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În concluzie, cunoscând profund devotamentul savanţilor ce activează în sectorul
agro-alimentar, sunt convins şi vă asigur că şi în continuare ei vor servi cu devotament
ştiinţa agrară. Urmează ca toţi cei care determină asigurarea securităţii alimentare în ţară
să ne acorde un suport fi nanciar şi moral esenţial deoarece, condiţiile în care activăm
sunt departe de a contribui la realizarea deplină a potenţialului creativ.

Vă mulţumesc pentru atenţie!
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Rezumat
În lucrare se abordează problema invaziilor la peşti care poate fi  nu numai de provenienţă
alogenă dar, şi graţie modifi cărilor rapide a valorilor factorilor de mediu – de origine
nativă. Se constată cea mai mare rată de expansiune şi cel mai mare efect negativ asupra
funcţionalităţii ecosistemelor acvatice din Republica Moldova produs de patru specii
alogene şi naturalizate de peşti: carasul argintiu, murgoiul bălţat, soretele şi guvidul
de Amur. Din 15 specii de peşti introduse în scopuri piscicole în diferiţi ani, astăzi
în acvacultură sunt răspândite doar trei specii alogene: sângerul, novacul şi cosaşul,
ponderea lor în ecosistemele naturale crescând semnifi cativ după inundaţiile majore din
vara anului 2008 şi 2010.
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Introducere
Conform datelor FAO, peştii sunt hidrobionţii cel mai frecvent utilizaţi în

lucrările de aclimatizare, iar dintre aceştia, speciile dulcicole au cea mai mare pondere
(Falka, 2006). Însă în 76% din cazuri nu se cunoaşte exact cine este responsabil de
 introducerea lor [6].

Dintre toate zonele lumii, statele din fosta Uniune Sovietică deţin locul de frunte în
ceea ce priveşte volumul lucrărilor şi rezultatele obţinute în aclimatizarea hidrobionţilor
[11]. Însă, concomitent cu întroducerile deliberate, au pătruns accidental şi alţi peşti de
talie mică, devenind agresori periculoşi în ecosistemele recipiente, iar cu materialul
ihtiologic alogen, au pătruns şi noi paraziţi, provocând şi noi boli.

Studiile faunistice din Republica Moldova atestă, că în ultimii ani, sub acţiunea
factorilor antropogeni precum fragmentarea, colmatarea şi eutrofi zarea activă a
râurilor, efectuarea lucrărilor de asanare, dezvoltarea pescuitului şi acvaristicii,
poluarea tehnogenă şi menajeră, ş.a. au redus dramatic diversitatea ihtiofaunistică
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autohtonă, pricinuind perturbări structural-funcţionale majore în populaţiile speciilor
indigene de peşti [12].

Pe de altă parte modifi carea condiţiilor ecologice au creat conjuncturi favorabile
de proliferare a speciilor cu valenţă ecologică largă, cu strategii adaptive de succes şi
cu comportament agresiv interspecifi c, idioadaptările lor fi ind: ciclul de viaţă scurt,
plasticitate fenotipică şi genotipică accentuată, eurifagie (sau stenofagie cu hidrobionţi
uşor accesibili), strategii reproductive de tip r sau uşor fl exibile, grija faţă de progenituri,
moduri specifi ce de reproducere, indiferenţa faţă de substratul de reproducere, maturitate
sexuală precoce, depunerea pontei în mai multe rate, eurioxifi lia, euritermia, însuşiri
eurihaline şi rezistenţa la poluanţi persistenţi [2, 3].

Abordarea fenomenului invaziilor ihtofaunistice poartă de multe ori un caracter
regional, în multe cazuri fi ind tratat sub aspect economic. Pentru ţările în curs de
dezvoltare, speciile introduse deliberat ar însemna noi perspective în lupta cu defi citul
alimentar, latura ecologică fi ind întotdeauna una secundară. Ca exemplu, în Republica
Moldova ciprinidele asiatice sunt specii economic valoroase, iar în SUA – specii
invazive şi deosebit de periculoase. [22].

Materiale şi metode
Materialul ihtiologic a fost colectat pe parcursul anilor 2001-2011 în diferite

ecosisteme acvatice naturale şi antropizate (fl uviul Nistru şi râul Prut; lacurile de
acumulare: Dubăsari, Costeşti-Stânca, Ghidighici; râurile mici: Bâc, Răut, Cubolta,
Răcovăţ, Căinari, Ciuhur, Cogâlnic, Ciulucul de Mijloc, Vilia, Larga, Lopatnic,
Copăcianca, Draghişte). Speciile de peşti au fost colectate cu ajutorul plaselor staţionare
(dimensiunile laturii ochiului 15 mm × 15 mm - 100 mm × 100 mm), năvodului pentru
puiet (l = 6 m). Majoritatea indivizilor capturaţi au fost reîntorşi în apă în stare vie.
Pentru studiul de laborator, o altă parte s-a fi xat în soluţie de formol de 4%. Analiza
materialului ihtiologic s-a efectuat prin utilizarea metodelor clasice ecologice şi
ihtiologice [10, 11, 16]. Toate datele obţinute sunt o sinteză a prelucrării statistice,
utilizând programele STATISTICA 6,0, BIOSTAT şi Excel – 2007.

Rezultate şi discuţii
Se presupune că primele translocări de specii au avut loc circa şase mii de ani

î.e.n. [13]. Însă fenomenul şi-a avut „epoca de glorie” între anii 1950-1980, apoi, după
conştientizarea riscurilor legate de acesta, numărul introducerilor de peşti a scăzut
treptat [6].

În apele Republicii Moldova, în funcţie de modul pătrunderii speciilor alogene,
acestea pot fi  grupate în (Tab. 1):

Specii pătrunse antropohor deliberat1.  - (Sângerul – Hypophthalmichthys
molitrix (Valenciennes, 1844), Novacul – Hypophthalmichthys nobilis (Richardson,
1845), Cosaşul – Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) ş.a. ).

Specii pătrunse antropohor accidental2.  – (murgoiul-bălţat – Pseudorasbora
parva (Temminck et Schlegel, 1844), soretele – Lepomis gibbosus (L., 1758), guvidul-
de-Amur - Perccotus glenii Dybowski, 1877, carasul argintiu – Carassius gibelio
(Bloch, 1782) ş.a.).

Specii interveniente native3. care şi-au lărgit arealul (inclusiv nişele spaţiale)
graţie modifi cărilor condiţiilor de mediu – (unele specii de guvizi (stronghilul –
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Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), guvidul-de-mare – Neogobius eurycephalus
(Kessler,1874), moaca-de-brădiş – Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837),
ciobănaşul - Neogobius fl uviatilis Pallas, 1811, mocănaşul – Neogobius gymnotrachelus
(Kessler, 1857)), undreaua – Syngnathus abaster Eichwald, 1831, aterina-mică-pontică
– Atherina boyeri Risso, 1810, gingirica – Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)
ş.a.).

Specii reîntroducente –4. sunt specii native care: 1. anterior au dispărut în rezultatul
acţiunilor antropogene negative (fragmentarea râurilor, suprapescuitul, poluarea ş.a.),
dar au fost reîntroduse deliberat în scopul conservării biodiversităţii autohtone sau
economic (ex. majoritatea acipenseridelor); 2. specii indigene a căror genofond a fost
impurifi cat cu reprezentanţi din alte regiuni geografi ce ( boarţa europeană Rhodeus
amarus (Bloch, 1782), crapul european Cyprinus carpio (L. 1758) cu variaţiile sale
sălbatice ( varr. typicus, oblongus, gibbosus, hungaricus), subspeciile sale asiatice
(Cyprinus carpio rubrofuscus La Capède, 1803 , Cyprinus carpio haematopterus
Martens, 1876), rasele selecţionate obţinute (varr. auratus, nudus, specularis ş.a).

Tabelul 1. Peşti de origine alogenă, semnalaţi pe teritoriul Republicii Moldova
 (sec. XX - prezent).

Nr
Specimenele şi poziţia

taxonomică

Modul (vectorul) de pătrundere în ecosiste-
mele Republicii Moldova şi starea actuală a

efectivelor*

Impactul
ecologo- eco-
nomic produs
în condiţiile
Republicii
Moldova**

Antropohor
deliberat

(AD)

Antro-
pohor

accidental
(AA)

Specii
inter-

veniente
(IN)

Specii
reîntro-
ducente

(RE)

1 2 3 4 5 6 7

Ord.  Acipenseriformes     Fam.  Acipenseridae

1.
Nisetru rusesc - Acipenser
gueldenstaendtii Brandt
et Ratzeburg, 1833

R ↓ NI

2.
Nisetru siberian – Aci-
penser baerii Brand,
1869

AD ¤ NI

3.
Bester   -  Huso huso
(L.1758) X Acipenser ru-
thenus L. 1758

AD ¤ NI

4.
Morun -  Huso huso (L.,
1758)

R ↓ NI

5.
Nisetru caucazian (pon-
tic) – Acipenser colchicus
Marti, 1940

AD - NI

Fam. Polyodontidae

6.
Poliodon  - Poly-
odon spathula
(Walbaum,1792)

AD ¤ NI
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Tabelul 1. (Continuare).

1 2 3 4 5 6 7

Ord. Clupeiformes     Fam. Clupeidae

7.
Gingirica -  Clupeonella
cultriventris (Nordmann,
1840)

I → NI→PI

Ord. Atheriniformes      Fam. Atherinidae

8.
Aterina-mică pontică -
Atherina boyeri Risso,
1810

I ↑ NI→PI

Ord. Salmoniformes      Fam. Salmonidae

9.
Păstrăv curcubeu - On-
corhynchus mykiss
(Walbaum,1792)

AD ¤ NI

10.
Fântânel – Salvelinus fon-
tinalis (Mitchilll, 1814)

AD ¤ NI

Fam. Coregonidae

11.
Coregon mic – Coregonus
albula (L., 1758)

AD - NI

12.
Coregon-de-Ciudsk –
Coregonus maraenoides
Poljakov, 1874

AD - NI

13.
Coregon-de-lac – Core-
gonus peled (Gmelin,
1789)

AD - NI

Ord. Cypriniformes  Fam. Cyprinidae

14.
Caras argintiu -  Caras-
sius gibelio (Bloch, 1782)

AD↑ AA↑ I

15.
Caras auriu - Carassius
auratus (Linnaeus, 1758)

AD → AA → NI

16.
Crapul european - Cypri-
nus carpio Linnaeus, 1758
cu rasele de crescătorie

AD ↑ R IEM

17.

Crap de Amur (sud-est-
asiatic) – Cyrinus rubro-
fuscus La Capède, 1803
var. Typicus

AD ? NI

18.
Crap japonez – Cyrinus
rubrofuscus La Capède,
1803 var.koi

AD ¤ NI

19.
Crap est-asiatic – Cypri-
nus carpio haematopterus
Martens, 1876

AD ? NI
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Tabelul 1. (Continuare).

1 2 3 4 5 6 7

20.

Murgoi bălţat-
Pseudorasbora parva
(Temminck & Schlegel,
1846).

AA ↑ I

21.
Boarţa  - Rhodeus amarus
(Bloch, 1782)

R ↑ PI→I

22.
S â n g e r - H y p o p h t h a l -
michthys molitrix
(Valenciennes,1844)

AD ↑ IEM, PI

23.
Novac -Hypophthalmich-
thys nobilis (Richardson,
1845)

AD ↑ IEM, PI

24.
Cosaş -Ctenopharyngo-
don idella (Valenciennes,
1844)

AD ↑ IEM, PI

25.
Scoicar - Mylopharyngo-
don piceus (Richardson,
1846)

AD - NI

Fam. Catostomidae

26.
Bufalo cu gura mică –
Ictiobus bubalus (Rafi n-
esque, 1818)

AD - NI

27.
Bufalo cu gura mare – Ic-
tiobus cyprinellus (Valen-
ciennes, 1844)

AD - NI

28. Bufalo negru AD - NI

Ord. Siluriformes    Fam. Ictaluridae

29.
Somn-de-canal – Ictalu-
rus punctatus (Rafi n-
esque, 1818)

AD ¤ NI

Fam. Clariidae

30.
Somn african – Clarias
gariepinus Burchell,
1822

AD ¤ NI

Ord. Mugiliformes   Fam. Mugilidae

31.
Pilengas – Liza haema-
tocheilus (Temminck &
Schlegel, 1845)

AD ¤ NI

Ord. Gasterosteiformes    Fam. Gasterosteidae

32.
Osar -  Pungitius platyg-
aster  Kessler,1859)

IN ↑ PI
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Tabelul 1. (Continuare).

1 2 3 4 5 6 7

Ord. Syngnathiformes     Fam. Syngnathidae

33.
Undrea - Syngnathus
abaster Risso, 1827

IN ↑ PI

Ord. Perciformes        Fam. Centrarchidae

34.
Biban-soare (sorete) -
Lepomis gibbosus (Lin-
naeus, 1758)

AA↑ I

Fam. Odontobutidae

35.
Guvidul-de-Amur-Perc-
cottus glenii Dybowski,
1877

AA↑ I

Fam. Gobiidae

36.
Stronghil - Neogo-
bius melanostomus
(Pallas,1814)

IN↑ PI→I

37.
Ciobănaş - Neogobius fl u-
viatilis (Pallas, 1814)

IN↑ PI

38.
Mocănaş - Babka gym-
notrachelus (Kessler,
1857)

IN↑ PI

39.
Moacă de brădiş -Pro-
terorhinus semilunaris
(Heckel, 1837)

IN→ PI

40.
Guvid de baltă -  Neogo-
bius kessleri (Guenther,
1861)

IN↑ PI

41.
Guvid de mare - Neogo-
bius eurycephalus (Kes-
sler, 1874)

IN↑ PI

* - ↑ - efectiv în creştere, ↓ - efectiv în descreştere, → - efectiv constant în timp, ? –
informaţii insufi ciente, - - specie dispărută, ¤ - specie cultivată în condiţii speciale şi în cantităţi
nesemnifi cative (fi ind accidentală în ecosistemele naturale). ** - invaziv (I), potenţial invaziv
(PI), non-invaziv (NI), de importanţă economică majoră (IEM).

În funcţie de rata de expansiune şi impactul ecologo-economic produs în limitele
Republicii Moldova, deosebim:

Specii introducente, economic valoroase.1.
Specii alogene naturalizate.2.
Specii interveniente, potenţial invazive (sau invazive).3.
Specii aborigene invazive.4.

5. Specii alogene introducente, economic valoroase.
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După estimările noastre, în apele Republicii Moldova, în diferiţi ani, au fost
întreprinse măsuri de sporire a productivităţii piscicole prin introducerea a 24 taxoni de
peşti de origine asiatică şi americană, care fac parte din 14 genuri şi 9 familii (Tab. 1):
nisetrul siberian - Acipenser baeri Brandt, 1869, nisetru pontic – Acipenser colchicus
Marti, 1940, sângerul - Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), novacul
- Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845), cosaşul - Ctenopharyngodon
idella (Valenciennes, 1844) (introduse în 1961), scoicarul - Mylopharyngodon piceus
(Richardson, 1845) (introdus în anii 70 ai sec. XX) , 3 specii de buffalo - Ictiobus
cyprinellus (Valenciennes, 1844), I.bubalus (Rafi nesque, 1818) şi I.niger (Rafi nesque,
1819) (introduse în 1975), somnul-de-canal - Ictalurus punctatus (Rafi nesque, 1818)
(introdus în 1976), poliodonul - Polyodon spathula (Walbaum, 1792) (introdus în
1974), Coregonus peled (Gmelin, 1789), Coregonus maraenoides Poljacov, 1874,
Coregonus albula (L., 1758) (introduse în 1952), pilengasul – Liza haematocheilus
(Temminck et Schlegel, 1845), somnul african – Clarias gariepinus Burchell 1842 şi
păstrăvul curcubeu - Oncorhyncus mykiss irideus Walbaum 1792 ş.a. [12, 15]. Dintre
specimenele menţionate, astăzi numai opt (sângerul, novacul, cosaşul, mai puţin
poliodonul, nisetrul siberian, somnul african, somnul-de-canal şi păstrăvul curcubeu)
se cultivă în amenajările piscicole, reproducerea cărora se efectuează exclusiv prin
metode artifi ciale şi în condiţii speciale (viviere cu circuit deschis sau în sisteme
recirculante).

În ecosistemele naturale şi antropizate sunt răspândite doar 3 specii: sângerul,
novacul şi cosaşul. Efectivul lor în obiectivele naturale depinde de rata şi intensitatea
populărilor organizate, şi de pătrunderea accidentală din alte diverse cauze ( calamităţi
naturale, construcţii hidrotehnice avariate ş.a.).

După inundaţiile puternice din vara anului 2008 şi mai ales 2010, ponderea acestor
specii în ecosistemele naturale a bazinului fl . Nistru şi r. Prut s-a majorat semnifi cativ.
Rezultatele pescuiturilor stiinţifi ce din albia râului Prut în toamna anului 2011 au pus
în evidenţă valoarea de 39,4% a acestor specii în capturi, iar în unele probe din Manta
abundenţa relativă atingea mai mult de 95%.

Specii alogene invazive naturalizate. Această grupă de peşti este cea mai periculoasă
pentru stabilitatea ecosistemelor, graţie adaptărilor reproductive de succes şi capacităţii
competitive de excepţie. Semnalarea lor în noile teritorii de multe ori este întârziată, iar
efectele negative produse asupra ecosistemelor sunt adesea ireversibile.

Carasul argintiu (Carassius gibelio), originar din bazinul Amurului, în prezent este
o specie cosmopolită. Nu se poate preciza perioada când a fost introdus pentru prima
dată în Republica Moldova (se presupune sf. sec. XIX), însă, cu certitudine, este prima
specie alogenă naturalizată de peşti pătrunsă la noi.

În unele ecosisteme carasul argintiu s-a dezvoltat în aşa cantităţi, încât subminează
baza nutritivă a speciilor economic valoroase, fapt care a cauzat diminuarea resurselor
piscicole şi, implicit, s-a răsfrânt negativ asupra pescuitului industrial. Mai mult
decât atât, carasul argintiu alături de murgoiul-bălţat a dus aproape totalmente la
dispariţia peştilor aborigeni: caracuda - Carassius carassius (L., 1758) şi linul - Tinca
tinca (L., 1758). Graţie polimorfi smului ecologic şi a variabilităţii genotipice de
excepţie s-a răspândit activ, sau pasiv (prin diverse transferuri de material piscicol),
absolut în toată reţeaua hidrografi că a Republicii Moldova.
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La carasul argintiu sunt prezente un şir de trăsături adaptive ce îl avantajează
în comparaţie cu alte specii de peşti: forma ginogenetică de reproducere, depunerea
pontei în mai multe rate, euritermia, eurifagia, competitivitate trofi că înaltă, eurioxifi lia,
prolifi citate sporită, rezistenţa la poluări antropice şi potenţial hidrobiotopic înalt.

A doua specie invazivă de peşti, pătrunsă în apele noastre, cu impact major asupra
biodiversităţii şi funcţionalităţii ecosistemelor acvatice este bibanul soare (soretele) –
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758). Specia este originară din America de Nord, bazinul
superior al fl uviului Mississippi, a fost identifi cată la noi pentru prima dată în 1934, în
lunca Prutului inferior [12]. După Freyhoff (2003), Germania este pionerul recipient a
importului acestui peşte, adus din SUA în 1882, în scopuri ornamentale. Din Germania
prin Rin, Oder şi Dunăre s-a extins spre răsăritul Europei [18].

După unii autori această specie în limitele ţării, habita numai ecosistemele Prutului
inferior şi limanul Nistrean, în albia Nistrului nu se ridica [12, 18]. Investigaţiile noastre
demonstrează că specia se răspândeşte activ prin intermediul viiturilor puternice,
ridicându-se pe albia fl . Nistru, r. Prut şi afl uienţilor săi pe distanţe mult mai mari.
De-a lungul albiilor se întâlneşte în cantităţi mari în zone inundate şi relativ izolate,
fi iind validată importanţa majoră a viiturilor la extinderea speciei. Este multidominant
în unele ecosisteme lentice şi râuri mici din zona de sud a ţării, iar în lacul refrigerent
Cuciurgan atinge până la 80% din efectivul capturilor. În limitele Republicii Moldova
este mai abundent şi frecvent în ecosistemele din sudul republicii, în centrul şi nordul
ţării este un reprezentant rar cu o răspândire neuniformă.

O altă specie invazivă care puternic a afectat starea structural-funcţională a
ihtiocenozelor locale şi este unul dintre provocatorii erodării diversităţii ihtiofaunistice
naţionale (mai ales în râurile, lacurile şi bălţile mici) este murgoiul-bălţat - Pseudorasbora
parva (Temmink & Schlegel, 1846). Se consideră că răspândirea murgoiului-bălţat
în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova a demarat în anii `60 ai secolului
trecut, când fosta Uniune Sovietică a implementat programul complex de aclimatizare
şi sporire a productivităţii piscicole în toate ţările surori. La noi, apariţia acestei
specii a fost semnalată doar în 1972 (Nistru inferior), cu 11 ani mai târziu decât în
Dunărea românească şi cu 9 ani mai târziu de introducerea pe scară largă a ciprinidelor
asiatice (1963) [3].

În Dunărea ucraineană murgoiul-bălţat a fost semnalat ca şi în fl . Nistru, în 1972,
doar că cu câteva luni mai târziu, iar în Nipru inferior – cu un an mai târziu (1973) [16].
Diferenţa mare de timp între prima semnalare a murgoiului-bălţat în bazinul Dunării
româneşti şi cea din Nistru inferior, cât şi nesemnalizarea lui în crescătoriile piscicole
din ţară, în anii `60 ai secolului trecut, unde, începând cu 1963 majoritatea lacurilor de
acumulare din ţară erau deja populate cu fi tofagi asiatici, creează premise de a susţine
că murgoiul-bălţat pentru prima dată a ajuns la noi în ţară nu împreună cu ciprinidelor
asiatice economic valoroase, dar prin dispersia sa (mai întâi pe cale naturală) din focarul
român al bazinului Dunărean, prin intermediul viiturilor puternice.

O argumentare în plus a potenţialului mare de răspândire a acestei specii este
capturarea indivizilor în apele salmastre [19]. Această ipoteză este susţinută şi
de dinamica efectivului acestei specii în fl uviul Nistru, fi ind prezentă permanent
(din momentul identifi cării), însă fără cazuri de dominare numerică în structura
ihtiocenozei [12].

Articole de fond



24

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(317) 2012

Murgoiul bălţat este o specie fl exibilă la substratul de reproducere, perioada
reproductivă durează din aprilie şi până în august, masculii ocrotesc activ ponta (grija
faţă de urmaşi). Este o specie eurifagă şi posedă un comportament trofi c agresiv.
Trombiţki I. a demonstrat în mod experimental că murgoiul-bălţat se poate comporta
ca parazit facultativ, graţie structurii specifi ce a aparatului bucal care este puternic
osifi cat, se ataşează de învelişurile exterioare a speciilor economic valoroase de peşti
(sângerul şi novacul) şi le ciupeşte activ ţesutul [21].

Apariţia şi expansiunea acestei specii în ecosistemele acvatice ale Republicii
Moldova are tangenţe mari cu regresul numeric şi chiar declinul unor specii de peşti ca:
caracuda, linul, ţigănuşul nişele spaţiale ale căror coincid cu ale murgoiului-bălţat.

În limitele Republicii Moldova este răspândit pretutindeni, atât în apele reofi le,
cât şi în cele stagnofi le, însă ponderea sa depinde mult de cea a speciilor ihtiofage, şi
dimensiunile ecosistemului (preferând cele mici cu biotop bogat în ascunzişuri).

O altă specie invazivă cu impact major asupra stabilităţii ecosistemelor recipiente
este considerat guvidul-de-Amur - Perccotus glenii Dybowski, 1877 (ord. Perciformes,
fam. Odontobutidae), fi ind relativ recent semnalat în apele Republicii Moldova [9].

Este un reprezentant nativ al ihtiofaunei Est-Asiatice, care la începutul secolului
XX a pătruns în partea europeană a Rusiei, iar în prezent este semnalat şi în unele ţ
ări europene [20].

Perccottus glenii este un peşte de talie mică, euribiont şi cu o rezistenţă fenomenală
la alternările regimului: gazos, termic, salin, tolerând şi locurile unde, din cauza
condiţiilor severe, chiar şi carasul argintiu nu poate supravieţui. Este un peşte eurifag
şi se distinge printr-o voracitate extrem de mare, la hrana mixtă poate trece cu mult mai
devreme decât alţi peşti - deja peste 0,2-3 ore după ecloziune. Până la vârsta de 4 ani
este bentofag şi parţial prădător, la 5-6 ani consumă în cantităţi mari puietul diverşilor
peşti. În ecosistemele invadate el cauzează serioase daune comunităţilor acvatice, în
unele din ele devenind unicul reprezentant a ihtiofaunei.

Se presupune că expansiunea în ecosistemele Republicii Moldova a lui Perccottus
glenii a avut loc prin porţiunile superioare a sistemului hidrografi c din regiunea
Cernăuţi [9].

În limitele Republicii Moldova este răspândit cu precădere în unele râuri mici şi
lacuri de albie din nordul ţării [5]. În viitorul apropiat se aşteaptă expansiunea sa în
zona centrală şi de sud a ţării. Habitatul preferat sunt locurile puţin adânci, bogate în
vegetaţie acvatică şi substrat mâlos.

Din grupa speciilor interveniente, potenţial invazive (sau invazive) fac parte:
undreaua, osarul, stronghilul, guvidul-de-mare, ciobănaşul, mocănaşul, moaca-de-
brădiş, aterina-mică-pontică ş.a .

Aceste specii sunt distincte prin faptul atribuirii lor condiţionate la grupa speciilor
alogene, majoritatea fi ind de origine ponto-caspică şi mediteraneană. Reprezentanţii săi
au proliferat mult în unele ecosisteme acvatice din ţară graţie modifi cărilor esenţiale
a gradienţilor de mediu (regimul termic, gazos, hidrochimic), infl uienţat de degradări
hidrobiotopice (fragmentare, colmatare, eutrofi zare), perturbări climaterice (încălzirea
globală) şi hazarduri naturale (inundaţii, secete), de asemenea graţie potenţialului înalt
de adaptare ecologică (însuşiri mixohaline, strategii reproductive de succes şi activitate
trofi că accentuată). În aşa fel, undreaua este numeroasă în lacurile de acumulare
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Dubăsari şi Ghidighici, osarul – în fl . Nistru, şi afl uienţii săi, stronghilul – este foarte
numeros în albia fl . Nistru, lacurile de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan, guvidul-de-
mare şi aterina-mică-pontică – în lacul de acumulare Cuciurgan şi Nistru inferior, iar
mocănaşul şi ciobănaşul – în toată reţeaua hidrografi că a ţării.

Speciile aborigene invazive au proliferat mult nu datorită potenţialui enorm de
adaptare (cu toate că dispun de o valenţă ecologică largă), dar din cauza modifi cărilor
majore de mediu din ultima perioadă. Aceste specii au fost prezente şi mai înainte pe
teritoriul ţării, efectivele lor fi ind limitate de diversitatea specifi că şi hidrobiotopică
mare. În prezent, uniformizarea hidrobiotopică (limnifi carea, eutrofi zarea şi colmatarea
ecosistemelor acvatice) au creat condiţii optimale pentru proliferarea speciilor limnofi le
euribionte, eliminându-le continuu pe cele stenobionte, legate strâns de habitatele
intacte.

Dintre speciile aborigene invazive din Republica Moldova se numeră: obleţul
– Alburnus Alburnus (L., 1758), babuşca - Rutilus rutilus (L., 1758), batca - Blicca
bjoerkna (L., 1758), bibanul – Perca fl uviatilis (L., 1758), boarţa – Rhodeus amarus
(Bloch, 1782), zvârluga – Cobitis taenia L., 1758.

Zvârluga – Cobitis taenia L., 1758, este o specie euribiontă răspândită pe tot
teritoriul ţării, dar numeroasă mai mult în râurile mici, suportă uşor alternările mari
a nivelului apei şi poluările antropogene intense. Este printre puţinele specii care s-a
adaptat perfect în condiţiile poluărilor cronice din r. Bâc (raza municipiului Chişinău).
Particularităţile morfo-funcţionale de succes care o avantajează faţă de alte specii
sunt: mimicria exprimată, branhii externe în stadiul larval, absorbţia suplimentară a
oxigenului la nivel intestinal, densitatea icrelor asemenea apei, spectru trofi c larg ş.a.
La această specie de rând cu carasul argintiu a fost descoperită o formă specifi că de
reproducere ginogeneza, când se formează populaţii triploide numai de sex feminin, iar
dezvoltarea icrelor poate fi  stimulată de alte specii înrudite [14].

O altă specie nativă şi multidominantă, care este răspândită cu precădere în
ecosistemele lotice mici ale Republicii Moldova este boarţa – Rhodeus amarus (Bloch,
1782). La nivel european este considerată specie periclitată, motiv pentru care anexele
din Convenţia de la Berna şi Directiva Habitate prevăd instituirea ariilor speciale
de protecţie. La noi considerăm această măsură exagerată şi ştiinţifi c neîntemeiată.
Particularităţile ecologice a speciei şi factorii de mediu ce au contribuit la prosperarea
ei în limitele ariei noastre sunt: modul de reproducere ostracofi l şi abundenţa mare
a substratului de reproducere (lamelibranhiatele din genurile Unio şi Anodonta), rata
mare de supravieţuire a progeniturilor în condiţiile regimului hidrologic instabil, modul
de nutriţie preponderent fi toplanctonofag (lipsa concurenţilor trofi ci) şi difi citul de
specii ihtiofage în râurile mici. Dar, există un factor limitativ ce infl uenţează şi reduce
răspândirea acestei specii în ecosistemele Republicii Moldova - poluările accentuate de
origine tehnogenă şi menajeră, fi ind considerată bioindicator a calităţii mediului.

Condiţiile de limnifi care rapidă a ecosistemelor acvatice naturale din Republica
Moldova a provocat sporirea exagerată a efectivului populaţiilor de babuşcă, devenind
specie euribiontă şi multidominantă pretutindeni.

Potenţialul adaptiv de excepţie a favorizat apariţia polimorfi smului ecologic la
această specie, care în funcţie de hidrobiotop poate deveni formă malacofagă cu ritm
rapid de creştere (lacurile de acumulare unde abundă dreissena), fi to-zooplanctonofagă
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cu ritm lent de creştere (râurile mici), iar în crescătoriile piscicole este un eurifag agresiv
şi concurent cu speciile economic valoroase de peşti [1].

Obleţul–Alburnus Alburnus (L., 1758), de asemenea a devenit o specie multidominată
în toate ecosistemele acvatice din Republica Moldova. Proliferarea exagerată a speciei
din ultimul timp este condiţionată de eutrofi zarea activă a ecositemelor şi de insufi cienţa
specilor ihtiofage de peşti.

Batca - Blicca bjoerkna (L., 1758) este o specie numeroasă în ecosistemele de albie
a râurilor mari. Graţie plasticităţii ecologice de excepţie se poate comporta ca specie
cu ciclu vital scurt [7], posedând o serie de idioadaptări perfecte în condiţii actuale de
mediu (maturitate sexuală precoce, reproducerea în rate, structura de sex în favoarea
femelelor, eurifagie, eurioxifi le ş.a.).

Spre deosebire de majoritatea substanţelor poluante, care în procesul autoepurării
adesea se descompun, “poluarea biologică” cu specii invasive are efect sinergetic şi
adesea incontrolabil. De aceea este mai uşor de preîntâmpinat pătrunderea lor în apele
noastre decât de luptat cu ele.

Concluzii
În Republica Moldova din 15 specii de origine asiatică şi americană introduse1.

în diferiţi ani în scopuri piscicole, la etapa actuală se folosesc intens în acvacultură doar
3: sângerul, novacul şi cosaşul.

Speciile alogene invazive de peşti cu impact major asupra structurii şi stării2.
funcţionale a ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova sunt: murgoiul-
bălţat, bibanul-soare (soretele), carasul argintiu şi guvidul-de-Amur.

Din grupa speciilor interveniente, potenţial invazive (sau invazive) care şi-3.
au lărgit semnifi cativ arealul de răspândire fac parte: undreaua, osarul, stronghilul,
guvidul de mare,guvidul de baltă, ciobănaşul, mocănaşul, moaca-de-brădiş, aterina-
mică-pontică şi gingirica.

Graţie modifi cărilor negative de mediu din ultima perioadă (eutrofi zarea şi4.
colmatarea activă a ecosistemelor acvatice) s-au produs schimbări majore şi în structura
ihtiocenozelor autohtone, provocând fenomenul bioinvaziei la unele specii native
(obleţul, babuşca, batca, boarţa, zvârluga).
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