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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor ihtiofaunei celor mai mari lacuri de acumulare 
din Republica Moldova (Dubăsari de pe fl. Nistru și Costești-Stânca de pe r. Prut) în 
condițiile modificărilor climatice și a intensificării presingului antropic. Este demonstrată 
starea de modificare profundă a ihtiocenozei lacului de acumulare Dubăsari, în care domină 
speciile de talie mică (speciile de guvizi, oblețul, boarța, undreaua, ecoforma bibanului de 
litoral ș.a.), ceea ce indică necesitatea stringentă de efectuare a măsurilor ameliorative de 
populare cu specii economic valoroase de pești. Ponderea mai mare a speciilor oxifile și 
reofile de pești în capturile piscicole din lacul de acumulare Costești-Stânca relevă o stare 
ecologică mai favorabilă a acestui ecosistem comparativ cu acumularea Dubăsari.
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valorificarea resurselor piscicole
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Introducere
Cele mai mari artere acvatice ale țării, fluviul Nistru și râul Prut, sunt 

transfrontaliere, bunăstarea lor reflectându-se direct asupra diversității și securității 
biologice macroregionale, siguranței agroalimentare și sănătății populației. Din această 
cauză, evaluarea stării actuale a fondului piscicol din marile lacuri construite pe 
cursul râurilor transfrontaliere (lacul de acumulare Dubăsari de pe fluviul Nistru și 
lacul de acumulare Costești-Stânca de pe râul Prut), identificarea soluțiilor eficiente 
privind conservarea și protecția diversității ihtiofaunistice și restabilirea capacității 
bioproducționale, devine o prioritate de ordin nu numai național, dar și interstatal [1, 
2, 6, 7].

Materiale și metode de cercetare
Prelevările de material ihtiologic s-au efectuat în ecosistemele lacurilor de 

acumulare Dubăsari și Costești-Stânca în anul 2020. Determinarea și analiza materialului 
ihtiologic s-a efectuat prin utilizarea metodelor clasice ecologice și ihtiologice [3, 4, 5, 
6, 10]. Datele obținute au fost prelucrate statistic, utilizând programul Excel – 2007. 
Valorile indicilor ecologici analitici și sintetici exprimă următoarele  semnificații*:
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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% 

*Notă: D-dominanța, C-constanța, W-indicele de semnificație ecologică

Rezultate și discuții
Pescuiturile științifice de control efectuate în anul 2020 cu ajutorul năvodului 

pentru puiet în lacul de acumulare Dubăsari au pus în evidență 24 de specii de pești, 
aparținând la 5 ordine și 7 familii (ord. Cypriniformes cu fam. Cyprinidaeși Cobitidae; 
ord. Siluriformes cu fam. Siluridae; ord. Gasterosteiformes cu fam. Gasterosteidae; ord. 
Sygnathiformes cu fam. Sygnathidae; ord. Perciformes cu fam. Percidae și Gobiidae).
În lacul de acumulare Costești-Stânca au fost identificate 23 de specii de pești aparțind 
la 4 ordine și 6 familii (lipsind  doar Ord. Sygnathiformes cu Fam. Sygnathidae). 

Diversitatea specifică mai mare a lacului Dubăsari (24 sp.), exprimată prin 
valoarea mai mare a indicelui de diversitate Shannon (Hs=3,58), comparativ cu 
acumularea Costești-Stânca se datorează numeroaselor specii interveniente de pești, 
precum sunt speciile de guvizi și undreaua (Tab. 1). De asemenea, grație reabilitării 
populației speciei endemice a bazinului nistrean, precum este vârezubul.

Tabelul 1. Indicatorii calitativi și cantitativi obținuți în anul 2020 în rezultatul 
pescuiturilor de control din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca cu 

ajutorul năvodului pentru puiet (l=5m, 5x5mm, dtriere=10 m)

Indicator Lacul de acumulare 
Dubăsari

Lacul de acumulare 
Costești-Stânca

1. Numărul de specii 24 23 
3. Indicele de diversitate Shannon (Hs) 3,58 3,35
4. Echitabilitatea(e) 0,78 0,74
5. Indicele Simpson (Is) 0,13 0,15
6. Densitatea (exp./ha) 1564,44 2140,0
7. Biomasa (kg/ha) 20,48 29,02

Indicii ecologici sintetici sunt reprezentați prin următoarele valori: pentru lacul 
de acumulare Dubăsari indicele de diversitate Shannon (Hs=3,58); indicele Simpson 
(Is=0,13); echitabilitatea (e=0,78); pentru lacul de acumulare Costești-Stânca indicele 
de diversitate Shannon (Hs=3,35); indicele Simpson (Is=0,15); echitabilitatea (e=0,74).
Astfel, o diversitate specifică mai mare a unui ecosistem nu este neapărat un indicator 
ferm al stării ecologice mai bune, valoarea fiind adesea provocată de procesele active 
de expansiune (grație modificărilor climatice și a fenomenului de bioinvazie) sau de 
activitățile de translocare antropică [1].

Parametri cantitativi pentru anul 2020 în zona de litoral a lacul de acumulare 
Dubăsari demonstrează o densitatea numerică de 1564,44 exp./ha și o biomasă de 20,48 
kg/ha, iar pentru lacul de acumulare Costești-Stânca densitatea numerică constituie 
2140,44 exp./ha și o biomasă piscicolă de 29,02 kg/ha. 

În baza capturilor sub aspect ponderal, putem afirma că cel mai înalt aport 
productiv în structura ihtiocenozelor ambelor lacuri de acumulare este adus de speciile 
euritope oportuniste de talie mică și medie. Astfel, pentru lacul de acumulare Dubăsari 
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speciile eudominante (D5) și dominante (D4) de pești sunt:Perca fluviatilis (Linnaeus, 
1758) (D5=22,87%), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (D5=22,73%);Rutilusrutilus 
(Linnaeus, 1758) (D4=9,38%) șiSyngnathusabasterRisso, 1827  (D4=5,4%) (Tabel 2). 
Specia euconstantă (C4) cu cea mai înaltă frecvență de întâlnire în capturile piscicole 
din anul 2020 a fost Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (C=66,7%), cu un polimorfism 
ecologic evident, formând ecofenul de litoral deosebit de numeros în ecosistem.

Conform semnificației ecologice, speciile caracteristice (W4 și W5) în capturile 
cu năvodul pentru puiet în ecosistemul lacul de acumulare Dubăsari în anul 2020 sunt: 
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (W5=15,2%) șiAlburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 
(D5=10,6%).Oblețul euritop, numeros în toate ecosistemele naturale ale Republicii 
Moldova, este un indicator ferm al deficitului speciilor ihtiofage obligatorii de pești, 
populațiile cărora sunt afectate în mod deosebit de fenomenul braconajului (Tab. 2).

Tabelul 2. Indicii ecologici analitici ai capturilor piscicole din lacul de acumulare 
Dubăsari în anul 2020

Specia D% C% W%
1 Perca fluviatilis(Linnaeus, 1758) 22,87 66,7 15,2
2 Alburnus alburnus(Linnaeus, 1758) 22,73 46,7 10,6
3 Rutilusrutilus(Linnaeus, 1758) 9,38 46,7 4,4
4 SyngnathusabasterRisso, 1827 5,40 33,3 1,8
5 Neogobiusfluviatilis(Pallas, 1814) 4,97 50,0 2,5
6 Rhodeusamarus(Bloch, 1782) 4,83 30,0 1,4
7 Neogobiusgymnotrachelus (Kessler, 1857) 3,98 36,7 1,5
8 Rutilusfrisii (Nordmann, 1840) 3,69 13,3 0,5
9 Aspiusaspius(Linnaeus, 1758) 3,27 26,7 0,9

10 Carassiusauratussensulato 3,27 23,3 0,8
11 Cobitistaeniasensulato 2,84 30,0 0,9
12 Abramis brama (Linnaeus, 1758) 2,56 23,3 0,6
13 Neogobiuskessleri(Gunther, 1861) 2,27 20,00 0,45
14 Sanderlucioperca(Linnaeus, 1758) 1,70 26,7 0,5
15 Leuciscusleuciscus (Linnaeus, 1758) 1,42 10,0 0,1
16 Neogobiusmelanostomus (Pallas, 1814) 1,28 26,7 0,3
17 Proterorhinussemilunaris (Heckel, 1837) 0,85 13,3 0,1
18 Pseudorasboraparva(Temminck et Schlegel, 1842) 0,57 6,7 0,0
19 Abramis sapa (Pallas, 1814) 0,43 3,3 0,0
20 Vimbavimba  (Linnaeus, 1758) 0,43 6,7 0,0
21 CyprinuscarpioLinnaeus, 1758 0,43 10,0 0,0
22 Scardiniuserythrophthalmus(Linnaeus, 1758) 0,28 6,7 0,0
23 Silurusglanis(Linnaeus, 1758) 0,28 6,7 0,0
24 Pungitiusplatygaster (Kessler,1859) 0,28 3,3 0,0

Pescuiturile științifice de control în lacul de acumulare Costești-Stânca efectuate 
cu ajutorul năvodului pentru puiet în anul de referință au pus în evidență următoarele 
specii dominante (D4) și eudominante de pești (D5): Perca fluviatilis (Linnaeus, 
1758) (D5=27,1%), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (D5=21,5%), Rutilusrutilus 
(Linnaeus, 1758) (D5=14,8%) și Gymnocephaluscernuus (Linnaeus, 1758) (D4=7,2%) 
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(Tab.3). Specii euconstante (C4) devin Rutilusrutilus (Linnaeus, 1758) (C4=80,0%),  
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (C4=70,0%),  și Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) 
(C4=60,0%), iar caracteristice, conform semnificației ecologice  (W4 și W5), devin 
aceleași specii de talie mică și medie, euritope și cu un polimorfism ecologic accentuat 
ca: Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (W5=16,3%), Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1758)(W4=15,1%) și Rutilusrutilus(Linnaeus, 1758) (W4=11,8%).

Tabelul 3. Indicii ecologici analitici ai capturilor piscicole din lacul de acumulare 
Costești-Stânca în anul 2020

Specia D% C% W%
1 Perca fluviatilis(Linnaeus, 1758) 27,1 60,0 16,3
2 Alburnus alburnus(Linnaeus, 1758) 21,5 70,0 15,1
3 Rutilusrutilus(Linnaeus, 1758) 14,8 80,0 11,8
4 Gymnocephaluscernuus(Linnaeus, 1758) 7,2 45,0 3,3
5 Abramis brama (Linnaeus, 1758) 4,2 35,0 1,5
6 Aspiusaspius(Linnaeus, 1758) 4,0 35,0 1,4
7 Sanderlucioperca(Linnaeus, 1758) 3,7 35,0 1,3
7 Romanogobiovladykovi (Fang, 1943) 3,5 35,0 1,2
8 Neogobiusfluviatilis(Pallas, 1814) 3,5 30,0 1,1
9 Carassiusauratussensulato 3,0 35,0 1,1
10 Squaliuscephalus(Linnaeus, 1758) 1,9 25,0 0,5
11 Rhodeusamarus(Bloch, 1782) 1,8 20,0 0,4
12 Barbusbarbus(Linnaeus, 1758) 1,3 25,0 0,3
13 Neogobiusgymnotrachelus (Kessler, 1857) 1,0 10,0 0,1
14 Abramis sapa (Pallas, 1814) 0,8 15,0 0,1
15 Vimbavimba  (Linnaeus, 1758) 0,8 15,0 0,1
16 CyprinuscarpioLinnaeus, 1758 0,8 25,0 0,2
18 Cobitistaeniasensulato 0,6 10,0 0,1
19 Pseudorasboraparva (Temminck et Schlegel, 1842) 0,3 10,0 0,0
20 Pungitiusplatygaster (Kessler,1859) 0,3 5,0 0,0
21 Proterorhinussemilunaris (Heckel, 1837) 0,3 10,0 0,0
22 Silurusglanis(Linnaeus, 1758) 0,2 5,0 0,0
23 Neogobiuskessleri(Gunther, 1861) 0,2 5,0 0,0

De menționat abundența înaltă a speciilor oxifile, care în calitate de bioindicatori 
relevă o calitate înaltă a apei lacului de acumulare Costești-Stânca, precum sunt: 
Gymnocephaluscernuus (Linnaeus, 1758) (D4=7,2%) și Romanogobiovladykovi (Fang, 
1943) (D3=3,5%), valorile obținute ne fiind constatate în alte ecosisteme acvatice [1]. 

De menționat abundențele satisfăcătoare ale speciilor reofile native de pești în lacul 
de acumulare Costești-Stânca, precum mreana comună, cleanul, morunașul, ocheana 
ș.a., care, de asemenea, sunt indicatori fermi ai unei stări ecologice mai favorabile, 
comparativ cu ecosistemul lacului de acumulare Dubăsari [1, 2].

Rămâne îngrijorătoare creșterea bruscă a ponderii carasului argintiu în capturile 
cu plasele staționare, ceea ce anterior nu se constata [1, 8] (Fig.1, Fig. 2). 

Astfel, dacă în capturile cu plasele staționare (latura ochiului 40x40 mm) din lacul 
de acumulare Costești-Stânca, în anii 2012-2013 ponderea carasului argintiu constituia 

Zoologia



96

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

5,2 %, atunci în anul 2020 eaa crescut până la 34,1%. În lacul de acumulare Dubăsari 
tabloul ponderal al acestei specii s-a inversat, respectiv, în anii 2006-2014 valoarea 
dominanței a fost de D5=20,09%, iar în prezent aceasta practic s-a redus de două ori 
D5=12,7%, demonstrând trecerea speciei în faza de stabilizare populațională și integrare 
în structura ihtiocenotică a lacului [1] (Fig. 1, Fig. 2). 

Procesul activ de limnificarea biotopului laculuide acumulare Dubăsari a condus 
la stabilirea unor condiții favorabile de reproducere și nutriție pentru unele specii 
euritope de pești, ale căror habitate sunt nemijlocit legate de desișurile de macrofite 
(de exemplu, știuca, roșioara, boarța, carasul argintiu, babușca, crapul ș.a.). Cu toate 
acestea, dinamica efectivelor variază semnificativ și depinde mult de talia speciilor și 
succesul reproductiv din anumiți ani (acesta din urmă fiind dependent de nivelul apei).

Figura 1. Ponderile speciilor de pești în capturile cu plasa staționară (40mmx40mm) 
din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca în anul 2020

Astfel, decalajul între biomasa reală și productivitatea piscicolă a ecosistemului 
este deosebit de evidentă în lacul de acumulare Dubăsari, fiind un indicator important 
pentru evidențierea perturbărilor provocate de factorul antropic. Drept exemplu tipic 

Figura 2. Ponderile speciilor de pești în capturile cu plasa staționară (40mmx40mm) 
din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca
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poate servi populația de știucă din lacul de acumulare Dubăsari, care profită în prezent de 
extinderea habitatelor caracteristice și de abundența resurselor trofice. În pofida acestui 
fapt, din cauza instabilității regimului hidrologic în timpul înmulțirii, braconajului și 
lipsei statutului de protecție în perioada de reproducere (luna martie), populația de 
știucă nu are o dinamică pozitivă a efectivelor populaționale, dimpotrivă –se constată 
o depresie numerică [1]. Astfel, dacă abundența relativă a știucii în capturile cu plasele 
staționare (dimensiunile laturii ochiului 40mmx40mm) în anii 2006-2014 era de 10,6 
%, atunci în cele din 2020 valoarea a scăzut dramatic până la 0,9 % (Fig. 1, Fig. 2).

De menționat că, precipitațiile abundente în lunile iunie-iulie din anii 2018-2020 
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, însă factorul determinant 
care limitează rata de supraviețuire a acestora pe viitor, rămâne a fi amploarea mare a 
pescuitului ilicit.

Acest fapt poate fi demonstrat la analiza capturilor din plasele staționare cu 
dimensiuni mai mari ale laturii ochiului (60mmx60mm), unde se constată o reducere 
semnificativă a structurii specifice, cât și a efectivelor absolute pentru fiecare specie în 
parte (Fig. 3, Tab. 4).

Figura 3. Ponderile speciilor de pești în capturile cu plasa staționară (60mmx60mm)
 din lacurile de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca în anul 2020

Din tabelul 4 constatăm lipsa în capturile piscicole din anul 2020 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 menționat 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 suplimentar 
perspective majore de valorificare economică a acestor ecosisteme [1, 7]. Spre exemplu, 
dacă, în medie pe perioada de vegetație a anului 2020, în lacul Costești-Stânca avem
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Tabelul 4. Efectivul absolut al speciilor de pești capturate cu plasele staționare cu 
dimensiunile laturii ochiului: 40mmx40mm și 60mmx60mm.

Ndr. Specia

lacul de acumulare 
Costești-Stânca

lacul de acumulare 
Dubăsari

40 mm x 
40 mm

60 mm x 60 
mm

40 mm x 
40 mm

60 mm x 
60 mm

1 Esoxlucius - știuca 1 1
2 Abramis brama - plătica 41 21 30 17
3 Abramis sapa - ocheana 3 - - -
4 Vimbavimba - morunașul 7 - 1 -
5 Aspiusaspius - avatul 12 3 6 3
6 Cyprinuscarpio - crapul 6 9 3 -
7 Carassiusgibelio – carasul argintiu 56 9 14 5
8 Chondrostomanasus- scobarul 1 - - -
9 Rutilusfrisii- vârezubul - - 15 5
10 Rutilusrutilus- babușca 18 - 12 -
11 Scardiniuserythrophthalmus - roșioara - - 2 -
12 Squaliuscephalus - cleanul 2 - - -
13 Silurusglanis - somnul 2 - 1 1
14 Perca fluviatilis - bibanul 4 - 18 -
15 Sanderlucioperca - șalăul 12 7 7 4

 Nr. specii 12 5 12 7
 Nr. exemplare 164 49 110 43

o biomasă a fitoplanctonului de 6,74 g/m3, iar înlacul de acumulare Dubăsari –de 8,24 
g/m3, atunci, reieșind din valoarea coeficientului P/B al fitoplanctonului de 175-350 
[7, 9], producția anuală a fitoplanctonului poate atinge înlacul Dubăsari 1442-2884 g/
m3 (14420-28840 kg/ha), iar înlacul Costești-Stânca –1179,5-2359 g/m3(11795-23590 
kg/ha). Luând valoarea coeficientului trofic al fitoplanctonului drept ktr.=30, iar cota 
de valorificare furajeră a fitoplanctonului de către pești drept 30 % [9], atunci putem 
obține o producție piscicolă anuală de 144,2-288,4 kg/ha înlacul de acumulare Dubăsari 
și, respectiv, de 117,95-235,9 kg/ha înlacul de acumulare Costești-Stânca. Conform 
recomandărilor științifice, populările cu material piscicol în lacurile de acumulare mari 
ale Republicii Moldova se fac după următoarele normative (Tab. 5).
Tabelul 5. Norma de populare a speciilor ameliorative (la 1 ha luciu de apă) pentru lacul  

de  acumulare Dubăsari, Ghidighici și Costești-Stânca2[1].

Specia
(puiet)

Grupa de vârstă a 
puietului

Greutatea medie a 
unui exemplar

(g/ex)
Cantitatea
(exp./ha)

Greutatea totală
(kg/ha)

Crap 0+/1 an 25 60 1,5
Sânger și novac1 0+/1 an 25 100 2,5

Cosaș
0+/1 an 25 100 2,5
1+/2 ani

(subdezvoltat) 250 50 12,5

Specii 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 lacul de acumulare Costești-Stânca, norma de populare cu cosaș trebuie redusă cu 50-80%.
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Populările cu această cantitate de pește se pot efectua odată la 3-4 ani cu antrenarea 
părților limitrofe (în baza acordurilor de colaborare existente). 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.

Ca studiu de caz poate servi planificarea producției ciprinidelor asiatice 
introducente a lacului de acumulare Costești-Stânca în baza populărilor cu material 
piscicol de o vară (0+) (Tab. 6).

Tabelul 6. Producția piscicolă potențială obținută în urma populărilor cu ciprinide 
asiatice (după exemplul lacului de acumulare Costești-Stânca)

Specii de pești Populat (0+)
(exp./ha)

Populat 
(kg/ha)

Rămas la 2+
(Rs - 50%)

Recoltat la 3+
(Rs - 50%)

exp./ha kg/ha exp./ha kg/ha
Sânger 80 2,0 40 95,6 20 72,2
Novac 20 0,5 10 26,8 5 20,25
Cosaș 50 1,25 25 47,5 12 39,36

Total/ha 150 3,75 75 169,9 37 131,81
Total (lac)
S=5900 ha 885000 22125 442500 1002410

(1002 t) 218300 777679
(778 t)

Planificarea producției piscicole recoltate s-a efectuat în baza parametrilor de 
creștere individuală [1], care demonstrează sporuri de creștere deosebit de favorabile a 
specii menționate, aflate în condiții de densități joase și o bază trofică bogată (Tab. 7).

Pescuitul de recoltă a acestor specii populate este recomandabil de efectuat la 
vârsta de 3+ (trei ani și o vară), având greutatea medie individuală în limitele 3,28 
-4,05 kg, sau și mai târziu. Însă, din cauza pescuitului ilicit de amploare în aceste 
ecosisteme, rata de supraviețuire la vârste mai înaintate va fi foarte mică. Astfel, la 
o rată de supraviețuire planificată de Rs-50% pentru fiecare an (pierderile mari luate 
în considerație sunt rezultatul braconajuluiși a pescuitului amatoristic, maladiilor, 
pierderilor din timpul iernatului ș.a.), în vara a patra putem obține lejer 131,81 kg/ha 
de biomasă piscicolă de calitate înaltă a ciprinidelor asiatice sau, respectiv, 778 t pentru 
întregul ecosistem.

Tabelul 7. Parametrii de creștere în greutate (g) a ciprinidelor asiatice din
lacul de acumulare Costești-Stânca

Vârsta Sângerul (g) Novacul (g) Cosașul (g)
1+ 720 1360 940
2+ 2390 2680 1900
3+ 3610 4050 3280
4+ 5780 5830 4700
5+ 6950 9090 6380
6+ 8410 14100 9210
7+ 17400 13610

Aceste date sunt susținute și de argumentările hidrobiologice expuse anterior. 
Rezerva de producție piscicolă obținută în baza calculelor hidrobiologice (pentru 
speciile fitoplanctonofage-  117,95-235,9 kg/ha) este necesară pentru nutriția speciilor 
de pești din lac în primele etape ontogenetice (stadiul larvar fitoplanctonofag și 
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zooplanctonofag) și păstrarea intactă a ihtiogenofondului autohton,evitând tensiunile 
trofice intra- și interspecifice.

Astfel, în condițiile când România continuă să practice pescuitul industrial în 
lacul de acumulare Costești-Stânca și Prutul inferior, iar Ucraina – în Nistru inferior 
(în pofida numeroaselor solicitări de suspendare a acestui gen de activitate din partea 
Republicii Moldova), ca soluție alternativă, propunem exploatarea industrială selectivă 
a stocurilor de ciprinide asiatice doar în lacurile de acumulare mari. Prin populările 
sistematice ale puietului acestor specii introducente și exploatarea lor industrială în 
perioade limitate de timp, se pot obține multiple avantaje: ameliorarea biologică a 
ecosistemului, generarea unor producții piscicole înalte și de calitate, ce va asigura 
cererea pe piața de consum, selectivitatea pescuitului în raport cu speciile autohtone, 
supravegherea/contabilizarea mai facilă a procesului de pescuit și, nu în ultimul rând, 
reglarea eficientă amărimilorpopulaționale cu preîntâmpinarea efectului bioinvaziv. 

Concluzii
1. Pescuiturile științifice de control efectuate în anul 2020 în lacul de acumulare 

Dubăsari au pus în evidență 24 sp. de pești, aparținând la 5 ordine și 7 familii (ord. 
Cypriniformes cu fam. Cyprinidae și Cobitidae; ord. Siluriformes cu fam. Siluridae; ord. 
Gasterosteiformes cu fam. Gasterosteidae; ord. Sygnathiformes cu fam. Sygnathidae; 
ord. Perciformes cu fam. Percidae și Gobiidae). În lacul de acumulare Costești-Stânca 
au fost identificate 23 specii de pești aparținând la 4 ordine și 6 familii (lipsind ord. 
Sygnathiformes cu fam. Sygnathidae).

2. Lacurile de acumulare Costești-Stânca și Dubăsari au o producție piscicolă 
mult sub valorile lor potențiale. Această stare de fapt este cauzată, în primul rând, de 
nerespectarea recomandărilor științifice de menținere a nivelului apei în perioada de 
reproducere, de pescuitul ilicit și lipsa măsurilor ameliorativ-piscicole.

3. Rezultatele obținute demonstrează modificarea profundă a ihtiocenozei lacului 
de acumulare Dubăsari, în caredomină cu desăvârșire speciile de talie mică și economic 
depreciate (speciile de guvizi, oblețul, boarța, undreaua, ecoforma bibanului de litoral 
ș.a.), și indică necesitatea stringentă de efectuare a măsurilor ameliorative de populare 
cu specii economic valoroase de pești.

Investigațiile au fost efectuate în cadrul proiectuluinr. 20.80009.7007.06 
AQUABIO (Program de Stat2020-2023) și a proiectelor internaționale BSB165 
HydroEcoNex și BSB 27  MONITOX.

Bibliografie:
1. 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.
2. Bulat, Dm., Bulat, Dn., Davideanu, A., Irinel E., Popescu, Davideanu, Gr. Romania – 

Republic of Moldova jointstudyconcerningthefish fauna in Stânca-Costeştireservoir. În: AACL 
Bioflux 9(3): 2016, pp. 550-563.

3. Fish Base. A Global Information System on Fishes http://:www.fishbase.org/search.php
4. Gomoiu, M.–T., Skolka, M. Ecologie. Metodologii pentru studii ecologice. Ed. Ovidius 

University Press, Constanța, 2001, p. 173.
5. Kottelat, M., Freyhof J. Handbook of European FreshwaterFishes. Ed. Delemont, 

Switzerland, 2007, 646 p.
6. Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice: 

Îndrumar metodic/ AȘM, IZ al AȘM, UnAȘM. Red. Toderaș, I., Zubcov, E., Bilețchi, L.. 
Chișinău, 2015, 84 p.

Zoologia



101

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

7. Ungureanu, L. Diversitatea și particularitățile funcționării comunităților fitoplanctonice
în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova. Autoreferat al tezei de doctor habilitat în 
biologie. Chișinău, 2011, 64 p.

8. Usatîi, M. Evoluția, conservarea și valorificarea durabilă a diversității ihtiofaunei
ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova. Autoreferat al tezei de doctor habilitat în științe 
biologice, Chișinău,  2004, 48 p.

9. Usatîi, M., Usatâi, A., Crepis, O., Șaptefrați, N., Bulat, Dm., Bulat, Dn., Toderaș I.,
Cebanu A., Dadu, A. Evaluarea stării resurselor piscicole. Chișinău, Tipogr. ”Balacron”, 2017,  
p. 142. ISBN 978-9975-128-92-6

10. Котляр, О.А. Методырыбохозяйственныхисследований. Рыбное, 2004, 180 с.

Zoologia


