la 1 iulie. 
5. Reieșind din faptul că influența decisivă asupra eficacității reproducerii şi a 

numărului generaţiilor de peşti o are regimul hidrologic care determină suprafaţa locurilor 

pentru reproducere şi durata acoperirii lor cu apă, ar fi binevenită dirijarea nivelului de apă 

din lac în a doua jumătate a verii prin reducerea nivelului cu l-l,5 m lunar în așa fel ca la 

sfârșitul lunii septembrie suprafețele golite de apă pe parcursul а 3 luni să fie acoperite de 

vegetație. Astfel, la inundarea lor în anul următor se vor forma suprafeţe vaste pentru 

reproducerea naturală eficientă a speciilor fitofile de pești, asigurându-se sporirea 

numărului de puieți care pe viitor vor forma numeroase generații a speciilor economic 

valoroase (ca exemplu poate servi lacul Dubăsari în perioada anilor 1973-1987). 

6. În baza ofertei materialului piscicol pentru populare pe piața internă a republicii, 

lucrările de populare a lacurilor de acumulare mari (în special, Dubăsari, Ghidighici, 

Costești-Stânca ș.a.) se pot efectua cu următoarele specii ameliorative și economic 

valoroase de pești și în următoarele cantități (tab. 9): 

 

Tabelul 9. Norma de populare a speciilor ameliorative (la 1 ha luciu de apă)  

pentru lacul de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca2 

Specia 

(puiet) 

Grupa de vârstă 

a puietului 

Greutatea medie 

un exemplar 

(g/ex) 

Cantitatea 

(ex/ha) 

Greutatea 

totală 

(kg/ha) 

Crap 0+/1 an 25 60 1,5 

Sânger și novac1 0+/1 an 25 100 2,5 

Cosaș2 

0+/1 an 25 100 2,5 

1+/2 ani 

(subdezvoltat) 
250 50 12,5 

Sp. ihtiofage 

(șalău, somn, știucă) 
0+/1 an 50 50 2,5 

Total   360 ex/ha 21,5 kg/ha 

Notă: 1 − raportul cantitativ între sânger și novac este de 80-90% sânger / 10-20% novac; 2 − pentru l.a. 

Costești-Stânca, norma de populare cu cosaș trebuie redusă cu 50% 
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Norma de populare constituie 82,60 tone în l.a. Costești-Stânca și 145,12 tone în 

l.a. Dubăsari. În condițiile de stagnare a pisciculturii naționale și de suspendare legală a 

pescuitului industrial, populările cu această cantitate de pește se pot efectua o dată la 3-

4 ani, cu antrenarea părților în baza acordurilor de colaborare interstatale. Pentru speciile 

ihtiofage de pești (somnul, șalăul, știuca), în caz că este dificil de asigurat cantitatea 

necesară de puiet de vârsta 0+/1, se pot opțional efectua populări cu alevini în cantitate 

de 2-2,5 mii exp./ha luciu apă, sau cu icre embrionate la densități prestabilite de 4-6 mii 

exp./ha.  

Având în vedere prezența în cantități semnificative a speciilor răpitoare facultative 

de pești în lacurile de acumulare mari (în special, a bibanului de litoral), sunt binevenite 

populările cu puiet de un an, cu greutatea corpului nu mai mică de 25-30 g și cu puiet 

subdezvoltat de doi ani (200-300g). Un avantaj suplimentar în cazul populării cu puiet 

bine dezvoltat este minimizarea efectului negativ de pătrundere a acestora în zona de 

acțiune a turbinelor hidrocentralelor electrice. Perioada cea mai favorabilă de populare 

cu puiet este toamna (octombrie-noiembrie) sau primăvara (sfârșitul lunii martie – 

începutul lunii aprilie), la o temperatură a apei de 8-12°C. Primăvara, în această perioadă, 

se finalizează deja reproducerea naturală a bibanului și a știucii și în decurs de două-trei 

săptămâni aceste specii sunt mai puțin active din punct de vedere trofic. Puietul de cosaș 

și sânger posedă la această temperatură o mobilitate suficientă pentru a evada de la 

răpitori și a se hrăni activ. 

 

Investigațiile au fost efectuate în cadrul proiectului nr. 20.80009.7007.06 

”Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migrației și impactului 

poluanților, stabilirea legităților funcționării hidrobiocenozelor și prevenirea 

consecințelor nefaste asupra ecosistemelor” – AQUABIO (Program de Stat 2020-2023). 
 

Bibliografie 

1. Bănărescu P. Fauna Republicii Populare Române: Pisces - Osteichthyes. Ed. 

Academiei Republicii Populare Române, 1964. 959 p. 

2. Bulat Dm., Bulat Dn., Davideanu A., Popescu I. E., Davideanu Gr. Studiu comun 

Romania – R. Moldova  cu privire la ihtiofauna din lacul de acumulare Stânca-Costești. In: 

AACL Bioflux 9(3): 2016, pp. 550-563.  

3. Bulat Dm., Bulat Dn., Toderaş I., Usatîi М., Zubcov E., Ungureanu L. Biodiversitatea, 

Bioinvazia şi Bioidicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chișinău: 

Foxtrod, 2014, 430 p.  

4. Bulat, D. Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de 

ameliorare. Autoreferatul tezei de doctor habilitat în științe biologice. Chișinău, 2019. p. 68. 

5. Davideanu Gr. ș.a. Ihtiofauna râului Prut. Societatea ecologică pentru Protecția și 

Studierea Florei și Faunei Sălbatice ”Aquaterra”, Societatea Bioremedierii Ecosistemelor 

Acvatice și Umede ”Euribiont”. Iași, 2008, 80 p. 

6. Fish Base. A Global Information System on Fishes. Disponibil: http://:www.fishbase.

org/search.php 

7. Inspectoratul de Stat pentru protecția și reproducerea resurselor piscicole și 

reglementarea pescuitului. Rapoarte anuale, aa. 1952, 1955, 1982, 1983, 1985, 1987, 1992, 1993, 

1996, 1998, 2001, 2002, 2005. 

8. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvacultică, Pescuit și Acvacultură  

Galați, Raport Tehnico-Științific privind situația stocurilor de resurse acvatice vii (pești) din râul 

Prut și lacul de acumulare Stânca-Costești în perioada 2006-2007.  

9. Kottelat, M., Freyhof J. Handbook of European Freshwater Fishes. Ed. Delemont, 

Switzerland, 2007, 646 p.  



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr2(344) 2021                                                   Articole de fond 

30 
 

10. Sîrbu, I., Benedek, A. Ecologie Practică. Editura Universitatii Lucian Blaga din Sibiu. 

ed. 3, 2012, 292 p.  

11. Stațiunea de Cercetări Științifice în Domeniul Pisciculturii. Rapoarte, 1988, 1998, 

2004, 2008. 

12. Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. 

Îndrumar metodic. Red. Toderaş I., Zubcov E., Bileţchi L. Chişinău: Elan poligraf, 2015. 80 р. 

13.  Usatîi A., Usatîi М., Şaptefraţi N., Dadu A. Resursele piscicole naturale ale 

Republicii Moldova, ed. Balacron, Chişinău, 2016, 124 p. 

14. Usatîi M. Evoluţia, conservarea şi valorificarea durabilă a diversităţii ihtiofaunei 

ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova. Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe 

biologice, Chişinău, 2004, 48 p. 

15. Usatîi M. Structura de vârstă, ritmul de creștere şi prolificitatea populațiilor de peşti din 

lacul de baraj Costeşti-Stînca. În: Depozit, I.N.E.I., nr. 1901-M2003. 5 p. 

16.  Usatîi М., Şaptefraţi N., Bulat Dm. Ş. A. Starea ihtiocenozelor din ecosistemele 

acvatice naturale şi măsuri de amelioarare. Tipograf. ’’Balacron”. Chişinău, 2018, 48 p.  

17. Бызгу С. Е., Дымчишина-Кривенцова Т. Д., Набережный А.И., Томнатик Е.Н., 

Шаларь В.М., Ярошенко М.Ф. Дубоссарское водохранилище (Становление и 

рыбохозяйственное значение). Изд. Наука, Москва, 1964, 230 с.  

18. Герасимов Ю.В. Поведенческие механизмы трофической дифференциации у 

рыб- бентофагов В: Вопр. Ихтиологии, 2012. № 1, с. 96-115.  

19. Герасимов Ю.В. Рыбы Рыбинского водохранилища: популяционная динамика и 

экология, изд. Филигрань, Ярославль, 2015, 418 с.  

20. Гримальскии В.Л. Очерк рыбного хозяйства р. Прут. Кишиневский 

Сельхохозяйственный Институт им. М.В. Фрунзе. Кишинев, 1958, 143 с. 

21. Долгий В.Н. Ихтиофауна Днестра и Прута (современное состояние, генезис, 

экология и биологические основы рыбохозяйственного использования). Изд. Штиинца. 

Кишинев, 1993, 323 с. 

22. Котляр, О.А. Методы рыбохозяйственных исследований. Рыбное, 2004, 180 с. 

23. Лебедева, Н.В., Дроздов, Н.Н., Криволуцкий, Д.А. Биоразнообразие и методы его 

оценки. Изд. Московского университета. Москва, 1999, 95 с.  

24. Попа JI.JI. Рыбы Молдавии. Справочник - определитель. Изд. Картя 

Молдовеняскэ. Кишинев, 1977, 200 с. 

25. Попа Л.Л. Рыбы бассейна р. Прут. Изд. Штиинца. Кишинев, 1976, 85 с. 

26. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. Москва, «Пищевая 

промышленость», Москва, 1966, 376 с. 

27. Решетников А.Н. Современный ареал ротана Perccottus glenii Dybowski, 1877 

(Odontobutidae, Pisces) в Евразии. В: Российский журнал биологических инвазий. Вып. 1, 

2009, с. 22-34.  

28. Томнатик Е.Н. Ихтиофауна Дубоссарского водохранилища, ее изменение и пути 

увеличения запасов промыслово-ценных рыб.  Дубоссарское водохранилище. М.: Наука, 

1964. - 230 с. 

29. Чепурнова Л. В. Влияние гидростроительства на популяции рыб Днестра. 

Кишинев, 1972,59 с. 

30. Шибаев, С. В. Промысловая ихтиология. Санкт-Петербург, 2007. 399 с.  

 

 

 

 

 

 


