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Rezumat
În lucrarea de faţă se demonstrează că majoritatea speciilor dominante de peşti din 
ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova, indiferent de origine, în condiţii 
optimale de habitare pot manifesta un efect invaziv. Procesul de bioinvazie este descris 
de patru stadii succesionale: pătrunderea, stabilizarea, explozia și expansiunea. Dinamica 
populaţională în aspect temporar preia forma unor unde (pulsaţii) populaţionale, unde 
amplitudinea undei reprezintă intensitatea bioinvaziei, iar lungimea undei – durata 
etapelor.
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Introducere
Fenomenul expansiunii speciilor alogene este deosebit de complex, depistarea 

taxonilor străini în noile teritorii, de multe ori este târzie, producându-se efecte 
ireversibile în structura şi starea funcţională a ecosistemelor recipiente. 

Această problemă poartă un caracter şi mai stringent în condiţiile, când omenirea a 
început să conştientizeze conceptele de: dezvoltare durabilă, conservarea genofondului, 
diversitatea habitatelor ş.a. [3, 4, 5, 8, 9].

Orice pătrundere şi statornicire a speciilor alogene în noile teritorii este guvernată 
de anumite mecanisme şi legităţi naturale încă foarte puţin cunoscute. Conform unor 
autori acest proces este constituit din mai multe etape [6, 13] (Tabelul 1): 
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Tab. 1. Stadiile procesului de bioinvazie a speciilor alogene de peşti.
etapele

procesului de bioinvazie Particularităţi

I pătrunderea taxonului pe un teritoriu nou
II reproducerea lui pe cale naturală (naturalizarea)
III cucerirea teritoriului şi creşterea exponenţială a efectivelor
IV stabilizarea în regim de fluctuaţii mici de efectiv

În esenţă, toate aceste etape, reproduc fazele unei succesiuni ecologice tipice. 
Identificarea primelor două faze se bazează pe analiza datelor factologice privind 
semnalarea în premieră a taxonilor străini în noile teritorii (I) şi constatarea succesului 
naturalizării (II). Eficacitatea parcurgerii ultimelor două faze se determină, de obicei, 
prin evaluarea indicilor ecologici analitici şi sintetici la nivel de comunităţi şi biocenoze 
şi în baza stării structural-funcţionale a populaţiilor piscicole [2, 4]. Faza a III-a constată 
o creştere populaţională cu caracter exponenţial şi lărgire rapidă a ariei de repartiţie 
prin depășirea barierelor biotice şi abiotice existente în ecosistem, iar faza a IV-a 
reprezintă o oarecare stabilizare numerică, ca rezultat al integrării depline a speciei  
în biocenoza recipientă. 

Succesul parcurgerii primelor două faze este determinat în mare parte de existenţa 
nişelor spaţiale favorabile şi de particularităţile biologice idioadaptive ale speciei 
alogene, iar următoarele două faze depind în special de factorii de reacţie biotică ca: 
concurenţa, presingul răpitorilor, parazitozele, ş.a. 

În aşa fel, orice specie alogenă sau nativă care în timp poate cauza un efect 
invaziv, trece prin toate stadiile menţionate anterior, iar diferenţele între taxoni 
constau doar în perioada pătrunderii, durata acestor stadii, intensitatea lor şi suprafaţa  
de acoperire spaţială.

Material şi metode
Prelevările eșantioanelor ihtiologice s-au efectuat în ecosistemele acvatice naturale 

şi antropizate din Republica Moldova în perioada anilor 2002-2016. Analiza materialului 
ihtiologic s-a realizat conform metodelor clasice ecologice şi ihtiologice [2, 4, 7, 15].

Rezultate şi Discuţii
În aria Republicii Moldova în prezent, în stadiul III (explozie numerică şi 

expansiune activă) se regăsesc următoarele specii de peşti: ghidrinul (Gasterosteus 
aculeatus) – sectorul medial de albie a fl. Nistru, boarţa (Rhodeus amarus) – toate 
ecosistemele riverane, undreua (Syngnathus abaster)– fl. Nistru, inclusiv lacul de 
acumulare Dubăsari, zvârlugile ( Cobitis taenia s. lato) – fl. Nistru, carasul argintiu 
(Carassius auratus s. lato) – Prutul şi Nistrul inferior, bazinele râurilor mici, obleţul 
(Alburnus alburnus) – toate ecosistemele naturale, bibanul (Perca fluviatilis) şi babuşca 
(Rutilus rutilus) – lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti-Stânca, speciile de guvizi 
ca ciobănaşul (Neogobius fluviatilis), mocănaşul (Babka gymnotrachelus), moaca de 
brădiş (Proterorhinus semilunaris), stronghilul (Neogobius melanostomus)) şi guvidul 
de baltă (Ponticola kessleri) – fl. Nistru, soretele ( Lepomis gibbosus) – unele ecosisteme 
acvatice din zona de sud a ţării, murgoiul bălţat (Pseudorasbora parva) – ecosistemele 
râurilor mici [2].
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Este cunoscut faptul că valenţa ecologică largă a unor specii de peşti (babuşca, carasul 
argintiu, bibanul, obleţul, ş.a.), exprimată în special printr-un oportunism ecologic 
pronunţat în raport cu factorii de mediu şi generalismul biologic intraindividual, conduce 
la apariţia ecoformelor adecvate în funcţie de conjuncturile de mediu, asigurându-se,  
în aşa fel, expansiunea lor în diferite tipuri de ecosisteme acvatice [2]. 

În cazul, când gradienţii de mediu nu devin obstacole esenţiale în răspândirea 
acestor specii, următorii factori limitativi sau stimulatori, ce determină finalitatea 
progresiei taxonului în noile teritorii devin cei biotici: ca prădătorismul, accesibilitatea 
la resursele trofice, concurenţa interspecifică şi parazitismul. Un exemplu elocvent este 
progresia numerică evidentă a babuştei în lacurile de acumulare şi râurile mari din ţară. 
Este de menţionat că specia şi în trecut era una comună pe teritoriul ţării, însă nu atât 
de numeroasă ca în prezent. Pătrunderea şi invazia moluştelor Dreissena polymorpha 
și Dreissena bugenssis în a doua jumătate a sec. XX, a favorizat substanţial condiţiile 
de nutriţie a taxonului, iar deficitul speciilor ihtiofage de talie mare (provocat de un 
pescuit selectiv abuziv), a încetat a mai fi un factor esenţial în reglarea efectivelor 
populaţiilor de babuşcă. În plus, extinderea suprafeţelor de apă stagnată din cauza 
fragmentărilor de albie, majorarea perioadei vegetative în condiţii de încălzire globală, 
eutrofizarea activă a ecosistemelor acvatice, polifilismul speciei şi exigenţele mici faţă 
de variaţiile regimului hidrologic în perioada reproductivă, au stimulat şi mai mult 
progresia biologică a acestui taxon nativ, care în condiţiile unei densităţi mari – poate 
atesta un efect invaziv pronunţat (Fig. 1).

Figura. 1 Exemplu de instalare a fazei bioinvaziei (III) la unele specii native de pești 
ca rezultat al îmbunătăţirii bruște a condiţiilor de existenţă (babușca - în lacurile de 
acumulare mari, obleţul și boarţa – în toate ecosistemele naturale).

De asemenea, sunt constatate cazuri, când taxonul de talie mică, aflându-se deja în 
faza a IV-a a bioinvaziei, în pofida integrării definitive în ihtiocenoza ecosistemului, 
profită inopinat de unele conjuncturi de mediu ca: deversări continue de poluanţi şi 
dispariţia concurenţilor toxicosensibili, pescuit selectiv exagerat a speciilor ihtiofage, 
îmbunătăţirea bruscă a condiţiilor de reproducere şi nutriţie, ş.a., şi, în aşa fel, poate 
repetat intra în faza a III-a a bioinvaziei (majorare exponenţială de efectiv). Ca exemplu 
elocvent, poate servi boarţa din toate ecosistemele riverane din ţară, care, în prezent, 
a proliferat mult în condiţiile degradării nivelului trofic al ihtiofagilor, accesibilităţii 
substratului de reproducere (sp. ostracofilă), deficitului de concurenţi trofici şi ameliorării 
bazei trofice ca rezultat al proceselor de eutrofizare activă (sp. fitoplanctonofagă).

În condiţiile unor bariere externe substanţiale (gradienţi de mediu nefavorabili, 
prădători abundenţi, ş.a.) , specia pătrunsă în noile teritorii poate rămâne la primele 
două faze ale bioinvaziei un timp destul de îndelungat, limitându-se la un habitat 
restrâns în cadrul ecosistemului recipient, iar cu ameliorarea condiţiilor de viaţă recurge 
la următoarele două faze. În aşa fel, specia, în pofida marginalizării sale în structura 
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cenotică, poate rezista în timp şi păstra în stare latentă potenţialul său invaziv până la 
instalarea condiţiilor prielnice. 

Ca exemplu de referinţă pot servi guvizii în fl. Nistru, care erau semnalaţi de 
mult timp în ihtiofauna fluvială, în special în zona de confluenţă [1, 11, 12, 14], însă 
modificările drastice din ultimele decenii ca rezultat al fragmentărilor multiple de 
hidrobiotop, cu efect major asupra regimului hidrologic, termic, hidrochimic şi biologic, 
au facilitat expansiunea şi proliferarea rapidă a acestor taxoni în direcţia amonte pe 
albie, devenind în scurt timp specii dominate în ambele sectoare ale fluviului (limitele 
Republicii Moldova) (Fig. 2). 

Dinamica manifestării în timp a speciei invazive în arealul său secundar de răspândire 
poate fi descrisă sub forma unor pulsaţii, care reprezintă de fapt suma succesiunilor 
fazelor amintite anterior (Fig. 3).

Figura 2. Dinamica invaziei guvizilor în fl. Nistru în condiţiile eliminării barierelor 
naturale provocate de construcţiile hidrotehnice majore.

Figura 3. Undele de dezvoltare populaţională a speciei invazive dintr-un ecosistem.

Din figura 3 observăm undele de dezvoltare populaţională a speciei invazive dintr-
un ecosistem în aspect temporar. Amplitudinea undei reprezintă intensitatea bioinvaziei, 
iar lungimea undei – durata etapelor. 

În concluzie trebuie să menţionăm că teoria pulsaţională a bioinvaziilor dezvoltată 
de către noi este caracteristică nu numai speciilor alogene, dar şi speciilor aborigene, 
într-u cât, orice taxon, indiferent de origine, poate demonstra un potenţial invaziv major 
în condiţii optimale de trai, sau orice specie cu efect invaziv la noi, în alte puncte 
ale arealului de răspândire poate fi rară, fiind protejată de legislaţia ţării sau tratate 
internaţionale (ca exemplu boarţa inclusă în Anexa III a Convenţiei Berna) [5]. 

Concluzii
Majoritatea speciilor dominante de peşti din ecosistemele acvatice naturale ale 

Republicii Moldova, indiferent de origine, în condiţii optimale de habitare pot manifesta 
un efect invaziv. Procesul de bioinvazie include patru stadii succesionale: pătrunderea, 
stabilizarea, explozia și expansiunea. Dinamica populaţională în aspect temporar 
preia forma unor unde (pulsaţii) populaţionale, unde amplitudinea undei reprezintă 
intensitatea bioinvaziei, iar lungimea undei – durata etapelor.
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