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STAREA ACTUALĂ A IHTIOFAUNEI LACULUI DE ACUMU-
LARE VATRA (GHIDIGHICI) ŞI RECOMANDĂRI DE SPORIRE A 

PRODUCTIVITĂŢII PISCICOLE

Dumitru Bulat 

Institutul de Zoologie al A.Ş.M.

Introducere

Oportunitatea studierii ihticenozei lacului de acumulare Vatra reiese din destinaţia 
lui ca ecosistem recreativ, piscicol şi de protecţie a naturii (e un refugiu important 
pentru numeroase specii de animale şi plante vulnerabile). Condiţiile de eutro zare şi 
colmatare intensivă în lacul de acumulare Vatra, au determinat modi cări semni ca-
tive structural-funcţionale ale ihtiocenozei acestui ecosistem acvatic. În perioada anilor 
1985-1990, sporadic, Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova a 
efectuat lucrări de populare a lacului cu cantităţi neînsemnate de larve şi puiet de crap, 
şalău, sânger, bufalo, cosaş, ştiucă etc. Până în anul 2007 au fost întreprinse măsuri de 
populare a lacului cu larvă-puiet de peşti valoroşi, însă din cauza protecţiei ine ciente 
a resurselor piscicole şi braconajului intensiv n-a avut loc majorarea semni cativă a 
productivităţii piscicole. Începând cu anul 2007 în lac au fost întreprinse măsuri de 
populare sistematică cu specii economic valoroase de peşti (crap, sânger, novac şi 
cosaş). 

Material şi metode

Materialul ihtiologic a fost colectat în perioada aa. 2006-2009 cu ajutorul plaselor 
staţionare (Ø 15 mm × 15 mm - 100 mm × 100 mm), năvodului pentru puiet (l 6 m). 
Speciile de peşti capturate au fost supuse analizei ihtiologice şi ecologice uzuale [1, 3]. 
Toate datele obţinute au fost supuse prelucrării statistice utilizând programele STA-
TISTICA 6,0 şi Excel – 2007.

 Cercetarea adâncimii, reliefului faciesului şi repartizarea peştilor în hidrobiotopuri 
a fost efectuată cu ajutorul ecosonorului de tip „Humminbird Piranha Max 15”.

Rezultate şi discuţii

În rezultatul cercetărilor efectuate în componenţa ihtiofaunei lacului de acumulare 
Vatra s-au constatat 30 specii de peşti, care aparţin la 8 familii: Esocidae – 1, Cyprini-
dae - 14, Cobitidae - 2, Gasterosteidae - 2, Syngnathidae – 1, Percidae – 3, Centra-
rchidae – 1, Gobiidae – 6.

Frecvenţa în capturi a speciilor de peşti relevă schimbări radicale la nivel de efectiv 
în ihtiofauna lacului  într-o perioadă relativ scurtă de timp (tab. 1.). A fost înregistrată 
diminuarea efectivului bibanului, roşioarei şi a ştiucii. Acest fapt demonstrează in uenţa 
factorilor antropici asupra dinamicii parametrilor calitativi şi cantitativi ai ihtiofaunei 
lacului de acumulare Vatra în condiţiile ecologice actuale.

Analiza indicilor ecologici ai ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra a fost 
efectuată în diferite hidrobiotopuri, anotimpuri şi multianual ( g. 1.). 

Valoarea cea mai mare a indicelui de diversitate Shanon (Hs), a fost înregistrată în 
anul 2007, când în lac au fost populate noi specii de peşti.
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Tabelul 1: Dinamica frecvenţei în capturi a speciilor de peşti în 
perioada aa. 2006-2008

Nr Speciile de peşti
Frecvenţa peştilor în capturi

2006 2007 2008

1. Crap + + + + + +

2. Caras argintiu + + + + + + + +

3. Plătică + + + + + + + +

4. Obleţ + + + + +  + + + +

5. Babuşcă +  + + + + + + + + + + +

6. Roşioară + + + + + + + +

7. Avat - + +

8. Porcuşor + + -

9. Fufă + - -

10. Sînger + + + + + + +

11. Cosaş - + + + + +

12. Novac + + + + + +

13. Boarţă + + + + + + + + +

14. Murgoi-bălţat + ++ + + + +

15. Zvîrlugă + + + + + + + + +

16. Ţipar + - +

17. Ştiucă + + + + + + 

18. Osar + + + + + + +

19. Ac de mare + + + + + + + + +

20. Biban + + + + + ++

21. Ghiborţ + + + + + + + + +

22. Ghidrin + - +

23. Şalău + + + + + + 

24. Sorete + - -

25. Mocănaş + + + + + +

26. Guvid-de-baltă + + +

27. Stronghil + + + +

28. Moacă-de-brădiş + + + + + + + + +

29. Hanos - + +

30. Ciobănaş + + + + + + + + +

Unde: + - rar, ++ - relativ rar, +++ - abundent, ++++ - foarte abundent.

Valorile indicelui Simpson (Is) demonstrează omogenitatea frecvenţelor speciilor 
în capturi. 

Echitabilitatea are valori in general joase ca rezultat a constituirii biomasei pisci-
cole din câteva specii dominante (obleţ, babuşca, biban).
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Analiza matematică a tempoului de creştere gravi-dimensională cu ajutorul funcţiei 
Bertalanffy [2] demonstrează o creştere semni cativă caracteristică pentru majoritatea 
speciilor de peşti din lacul de acumulare Vatra, ceea ce demonstrează existenţa unei 
baze tro ce favorabile de creştere şi îngrăşare (tab. 2.).

Fig. 1. Analiza multianuală a indicilor ecologici.
Notă: Hs – indecele de diversitate Shanon; Is – indicele de diversitate Simpson; e – in-

dicele de echitabilitate; Hr – indicele de diversitate relativă. 

Valoare majorată a parametrilor de creştere este observată la speciile cu ciclul vital 
scurt cum este obleţul (k(l)=0,522, k(w)=0,104) şi ghiborţul (k(l)=0,416, k(w)=0,189). 
Valorile lui k pentru aşa specii ca: şalăul, ştiuca, plătica sunt relativ joase, deoarece 
aceste specii au talie mare,  ind reprezentate de mai multe grupe de vârstă. 

 A fost stabilit un ritm de creştere deosebit de accelerat a speciilor populate  to-
zooplanctonofage cum este sîngerul (k(l)=0,423, k(w)=0,294) şi novacul (k(l)=0,529, 
k(w)=0,286), care au ocupat o nişă tro că nouă. Comportamentul moluscofag a crapu-
lui în noile condiţii de viaţă, de asemenea facilitează ritmul de creştere gravi-dimen-
sional (k(w)=0,24). 

Pe lângă popularea sistematică şi ştiinţi c argumentată a lacului Vatra cu specii 
valoroase de peşti se recomandă exploatarea corectă a populaţiilor, fără a afecta struc-
tura şi starea funcţională a lor. Această problemă a devenit şi mai stringentă în rezul-
tatul demarării pescuitului industrial în acest ecosistem. 

Se recomandă exploatarea populaţiilor de sînger şi novac în scopuri industriale de 
la vârsta de 3+, când ating greutatea de 4,1 kg şi respectiv 5,5 kg, iar a crapului - de la 
vârsta de 4 ani când atinge greutatea medie de 4,390 kg şi reuşeşte să se reproducă natu-
ral de două ori ( de la vârsta de 3 ani). Sporul maximal în greutate la atingerea acestor 
valori este minimal. Pescuitul industrial la vârstele nominalizate nu va afecta structura 
de vârstă a populaţiilor de plătică, şalău şi ştiucă. La cosaş sporul în greutate a scăzut 
brusc, de la 1,4 kg în toamna anului 2007 până la 0,6 kg – în toamna anului 2008. De 
aceea popularea lui de mai departe, fără o furajare suplimentară trebuie stopată până la 
stabilirea efectivului optimal. Pescuitul industrial al altor specii din lac trebuie interzis, 
cu excepţia obleţului.
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Tabelul 2. Valorile coe cienţilor de creştere a speciilor de peşti din 
lacul de acumulare Vatra

Obleţ Ghiborţ Şalău Ştiucă

k(l)=0,522
k(W)=0,104

b=3,955

k(l)=0,416
k(W)=0,189

b=2,977

k(l)=0,190
k(W)=0,04

b=3,017

k(l)=0,132
k(W)=0,02

b=2,891

Babuşcă Biban I Biban II Plătica I

k(l)=0,159
k(W)=0,047

b=3,767

k(l)=0,227
k(W)=0,084

b=2,951

k(l)=0,15
k(W)=0,02

b=2,876

k(l)=0,158
k(W)=0,066

b=2,975

Plătica II Roşioară Avat Carasul argintiu

k(l)=0,091
k(W)=0,019

b=3,063

k(l)=0,113
k(W)=0,02

b=2,773

k(l)=0,309
k(W)=0,015

b=2,713

k(l)=0,300
k(W)=0,085

b=3,020

Sînger Novac Cosaş Crap

k(l)=0,423
k(W)=0,294

b=2,960

k(l)=0,529
k(W)=0,286

b=3,019

k(l)=0,261
k(W)=0,01

b=2,860
k(W)=0,24

Notă: k(l) – coe cientul de creştere în lungime; k(W) – coe cientul de creştere în greutate; b – 
coe cientul exponenţial al corelaţiei dintre greutate şi lungime; biban (plătică), I – forma ecologică 
a speciei cu tempou lent de creştere gravidimensională; biban (plătică) II - forma ecologică a speciei 
cu tempou accelerat de creştere gravidimensională.

 Plasele staţionare pentru pescuitul industrial trebuie să  e selectate în dependenţă 
de speciile care urmează a   pescuite. Pescuitul ştiinţi c de control a evidenţiat dimen-
siunile optimale a laturii ochiului plaselor staţionare pentru diferite specii de peşti, care 
au fost grupate în 3 blocuri:

I. Sîngerul, novacul şi crapul trebuie pescuit începând cu dimensiunile de 80 mm. 
Sîngerul şi novacul, toamna, se ţine în grupe mari şi se deplasează activ la distanţe con-
siderabile. De aceea înainte de a începe efectuarea pescuitului industrial al lui, trebuie 
preventiv de localizat cârdul, apoi înconjurat cu plase, iar în interiorul cercului de 
produs gălăgie. Este o metodă rapidă în timp, iar indivizii altor specii de peşti interzise 
pentru pescuit sunt eliberaţi imediat. 

II. Babuşca, carasul argintiu, roşioara, bibanul, şalăul şi ştiuca se recomandă a   
supuse pescuitului industrial numai în perspectivă şi în scopul menţinerii echilibrului 
ecologic optimal al speciilor şi detensionării concurenţei tro ce interspeci ce. Plasele 
recomandate pentru pescuitul acestor specii sunt: 45mm- 60 mm. 

III. Pentru pescuitul speciilor cu ciclul vital scurt nu se recomandă plase staţionare 
din cauza randamentului scăzut. În timpul concentrărilor în masă a obleţului la repro-
ducere cel mai e cient este pescuitul cu năvodaşul.

În scopul protecţiei reproducerii ştiucii şi restabilirii efectivului acesteia, perioada 
de prohibiţie pentru anii 2008-2012 trebuie stabilită începând cu data de 5 martie. În 
sectorul superior al lacului cu importanţă majoră la reproducerea şi nutriţia speciilor 
valoroase de peşti, pescuitul industrial, sportiv şi de amatori trebuie interzis pe perioada 
întregului an. În alte sectoare pescuitul poate   efectuat toamna (la temperatura apei 
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mai mică de 12°C ), când peştele se ţine în grupe dense şi ca produs alimentar atinge 
calitatea satisfăcătoare.

Concluzii:

Eterogenitatea accentuată a biotopului lacului de acumulare Vatra condiţionează 
o diversitate taxonomică mare, migraţii bine exprimate la speciile de peşti şi nişe eco-
logice bine delimitate.

Ritmul de creştere gravi-dimensional la majoritatea speciilor de peşti este sporit, 
ceea ce demonstrează o bază tro că bogată în lac, dar şi un nivel înalt de eutro zare, 
periculos pentru stabilitatea ecosistemului în general.

Recomandări pentru sporirea productivităţii piscicole în lac:

Respectarea dimensiunilor optimale şi minimale a speciilor de peşti supuşi pes-
cuitului industrial. 

Respectarea timpului, perioadei, locurilor de pescuit şi utilizarea uneltelor şi me-
todelor de pescuit industrial recomandate în lacul de acumulare Vatra.

Reglementarea juridică adecvată a regulilor privind pescuitul industrial, sportiv şi 
de amatori, executarea mai strictă a sancţiunilor şi protecţia mai e cientă împotriva 
braconajului.

Prevenirea poluării, colmatării şi eutro zării ecosistemului lacului Vatra pentru re-
spectarea condiţiilor adecvate dezvoltării speciilor valoroase de peşti.

Popularea sistematică argumentată a lacului cu puiet (în vârstă de 2 ani) al speciilor 
de peşti valoroşi. 

Folosirea amelioratorilor biologici în lupta cu dezvoltarea excesivă a speciilor cu 
ciclul vital scurt, dezvoltarea excesivă a populaţiei de dreisenă, procesul de „în orire a 
apei” şi împânzire cu vegetaţie acvatică.

Crearea condiţiilor prielnice pentru reproducerea naturală a speciilor economic val-
oroase şi stimularea reproducerii naturale prin instalarea cuiburilor arti ciale.

Crearea bazei tro ce favorabile pentru speciile valoroase de peşti.
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