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RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECŢIA şI VAlORIfICAREA  
DIVERSITĂŢII IHTIOfAUNEI îN ECOSISTEMElE ANTROPIzATE

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, fulga Nina,  
şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
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REzUMAT
Lucrarea de faţă reprezintă o totalitate de recomandări cu privire la protecţia diversităţii 
ihtiofaunistice şi sporire a producţiei piscicole din ecosistemele acvatice naturale şi 
antropizate din Republica Moldova în condiţiile intensificării presingului antropic. 
Accentul este pus pe protecţia speciilor autohtone de peşti, multe dintre ele fiind de 
importanţă comunitară. 
Cuvinte cheie: Biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, 
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Introducere
Dacă în trecut, strategiile de conservare tradiţională a mediului se bazau mai mult 

pe o filozofie utilitară, ancorată în valoarea economică a componentelor biodiversităţii, 
fiind considerată doar o sursă de bunuri şi servicii prin câteva componente vizibile, şi era 
gestionată pentru a maximaliza efectivele a doar câtorva specii, în prezent, se recunoaşte 
că toate componentele biodiversităţii sunt importante. Latura biologică trebuie cuplată 
cu cea non-biologică, astfel încât contribuţ ia lor la creş terea biodiversităţ ii să fie din ce 
în ce mai mare.

Problema conservării diversităţii ihtiofaunistice şi aplicarea măsurilor necesare de 
menţinere a ei încă nu sunt pe deplin definite. Complexitatea şi dificultatea sa se rezumă, 
pe de o parte, de imperativul abordării ecosistemice, iar pe de altă parte, de necesitatea 
aplicării acţiunilor concrete pentru fiecare specie în parte. În prezent se aduc modificări 
atât de drastice mediilor naturale, încât, unele specii care sunt încă relativ abundente 
pot dispărea sau deveni rare numai în câţiva ani (majoritatea speciilor stenotope).  
În aceste condiţii se impune o ierarhizare a speciilor în funcţie de: statutul lor actual  
(în mod obligatoriu raportat la situaţia anterioară, la nivel de decenii sau chiar de 
secole), amploarea şi intensitatea ameninţărilor la care sunt supuse şi de perspectivele 
evoluţiei viitoare a populaţiilor în timp şi spaţiu. În funcţie de acest tablou se pot stabili 
măsuri adecvate de ocrotire a fiecărei specii luate în parte. 

Materiale şi metode
Materialul ihtiologic a fost colectat pe parcursul anilor 2004-2017 în diferite 

ecosisteme acvatice naturale şi antropizate ale Republicii Moldova. Speciile de peşti 
au fost colectate cu ajutorul plaselor staţionare şi flotante (dimensiunile laturii ochiului 
15 mm × 15 mm - 100 mm × 100 mm), năvodului pentru puiet (l = 6 m, Ø 5 mm), 
etrelor şi vintirelor. Majoritatea indivizilor capturaţi au fost reîntorşi în apă în stare vie. 
Pentru studiul de laborator, o parte neînsemnată a fost fixată în soluţie de formol de 4%. 
Analiza materialului ihtiologic s-a efectuat prin utilizarea metodelor clasice ecologice 
şi ihtiologice [1, 2, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 22]. 

Rezultate şi discuţii
Ţinând seama de starea şi dinamica efectivelor speciilor de peşti din ecosistemele 

naturale ale Republicii Moldova, şi în funcţie de arealul lor de răspândire, ele pot fi 
clasificate în:

Specii rare şi cu areal redus în limitele Republicii Moldova1.  - ţigănuşul, 
chişcarul ucrainean, lostriţa, păstrăvul-de-mare, porcuşorul-de-vad, porcuşorul-de-
nisip, fusarul, pietrarul, răspărul, zborişul, percarina, vârezubul, mreana-vânătă, 
obleţul-mare, ş.a..

Specii cu areal vast, dar care în limitele Republicii Moldova sunt în declin 2. 
numeric şi au dispărut din unele ecosisteme acvatice naturale - sturionii, păstrăvul-
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indigen, lipanul, şalăul-vărgat, văduviţa, sabiţa, grindelul, caracuda, boişteanul, 
ţiparul, linul, anghila, cosaşul, beldiţa, mihalţul, ş.a..

Specii cu areal limitat dar cu o densitate şi efectiv satisfăcător în limitele 3. 
Republicii Moldova – ghiborţul-de-Dunăre, zvârluga-de-Dunăre, zvârluga-
de-Don, porcuşorul-sarmatic, porcuşorul-de-şes, râmbiţa, cernuşca, rizeafca,  
scrumbia-de-Dunăre, ş.a.

De aceea, raritatea speciei trebuie raportată atât la arie cât şi la areal. Speciile cu 
areale discontinue (insulare) sunt în general mai vulnerabile decât cele care au areale 
continue. Populaţiile situate la periferia arealului (populaţiile marginale), de asemenea, 
sunt mai vulnerabile decât cele situate la mijloc. Dacă arealul speciei nu se modifică 
semnificativ, sau chiar se lărgeşte, iar la noi este o specie relativ rară, atunci cauza 
trebuie identificată și soluţionată din interior, însă, dacă arealul speciei este redus sau 
taxonul este situat la periferia lui, la noi fiind o specie comună, atunci protecţia acesteia 
trebuie aplicată în mod obligator prin angajamentul luat faţă de întreaga comunitate 
ştiinţifică internaţională. Abordând problema speciilor rare de peşti în ecosistemele 
naturale ale Republicii Moldova putem constata multe cazuri paradoxale. Speciile cu 
areale vaste de răspândire precum: sturionii, salmonidele, cleanul, văduviţa, mreana 
comună, mihalţul, caracuda, anghila-europeană, boişteanul, grindelul, lipanul, beldiţa, 
linul, ţiparul ş.a. la noi sunt ameninţate. Pe când multe dintre speciile de talie mare 
ca somnul, şalăul, ştiuca, sângerul, novacul, cosaşul, care la noi sunt intens afectate 
de pescuitul ilicit, în unele ţări înalt dezvoltate provoacă adevărate ravagii cu efect 
distructiv asupra biodiversităţii [7, 21, 22, 23, 24, 25 ].

Termenul de specie rară este foarte vag. În mod curent se consideră rară o specie 
care are o frecvenţă scăzută şi un efectiv mic, însă există specii care pot avea în 
anumite ecosisteme sau habitate o abundenţă mare, dar la care frecvenţa de întâlnire 
raportată la aria de răspândire să fie deosebit de mică. Mai există şi specii rare care 
întotdeauna au fost rare şi a căror abundenţă redusă nu este datorită impactului antropic 
[1]. De regulă, pentru specialiştii din domeniu, distribuţia discontinuă a populaţiilor 
în spaţiu şi dinamica negativă a efectivelor, trebuie să fie deja un indicator de alertă. 
Cauza fragmentării populaţiilor şi declinul lor indică, sau la o degradare a habitatelor 
caracteristice (specii stenotope), sau la o supraexploatare (specii de talie mare), iar 
ambele cazuri sunt deosebit de actuale pentru ihtiofauna Republicii Moldova. Pentru 
speciile indigene supuse presingului pescăresc, în primul rând, recomandăm institurea 
interdicţiei de pescuit, iar ulterior efectuarea lucrărilor de reproducere în captivitate 
şi repopulare. Această afirmaţie este deosebit de oportună pentru speciile migratoare 
şi semimigratoare de talie mare şi medie cum sunt sturionii, somonul-de-mare, lostriţa, 
vârezubul, anghila-europeană, ş.a, la care orice manipulare de repopulare este sortită 
eşecului fără o protecţie adecvată în perioada migraţiilor în masă. La speciile afectate 
de alterarea hidrobiotopică, protecţia trebuie efectuată în primul rând, prin conservarea 
şi reconstrucţia habitatelor caracteristice, şi numai ulterior, dacă e necesar, se intervine 
prin populări. Pentru revigorarea efectivelor speciilor cu diferit statut de raritate prin 
procedee ecologo-industriale de reproducere, trebuie ţinut cont de diversitatea genetică, 
neadmiţându-se folosirea numărului limitat de reproducători. Popularea ecosistemelor 
naturale cu specii rare trebuie să se facă cu puiet bine dezvoltat, capabil de hrănire 
activă, care să asigure o supravieţuire înaltă. Popularea cu puiet de dimensiuni foarte 
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reduse, cu hrănire mixtă endogen-exogenă, va duce la mortalităţi în masă, tensionarea 
relaţiilor trofice cu alte specii planctonofage şi la compromiterea acţiunilor de refacere 
a stocurilor piscicole. Trebuie de menţionat, că peştele în primele perioade ontogenetice 
ocupă zona de litoral şi sublitoral, iar în majoritatea ecosistemelor acvatice naturale 
din ţară abundă bibanul, guvidul-de-baltă, soretele, ciobănaşul, ş.a. răpitori facultativi, 
care ocupă aceeaşi nişă spaţială, şi nu vor ezita să consume orice pradă uşor accesibilă 
de dimensiuni mici. De aceea este foarte important ca populările să se facă cu puiet bine 
dimensionat şi viabil (nu mai mic de 20 g), în pofida unor argumente adesea nefondate 
de ordin economic cu privire la avantajele populărilor cu larve şi alevini. 

În prezent, există posibilitatea reproducerii în condiţii de captivitate, practic a 
oricărei specii de pești, mai ales a celor devenite în declin numeric, utilizând sistemele 
recirculante de creştere (SRC, SAR) [6]. Această metodă progresivă oferă o serie 
de avantaje: 1) simularea condiţiilor optime de creştere şi reproducere caracteristice 
fiecărui taxon, indiferent de influenţele externe de mediu şi exigenţele bio-ecologice 
2) controlul integral al calităţii şi o planificare exactă a cantităţii organismelor acvatice 
cultivate 3) consumul de apă şi suprafaţa limitată necesară procesului tehnologic şi 
unul din cele mai importante obiective majore este 4) producerea unui impact negativ 
minim asupra mediului [6]. Tot odată, este important de a atenţiona că, această metodă 
superintensivă de creştere necesită investiţii financiare mari, personal calificat, cheltuieli 
semnificative de energie electrică, nutreţuri granulate de înaltă calitate care sunt şi 
costisitoare, piaţă garantată de desfacere pentru speciile de consum, cultura înaltă a 
consumatorului şi o putere mare de cumpărare. De aceea, în condiţiile Republicii 
Moldova, implementarea acestei metode este justificată doar pentru speciile de peşti 
de importanţă comunitară majoră (lostriţa, morunul, nisetrul-pontic, păstruga, cega, 
păstrăvul-de-mare, păstrăvul-indigen, vârezubul, anghila, mihalţul, ş.a.), fiind nevoie 
de subsidii importante din partea statului sau a partenerilor internaţionali. 

În acest sens, o soluţie fezabilă şi de importanţă conservativă majoră este construcţia 
staţiunilor de reproducere în zona barajelor Dubăsari pe fl. Nistru şi Costeşti-Stânca 
pe r. Prut. Capturarea operativă a reproducătorilor şi lucrările facile de manipulare 
ulterioară vor asigura un randament maximal şi mortalităţi joase în procesul de 
fecundare, incubare, creştere şi populare cu puiet. Iar, în funcţie de specie, populările 
pot fi făcute atât în albie aval de baraj, cât şi în lac 

Ca argumentare a celor expuse pot servi valorile înalte ale indicelui de semnificaţie 
ecologică (W%) a speciilor cu divers statut de raritate din capturile cu plasele staţionare 
de diferite dimensiuni a laturii ochiului (20, 30, 40, 50 mm) instalate nemijlocit în aval 
de barajul Dubăsari în perioada de primăvară a anului 2017. Din speciile indigene de 
peşti sistematic capturate şi de interes conservativ/ameliorativ major care pot fi folosite 
în calitate de reproducători menţionăm: zborişul, pietrarul, cleanul mic, cleanul, 
mreana comună, scobarul, morunaşul, vârezubul, somnul, şalău, ştiuca, cega, avatul, 
ocheana, ş.a. (Figura 1). 

Un interes deosebit prezintă vârezubul - Rutilus frisii (Nordmann, 1840), care, până 
la intensificarea presingului antropic se captura în cantităţi mari în perioada migraţiilor 
de reproducere, fiind larg răspândit în majoritatea râurilor tributare din bazinul Mării 
Negre şi Azov (cu excepţia fl. Dunării unde taxonul este sporadic). 
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fig. 1 Valorile indicelui de semnificaţie ecologică (W) [8] a capturilor piscicole din 
plasele staţionare instalate nemijlocit în aval de barajul Dubăsari.
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Câteva decenii în urmă se considera că este pe cale de dispariţie în majoritatea 
fluviilor tributare a bazinului Pontic, dar din anumite cauze, încă neelucidate pe deplin, 
populaţiile au început să se renască în fluviile Don, Nipru, Bug şi Nistru. În pescuiturile 
ştiinţifice din primăvara anului 2017, efectuate cu plasele staţionare (dimensiunile 
laturii ochiului 50 mm) sub barajul Dubăsari, specia s-a încadrat în categoria celor: 
dominante (D4 – 8,77%), constante (C3- 60 %) şi caracteristice (W4 – 5,26 %). 

Este îngrijorător doar faptul că toate exemplarele capturate fac parte din aceeaşi 
grupă de vârstă (7 ani), ceea ce denotă o stare populaţională şubredă şi puternic afectată 
de instabilitatea condiţiilor de reproducere (la indivizii capturaţi s-au prelevat probe 
genetico-moleculare). Ritmul său de creştere rapid se datorează modului de nutriţie 
preponderent malacofag, strivind cu uşurinţă cochiliile scoicilor graţie dinţilor faringieni 
foarte dezvoltaţi (de unde şi se trage denumirea populară). 

În ecosistemele intens împânzite cu colonii de dreissenă, vârezubul devine un 
ameliorator biologic foarte important, care, în comparaţie cu scoicarul (rus: черный 
амур), se poate hrăni activ cu moluşte şi la temperaturi destul de scăzute ale apei  
(chiar şi sub 9°C). 

Pentru realizarea practică a principiilor de gestionare a productivităţii loturilor 
de reproducători a scrumbiei-de-Dunăre din fl. Nistru, în cadrul Laboratorului de 
Ihtiologie şi Acvacultură al IZ al AŞM a fost elaborată şi brevetată instalaţia pentru 
incubarea icrelor embrionate în condiţiile curentului de apă. Această instalaţie necesită 
puţine resurse materiale şi financiare pentru construcţie şi poate fi utilizată, inclusiv şi 
pentru alte specii pelagofile de peşti ca sabiţa şi rizeavca. 

Una din măsurile de protecţie a diversităţii ihtiofaunistice este reglementarea 
legală a protecţiei speciilor de plante şi animale cu divers statut de raritate. Având 
în vedere că, atât fl. Nistru, cât şi r. Prut sunt ecosisteme limitrofe, mărginite de statele 
vecine, măsurile de conservare a diversităţii ihtiofaunistice trebuie efectuate de comun 
acord, iar angajarea părţilor în respectarea clauzelor convenţiilor internaţionale trebuie 
să fie nu doar de ordin declarativ. Actul normativ interior care protejează diverse specii 
de plante şi animale (inclusiv peştii) este Legea Cărţii Roşii Nr. 325 din 15.12.2005, 
care prevede editarea şi actualizarea sistematică a listei speciilor cu divers statut de 
raretate [11]. Lista Roşie a oricărui stat trebuie să reflecte în mod obiectiv starea în care 
se află speciile ameninţate în limitele teritoriului naţional şi să fie relativ independentă 
de oricare act normativ intern sau internaţional (de un real folos pot fi informaţiile 
furnizate de lista Roşie a ţărilor vecine). Prima ediţie a Cărţii Roşii a fostei RSSM a 
apărut în 1978, în care erau incluse doar 29 specii de animale (inclusiv peşti), în Cartea 
Roşie, ed.II-a, 2001, se regăsesc 12 specii de peşti, iar acest număr sa dublat în ediţia 
a III-ea a Cărţii Roşii cuprinzând 24 specii de peşti, şi numărul lor cu siguranţă se va 
majora în ediţiile ulterioare [5].

Pentru speciile rare de talie mică (ţiparul, râmbiţa, ţigănuşul, boişteanul, beldiţa, 
grindelul, bobâreţul, unele specii de porcuşori, zglăvoacele, ş.a.) limitarea sau 
interzicerea pescuitului nu va avea nici un efect scontat datorită lunecării lor prin 
ochiurile plaselor, iar gura mică a unora nu le permite să se prindă frecvent la undiţă. 
Mulţi din aceşti taxoni sunt dificil de identificat pentru pescari, iar populaţiile acestor 
specii au un habitat restrâns şi o arie de răspândire intens fragmentată. În aşa fel, măsura 
de interzicere a pescuitului anumitor specii, poate fi una dezavantajoasă, dând iluzia 
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organelor executive că, prin adoptarea acesteia se realizează protecţia lor, dar, de fapt, 
se abate atenţia de la adevăratul factor care pune în pericol specia [4]. Protecţia lor 
poate fi efectuată doar prin instituirea zonelor cu statut special unde au fost semnalate. 
Se cunoaşte că, reducerea numărului de populaţii conduce la sărăcirea genofondului 
speciei. În acest sens, menţinerea şi conservarea a cât mai multor habitate, şi crearea 
coridoarelor de legătură vor avea un efect benefic şi pentru diversitatea genetică.  
Una din cele mai eficiente măsuri de protecţie a ihtiofaunei cu efect universal şi 
durabil este lărgirea ariilor protejate în sectoarele inferioare ale fl. Nistru şi r. Prut, 
şi instituirea unor noi în aval de barajele Dubăsari şi Costeşti-Stânca, fiind zone cu cea 
mai mare bogăţie specifică şi hidrobiotopică în limitele ţării, şi care vor servi ca situsuri 
de cruţare a florei şi faunei spontane. Albia râurilor în zonele cu statut special, trebuie 
supusă activ reconstrucţiei ecologice prin diverse acţiuni de asigurare a continuităţii 
de curgere prin distrugerea barajelor şi a digurilor antiinundaţii (sau construcţia de 
trecătoare pentru peşti), extinderea malurilor sub forma unor pante line, stabilizarea 
fundului râului în locurile cu viteză mare a curentului de apă, prin introducerea în 
albia minoră de pietre şi bolovani mari, precum şi prin plantarea malurilor cu vegetaţie 
ierboasă, arbuşti şi arbori din speciile hidrofile, care prin sistemul lor radicular fixează 
bine malurile [3, 13, 14, 15, 19, 20].

Pentru a se putea menţine biodiversitatea ihtiofaunistică şi starea populaţiilor la valori 
optimale, o condiţie importantă este asigurarea condiţiilor favorabile de reproducere 
în timpul perioadei de prohibiţie. Perioada de prohibiţie anuală trebuie deplasată cu 
2 săptămâni mai devreme, de la 15 martie până la 15 iunie,în scopul protecţiei integrale 
a tuturor speciilor de peşti în timpul reproducerii naturale (inclusiv a celor cu reproducere 
timpurie ca ştiuca, văduviţa, cleanul, vârezubul) şi contracararea braconajului piscicol 
pe traseele de migraţie spre boişti. Protecţia eficientă în perioada reproducerii naturale, 
concomitent cu menţinerea regimului hidrologic optimal, poate asigura pentru mulţi 
ani o productivitate piscicolă înaltă. Investigaţiile multianuale demonstrează că pentru 
lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti-Stânca este recomandată asigurarea, pe cât 
este posibil, a creşterii constante a nivelului apei în timpul perioadei de reproducere 
(pentru inundarea boiştilor), micşorarea treptată a nivelului apei cu un metru în luna 
iulie, şi o micşorare repetată înainte de stabilirea podului de gheaţă. Această dinamică 
anuală a regimului hidrologic va permite asigurarea succesului reproducerii diferitor 
specii de peşti, dezvoltarea şi creşterea puietului în condiţii optimale, mineralizarea şi 
dezinfectarea substratului reproductiv, şi acoperirea cu vegetaţie acvatică a boiştilor, 
pregătindu-le pentru viitorul sezon de înmulţire. În sectoarele de albie este recomandat 
ca imediat după topirea podului de gheaţă de efectuat curăţarea (spălarea) boiştilor de 
resturile de vegetaţie moartă prin asigurarea unui flux maximal al debitului timp de 
4-5 zile consecutive (ca exemplu 700-800 m3/s în aval de lacul Novodnestrovsk) [14]. 
Ulterior, măcar timp de o lună (mij. lunii aprilie – mij. lunii mai) de menţinut un nivel al 
apei cât este posibil de ridicat ce va permite inundarea luncilor, iar peste 2-3 săptămâni 
de la finalizarea perioadei reproductive de repetat acest maxim hidrologic, facilitând, în 
aşa mod, ieşirea reproducătorilor şi a puietului din zonele inundate. 

Activităţile de protecţie şi conservare a diversităţii ihtiofaunistice este de neconceput 
fără îmbunătăţirea calităţii apei, ca mediu inalienabil pentru habitarea peştilor şi care 
se bazează pe două mari grupe de activităţi: structurale şi activităţi nonstructurale. Din 
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cele structurale amintim: construcţia de noi staţii tehnologice de tratare a apelor uzate, 
modernizarea celor vechi, îmbunătăţirea practicilor agricole, îmbunătăţirea condiţiilor 
de stocare şi depozitare a deşeurilor, dezvoltarea sistemului de canalizare, ş.a.  
Printre activităţile nonstructurale ale managementului resurselor acvatice amintim: 
dezvoltarea şi implementarea unor standarde stricte, formarea personalului înalt 
calificat, crearea companiilor de informare şi educare ecologică a populaţiei, amendarea 
legislaţiei interne cu privire la gospodărirea apelor şi a resurselor biologice acvatice. 
Educaţia ecologică a populaţie băştinaşe trebuie să includă: 1. stimularea voluntariatului 
local în activităţi de salubrizare şi descurajarea infractorilor, 2. realizarea seminarelor 
de informare şi instruire în instituţiile de învăţământ şi instituţiile de profil, 3. simultan, 
profesorii coordonatori din instituţiile de cercetare şi învăţământ trebuie să impulsioneze 
alegerea de lucrări de licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat în domeniul ecologiei 
acvatice, stimulând elaborarea de noi soluţii ecotehnice, publicarea rezultatelor, scrierea 
și realizarea de noi proiecte.

Concluzii 
Recomandările de redresare şi ameliorare a stării ihtiofaunei din bazinul fl. Nistru 

şi r. Prut includ:
a) Reconstrucţia habitatelor speciilor de interes comunitar şi extinderea ariilor 

protejate. 
b) Reducerea poluărilor şi interzicerea totală a oricăror imixtiuni asupra integrităţii 

hidrobiotopice.
c) Perioada de prohibiţie anuală trebuie deplasată cu 2 săptămâni mai devreme, 

(de la 15 martie până la 15 iunie) în scopul protecţiei integrale a tuturor speciilor de 
peşti în timpul reproducerii naturale (inclusiv a celor cu reproducere timpurie ca ştiuca, 
văduviţa, cleanul, vârezubul) şi contracararea braconajului piscicol pe traseiele de 
migraţie la boişti.

d) Monitorizarea mai strictă a activităţii de pescuit şi înăsprirea sancţiunilor. 
e) Reproducerea în captivitate şi repopularea fl. Nistru şi r. Prut cu specii indigene de 

peşti de importanţă istorică, comunitară, economică şi ameliorativ-ecologică (sturionii, 
lostriţa, mihalţul, somnul, vârezubul, linul, sabiţa, morunaşul, ş.a.).

f) Colaborarea mai strânsă la nivel inter-statal şi inter-instituţional în domeniul 
evaluării şi protecţiei resurselor piscicole.

Cercetările ştiinţifice au fost efectuate în cadrul proiectului naţional: 15.817.02.27A.
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