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Rezumat

Analiza structurii ihtiofaunei sectoarelor mijlociu şi inferior ale fl . Nistru a demonstrat
că şi pe parcursul unui an se înregistrează schimbări evidente a diversităţii specifi ce şi a
valorilor numerice a speciilor de peşti,  fapt care confi rmă că ecosistema Nistrului este
într-un proces de schimbări cardinale. A apărut tendinţa de reducere a valorilor numerice
a speciilor valoroase de peşti (în special a speciilor reofi le) şi majorarea progresivă a
populaţiilor de peşti fără valoare economică. Spre exemplu, zglăvoaca, ratanul, murgoiul
bălţat şi bibanul soare acum întâlnite frecvent în capturi,  în trecut nu au fost semnalate
în Nistrului medial şi inferior.
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Introducere

Analiza literaturii de specialitate denotă faptul că până la regularizarea debitelor
de apă în bazinul fl . Nistru se întâlneau 86 de specii şi subspecii de peşti atribuite la
19 familii [6, 9, 11, 15]. Ulterior, numeroase activităţi economice efectuate nejustifi cat
au activizat aşa procese negative ca poluarea termică, industrială şi menajeră a fl .
Nistru. Edifi cat în anul 1954, barajul Dubăsari a separat sectoarele superior şi mijlociu
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de cel inferior, provocând dereglări considerabile ale condiţiilor ecologice pentru
reproducerea peştilor. În rezultatul atenuării maximelor viiturilor de primăvară şi vară,
perturbarea debitelor şi nivelelor de apă însoţite de îndiguirea ambelor maluri în aval
de barajul Dubăsari şi asanarea bălţilor au lichidat o mare parte a luncilor inundabile
din sectorul inferior care era locul reproducerii naturale şi dezvoltării multor specii
valoroase de peşti [8]. În consecinţă, au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie aşa
specii ca morunul, nisetrul pontic, păstruga, păstrăvul indigen, anghila, ţigănuşul, etc.,
şi-au redus efectivele populaţiile speciilor semimigratoare (ocheana mare, văduviţa,
morunaşul, plătica, sabiţa).

Concomitent, în urma lucrărilor de aclimatizare şi introducere a unor specii din
complexele faunistice ale Răsăritului Depărtat şi Americii de Nord ihtiofauna existentă
s-a completat cu 11 specii noi: peşti-fi tofagi, pelingas, somn american etc. şi două
specii invazive alohtone – murgoiul bălţat şi ratanul, care au fost introduse accidental
[5, 10]. Efectivele celorlalte specii sunt menţinute exclusiv numai prin reproducerea
artifi cială în pepinierele gospodăriilor piscicole specializate. În prezent ihtiofauna fl .
Nistru include 80 de specii şi subspecii de peşti atribuite la 12 ordine şi 21 familii [4].

Reieşind din aceste considerente, au fost programate cercetări care au avut drept scop
evaluarea stării actuale a diversităţii ihtiofaunei şi variaţiilor densităţii populaţiilor de
peşti pe sectoarele mijlociu şi inferior ale fl . Nistru în condiţiile presingului antropic.

Materiale şi metode

Materialul ihtiologic a fost colectat în perioada anilor 2006-2011 în sectorul mijlociu
al fl .Nistru (tronsoanele Naslavcea – Cremenciug, Holoşniţa – Trifăuţi, Vasilcău –
Napadova.) şi sectorul inferior al fl .Nistru (tronsoanele HCE Dubăsari – or. Criuleni –
or. Vadul-lui-Vodă - s. Dubăsarii Vechi – or. Grigoriopol, Gura-Bâcului – Ciobruciu, s.
Purcari – s. Olăneşti – s. Crocmaz – s.Tudora – s. Palanca – km. 27). Prelevarea probelor
ihtiologice s-a efectuat cu ajutorul avelor, plaselor staţionare şi plutitoare cu mărimea
ochiului de la 14x14 mm până la 100x100 mm, ieterelor cu mărimea ochiului de la 18
până la 40 mm, năvodului pentru puiet (6x6 mm, L 5-40m). În timpul investigaţiilor au
fost capturate şi determinate diferite specii de peşti: în sectorul mijlociu– 3092 exp., în
sectorul inferior - 5110 exp. Au fost utilizate şi materialele amabil puse la dispoziţia
cercetătorilor de către Serviciul Piscicol de Stat şi pescarii licenţiaţi din teritoriu.
Colectarea, fi xarea, prelucrarea şi determinarea materialului ihtiologic a fost realizată
în conformitate cu metodele ihtiologice clasice [1-3, 7, 12-14].

Rezultate şi discuţii

În rezultatul cercetărilor efectuate pe parcursul anilor 2006-2011 în sectorul
mijlociu al fl . Nistru au fost depistate 34 specii şi subspecii de peşti (Tabelul 1) care se
referă la 11 familii. Mai numeroase au fost familiile Cyprinidae cu 18 specii, Percidae
- 4 specii, Gobiidae - 3 specii, Gasterosteidae - 2 specii, iar familiile Acipenseridae,
Esocidae,Cottidae, Siluridae, Cobitidae, Syngnatidae, Eleotridae au fost reprezentate
de câte o specie. În pescuiturile ştiinţifi ce de control nu au fost prezente aşa specii ca
novacul, sângerul, cosaşul, văduviţa, mihalţul, şalăul vărgat, linul, câra şi a. Din punct
de vedere ecologic, ihtiofauna poate fi  atribuită la complexul reofi l-limnofi l din care fac
parte reofi lii tipici (avat, clean, clean mic, pietrar, mreană, etc.) şi limnofi lii tipici (crap,
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caras argintiu, plătică, porcuşor, zvârlugă, etc.). Interes economic prezintă 9 specii şi
subspecii de peşti (ştiucă, avat, plătică, şalău, morunaş, mreană, somn, crap, cegă).
Valoare economică mică au 9 specii (babuşcă, caras argintiu, clean, clean mic, scobar,
cosac cu bot turtit, roşioară, batcă, biban). Restul speciilor (guvizii, obleţul, porcuşorii,
ghidrinul, osarul, etc.) nu prezintă interes economic.

În urma pescuiturilor de control efectuate în sectorul inferior al fl .Nistru s-a evidenţiat
prezenţa a 48 specii şi subspecii de peşti atribuite la 12 familii: fam. Ciprinide – 23
specii; Gobiide şi Percide – 5 specii, Clupeide şi Acipenseridae – 3 specii; Cobitide
şi Gasterosteidae – 2 specii şi familiile Siluride, Atherinide, Singnatide, Esocide şi
Centrarchidae, cu câte o specie (Tabelul 1). Din punct de vedere ecologic, ihtiofauna
poate fi  atribuită la complexul reofi l-limnofi l din care fac parte reofi lii tipici (cegă, avat,
somn, ocheană mare, clean, mreană, morunaş) şi limnofi lii tipici (crap, caras argintiu,
plătică, ştiucă, etc.). Interes economic prezintă 17 specii şi subspecii de peşti (cegă,
păstrugă, nisetru rusesc, scrumbie, ştiucă, crap, lin, avat, plătică, sânger, novac, cosaş,
şalău, ocheană mare, mreană, morunaş, somn). Valoare economică mică o au 8 specii
(babuşcă, caras argintiu, clean, cosac cu bot turtit, scobar de Nipru, roşioară, batcă,
biban). Restul speciilor (clean mic, obleţ, porcuşori, ghiborţ, guvizi, zboriş, ghidrin,
osar, ect.) nu prezintă interes economic.

Tabelul 1. Diversitatea specifi că a ihtiofaunei din bazinul fl . Nistru.

Nr. Taxoni de peşti sectorul
mijlociu

sectorul
inferior

Familia Acipenseridae
1. Huso huso (L., 1758) - Morun O ?

2. Acipenser ruthenus (L.,1758) - Cegă m m

3. Acipenser stellatus (Pallas,) - Păstrugă O E

4. Acipenser güldenstädti Brandt - Nisetru rusesc O E

5. Acipenser nudiventris (Lovetzky) - Viză O O

Familia Clupeidae

6. Alosa tanaica(Grimm,1901)– Rezeafcă de Dunăre O m

7. Alosa immaculata  (Eich) – Scrumbie O mm

8. Clupeonella cultriventris (Nordmann,1840)– Gingirică O mm

Familia Cyprinidae

9. Cyprinus carpio L., 1758 – Crap mm m

10. Carassius carassius (L., 1758) – Caracuda O ?

11. Carassius gibelio (Bloch, 1782) – Caras Argintiu mm M

12. Abramis brama (L., 1758) –Platică mm M

13. Ballerus sapa (Pallas, 1814) - Cosac cu bot turtit mm mm

14. Blicca bjoerkna (L., 1758) - Batcă m mm

15 Alburnus alburnus (L., 1758) – Obleţ M MM

16. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Fufă mm M

17. Leuciscus leuciscus (L., 1758) – Clean mic M mm

18. Leuciscus idus (L., 1758) – Văduviţă O ?
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Tabelul 1. (Continuare)

19. Rutilus rutilus heckeli (Nordmann,1840) – Babuşcă M M

20.  Rutilus frisii (Nordmann, 1840) – Ocheană mare m m

21. Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) – Roşioară mm mm

22. Squalius cephalus (L., 1758) - Clean mm m

23. Aspius aspius (L., 1758) - Avat mm mm

24. C.nasus borysthenicum Berg, 1914– Scobar deNipru m mm

25. Barbus barbus ( L., 1758 ) -  Mreană m m

26. Vimba vimba (L., 1758) – Morunaş m m

27. Hypophthalmichthys molitrix (Val., 1844) – Sânger ? m

28. Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) – Novac ? m

29. Ctenopharyngodon idella (Val.,  1844) – Cosaş ? m

30. Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – Boarţă mm mm

31. Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) Scoicar O O

32. Gobio gobio (L., 1758) -  Porcuşor Comun M M

33. Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) – Murgoi bălţat mm m

34. Tinca tinca (L., 1758) – Lin O E

35. Petroleuciscus boristenicus (Kessler,1859)– Bobâreţ O  ?

Familia Cobitidae

36. Cobitis taenia L., 1758 – Zvârlugă m m

37. Misgurnus fossilis (L., 1758) – Ţipar ? E

Familia Catostomidae

38. Ictiobus bubalus (Rafi nesque, 1818) – Bufalo cu gura mică O O

39. Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844) - Bufalo cu gura mare O O

Familia Siluridae

40. Silurus glanis L., 1758 – Somn E m

Familia Ictaluridae

41. Ictalurus punctatus (Rafi nesque, 1818) – Somn american O O

Familia Esocidae

42. Esox lucius L., 1758 – Ştiucă mm m

Familia Umbridae

43. Umbra krameri Walbaum, 1792 – Ţiganuş O ?

Familia Mugilidae

44. Liza haematocheilus (Tem. et Schleg.,1845) – Pelingas O O

Familia Atherinidae

45. Atherina boyeri Risso, 1810 – Aterină O mm

Familia Gasterosteidae

46. Pungitius platygaster (Kessler, 1859) – Osar M mm

47. Gasterosteus aculeatus L., 1758 -  Ghidrin M mm

Familia Syngnathidae

48. Syngnathus abaster Risso, 1827 – Ac de Mare m m
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Tabelul 1. (Continuare)

Familia Percidae

49. Perca fl uviatilis L., 1758 – Biban M M

50. Gymnocephalus cernuus (L., 1758) – Ghiborţ E mm

51. Gymnocephalus acerinus(Gueldenstaedt,1775)- Zboriş M mm

52. Sander lucioperca (L., 1758) – Şalău mm mm

53. Zingel zingel (L., 1766) -  Pietrar m m

Familia Centrarchidae

54. Lepomis gibbosus (L., 1758) – Biban-soare O mm

Familia Gobiidae

55. Neogobius fl uviatilis (Pallas, 1814) – Ciobănaş mm m

56. Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – Stronghil M m

57. Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) – Mocănaş O m

58. Mesogobius batrashocephalus (Pallas,1814) Hanos

59. Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874) – Guvid cu cap mare O ?

60. Proterorhinus marmoratus(Pal.1814) – Guvid de baltă O m

61 Caspiosoma caspium (Kessler, 1877) – Caspiosoma O O

62. Knipowitshia longicaudata (Kessler,1877)-Guvid de Knipovici O O

63. Benthophilus nudus Berg, 1898 – Umfl ătură O m

Familia Cottidae

64. Cottus gobio L., 1758 - Zglăvoaca M O

Familia Eleotridae

65. Perccottus glenii  Dybowski, 1877 - Rotan M O

ABREVIERI :  ММ – specie întâlnită în masă în capturi (10% >); М – specie întâlnită
frecvent în capturi (5-9%); mm – specie frecventă (1-4%); m –specie rar întâlnită în capturi
(0.1-0.9%); Е – specie episodic întâlnită în capturi; ? – nu se exclude prezenţa speciei, teoretic
prezenţa ei este posibilă; О – specie lipsă.

Datele din tabelul 1 demonstrează că în ihtiofauna sectoarelor mijlociu şi inferior
ale fl . Nistru speciile valoroase (ocheana mare, morunaşul, linul, somnul), cât şi cele
incluse în Cartea Roşie (păstruga, nisetru rusesc, cega, mreana şi pietrarul) au devenit
rare şi se întâlnesc în capturi în cantităţi foarte mici, iar alte specii ca morunul, viza,
caracuda, şalăul vărgat, ţigănuşul şi văduviţa nu au fost prezente în capturi şi prin
urmare se afl ă la limita dispariţiei. Şi-au redus efectivele aşa specii ca crapul, plătica,
cosacul cu bot turtit, avatul şi şalăul. Pe de altă parte populaţiile speciilor cu valoare
economică mică (roşioara, bibanul, batca) şi fără valoare economică (obleţul, osarul,
ghidrinul, zborişul, porcuşorul şi altele) şi-au intensifi cat dominaţia lor în ecosistemele
nominalizate.

Analiza raportului numeric a speciilor de peşti (Tabelul 2) a demonstrat că în
ihtiofauna sectorului mijlociu al fl .Nistru predomină ghidrinul (9,0%), osarul (8,0%),
bibanul (7,9%),cleanul mic (7,0%), şi obleţul (6,0%). Din speciile valoroase sunt
prezente babuşca (5,1%), ştiuca (2,7%), crapul (1,3%), şalăul (1,3%) şi plătica (1,3%).
Mai puţin frecvente în capturi au fost avatul (1,0%), morunaşul (0,9%), mreana (0,7%)
şi somnul (0,05%).
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Tabelul 2. Raportul numeric al speciilor de peşti în ihtiofauna fl . Nistru (%)

Nr. Taxoni de peşti sectorul
mijlociu

sectorul
inferior

Familia Acipenseridae

1. Acipenser ruthenus (L.,1758) - Cegă 0,2  0,1

Familia Clupeidae

2. Alosa tanaica (Grimm, 1901) – Rezeafcă de Dunăre - 0,8

3. Alosa immaculata  (Eich) – Scrumbie -  2,1

4. Clupeonella cultriventris (Nord., 1840) - Gingirică - 4,7

5. Cyprinus carpio L., 1758 – Crap 1,3 0,6

6. Carassius gibelio (Bloch, 1782) – Caras Argintiu 2,2 6,5

7. Abramis brama (L., 1758) –Platică 1,3 5,4

8. Ballerus sapa (Pallas, 1814) - Cosac cu bot turtit 1,1 1,6

9. Blicca bjoerkna (L., 1758) - Batcă 0,1  4,5

10. Alburnus alburnus (L., 1758) – Obleţ 6,0 14,0

11. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Fufă 3,2 8,6

12. Leuciscus leuciscus (L., 1758) – Clean mic 7,0 1,2

14. Rutilus rutilus heckeli (Nordmann, 1840) – Babuşcă 5,1 5,0

15. Rutilus frisii (Nordmann, 1840) – Ocheană mare 0,1 0.1

16. Scardinius erythrophthalmus (L.,1758) – Roşioară 2,2 3.8

17. Squalius cephalus (L., 1758) - Clean 1,5 0.7

18. Aspius aspius (L., 1758) - Avat 1,0  1,2

19. Chondrostoma nasus borysthenicum Berg,1914 – Scobar de Nipru 0,5 1.0

20. Barbus barbus ( L., 1758 ) -  Mreană 0,7  0,2

21. Vimba vimba (L., 1758) – Morunaş 0,9   0,1

22. Hypophthalmichthys molitrix (Val., 1844) – Sânger -  0,8

23. Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) – Novac - 0.4

24. Ctenopharyngodon idella (Val., 1844) – Cosaş - 0,1

25. Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – Boarţă 3,9 4.1

26. Gobio gobio (L., 1758) -  Porcuşor comun 4,5 6,5

27. Pseudorasbora parva(Schlegel1842) – Murgoi Bălţat 4,0 0,4

28. Tinca tinca (L., 1758) – Lin -   un

29. Petroleuciscus borysthenicus (Kessler,1859) – Cernuşcă - ?

30. Cobitis taenia L., 1758 – Zvârlugă 0,6  0,9

31. Misgurnus fossilis (L., 1758) – Ţipar -  un

32. Silurus glanis L., 1758 – Somn 0,05 0,3

33. Ictalurus punctatus (Raf.,1818 ) – Somn american - -

34. Esox lucius L., 1758 – Ştiucă 2,7 0,3

35. Atherina boyeri Risso, 1810 – Aterină - 4,6

36. Pungitius platygaster (Kessler, 1859) – Osar 8,0  1,3

37. Gasterosteus aculeatus L., 1758 -  Ghidrin 9,0 2,0
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Tabelul 2. (Continuare)

38. Syngnathus abaster Risso, 1827 – Ac de Mare 0,8  0,1

39. Perca fl uviatilis L., 1758 – об. Biban 7,9 5,3

40. Gymnocephalus cernuus (L., 1758) – Ghiborţ 0,05  1,5

41. Gymnocephalus acerinus (Gueld.,1775) - Zboriş 5,0 3.0

42. Sander lucioperca (L., 1758) – Şalău 1,3 1,6

43. Zingel zingel (L., 1766) -  Pietrar 0,7 0,2

44. Lepomis gibbosus (L., 1758) – Biban-soare -  1,8

45. Neogobius fl uviatilis (Pallas, 1814) – Ciobănaş 2,0 0,7

46. Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – Stronghil 4,9  0,5

47. Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) – Mocănaş - 0,5

48. Mesogobius batrashocephalus  (Pallas,1814) - Hanos 0,2 -

49. Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874) – Guvid cu cap mare - ?

50. Proterorhinus marmoratus (Pal.,1814) – Guvid de baltă - 0,6

51. Caspiosoma caspium (Kessler, 1877) – Caspiosoma - -

52. Knipowitshia longicaudata (Kessler,1877) - Guvid deKnipovici - -

53. Benthophilus nudus Berg, 1898 – Umfl ătură - 0,3

Familia Cottidae

54. Cottus gobio L., 1758  - Zglăvoaca 5,0 -

Familia Eleotridae

55. Perccottus glenii  Dybowski, 1877  -  Ratan 5,0 -

În sectorul inferior al fl . Nistru (Tabelul 2) din speciile valoroase sunt prezente
carasul argintiu (6,5%), plătica (5,4%) şi babuşca (5,0%). Alte specii ca scrumbia
(2,1%), şalăul (1,6%), avatul (1,2%), cosacul cu bot turtit (1,6%) şi scobarul (1,0%) sunt
mai puţin frecvente în capturi. Rar întâlnite în capturi au fost sângerul (0,8%), cleanul
(0,7%), crapul (0,6%), novacul (0,4%), mreana (0,2%), somnul (0,3%), ştiuca (0,3%),
pietrarul (0,2%), cega (0,1%), morunaşul (0,1%) şi cosaşul (0,1%). Din speciile care
nu prezintă interes economic, în capturi dominante au fost obleţul (14,0%), fufa (8,6%)
şi porcuşorul (6,5%). Concomitent a fost înregistrată extinderea ariilor de răspândire
şi majorarea valorilor numerice a speciilor economic nevaloroase nedepistate până în
prezent (gingirica, aterina, osarul, ghidrinul, bibanul soare).

Astfel, analiza structurii ihtiofaunei sectoarelor mijlociu şi inferior ale fl . Nistru, a
demonstrat că pe parcursul unui an se înregistrează schimbări evidente ale diversităţii
specifi ce şi valorilor numerice ale speciilor de peşti, fapt care confi rmă că ihtiofauna fl .
Nistru este într-un proces de modifi cări semnifi cative. În situaţia ecologică actuală s-a
constatat tendinţa de reducere a valorilor numerice ale speciilor valoroase de peşti (în
special ale speciilor reofi le) şi majorarea progresivă a populaţiilor de peşti fără valoare
economică. Spre exemplu, în prezent, în categoria speciilor întâlnite frecvent au trecut
speciile anterior rar întâlnite: cleanul mic, cernuşca, fufa, osarul şi ghidrinul. Trebuie de
menţionat, că 4 specii acum întâlnite frecvent în capturi (zglăvoaca, ratanul, murgoiul
bălţat şi bibanul soare) în trecut în general nu au fost semnalate pentru sectorul mijlociu
şi cel inferior al Nistrului.
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Analiza densităţii populaţiilor şi variaţiile lor au demonstrat că în sectorul mijlociu
al fl . Nistru populaţiile de ştiucă, babuşcă, biban, clean mic, roşioară, obleţ şi alte specii
fără valoare economică prezintă valori numerice sporite (Tabelul 3). Populaţiile de
crap, şalău, caras argintiu, plătică şi avat din sectorul nominalizat au valori numerice
reduse, care cresc treptat pe măsura apropierii de lacul de acumulare Dubăsari. Speciile
- cega, ocheana mare, somnul, scobarul, morunaşul, mreana se întâlnesc mai rar, iar
valoarea numerică a lor practic este imposibil de estimat din cauza frecvenţei reduse
în capturi.

Tabelul 3. Variaţiile densităţii populaţiilor de peşti în diferite zone ale fl . Nistru (%)

SPECIILE DE
PEŞTI

sectorul mijlociu,
tronsoanele

sectorul inferior,
tronsoanele

Naslavcea
- Cremen-

ciug

Holoşniţa
- Trifăuţi

Vasilcău
- Napadov

Dubăsari -
V.-lui-Vodă

G.Bâcului
- Sucleia

Olaneşti -
Palanca

Rizeafcă - - - 10 30 60

Ştiucă 25 30 45 21 32 47

Crap 10 27 63 22 20 58

Caras argintiu 13 38 49 20  20 60

Roşioară 29 32 39 21 20 59

Plătică 17 32 51 10 10 80

Cosac cu bot turtit 23 35 42 20 25 55

Clean mic 22 34 44 100 0 0

Babuşcă 25 35 40 24 16 60

Avat 13 32 55 25 15 60

Morunaş - un un 40 20 40

Mreană - un un 90 10 0

Obleţ 27 34 39 30 40 30

Fufă 28 35 37 45 30 25

Murgoi bălţat 16 44 40 20 25 55

Somn - - un 10 10 80

Biban 31 35 34 30 35 35

Zboriş 28 39 33 30 25 45

Şalău 20 28 52 35 20 45

Pietrar 14 41 44 90 10 0

Aterină - - - 0 10 90

Osar 48 40 12 30 30 40

Ghidrin 49 40 11 70 30 0

Ciobănaş 44 38 18 30 37 33

Ratan 80 20 0 - - -

Zglăvoacă 49 34 17 - - -

Biban soare - - - 10 10 80
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În rezultatul cercetărilor ştiinţifi ce au fost evidenţiate speciile de peşti cu valori
numerice sporite în diferite sectoare ale Nistrului inferior – ştiuca, bibanul, zborişul,
osarul, obleţul şi alte specii care nu prezintă interes economic (Tabelul 3).

Populaţiile de cosac cu bot turtit, babuşcă, caras argintiu, plătică, avat şi roşioară
permanent sunt prezente în capturi pe toate sectoarele Nistrului inferior, însă densitatea
lor este mai mare pe măsura apropierii de limanul Nistrului (sectorul Olăneşti-Palanca).
Populaţiile altor specii (crap, somn, murgoi bălţat) pe tronsonul Dubăsari – Vadul-lui-
Vodă au valori numerice reduse, care cresc treptat pe măsura apropierii de liman. Alt
grup de specii, cum ar fi  cleanul mic, mreana, fufa, ghidrinul, pietrarul sunt întâlnite
mai frecvent în imediata apropiere a barajului de la Dubăsari, însă pe măsura apropierii
de liman ele devin tot mai rare.

Trebuie de menţionat că în ultimii ani s-au extins semnifi cativ ariile rizeafcei,
aterinei şi bibanului soare. Rizeafca şi bibanul soare anterior se întâlneau numai în
limanul Nistrului formând mari grupări în timpul reproducerii în zona situată în avalul
barajului Dubăsari.

Concluzii

1. În sectorul mijlociu al fl . Nistru au fost depistate 34 specii şi subspecii de peşti
care se referă la 11 familii. Interes economic prezintă 9 specii şi subspecii de peşti
(ştiucă, avat, plătică, şalău, morunaş, mreană, somn, crap, cegă). Valoare economică
mică au 9 specii (babuşcă, caras argintiu, clean, clean mic, scobar, cosac cu bot turtit,
roşioară, batcă, biban). Restul speciilor (guvizii, obleţ, porcuşor, ghidrin, osar, etc.) nu
prezintă interes economic.

2. În sectorul inferior al fl . Nistru s-a evidenţiat prezenţa a 48 specii şi subspecii
de peşti atribuite la 12 familii. Interes economic prezintă 17 specii şi subspecii de peşti
(cegă, păstrugă, nisetru rusesc, scrumbie, ştiucă, crap, lin, avat, plătică, sânger, novac,
cosaş, şalău, ocheană mare, mreană, morunaş, somn). Valoare economică mică o au
8 specii (babuşcă, caras argintiu, clean, cosac cu bot turtit, scobar de Nipru, roşioară,
batcă, biban). Restul speciilor (clean mic, obleţ, porcuşor, ghiborţ, guvizii, zboriş,
ghidrin, osar, ect.) nu prezintă interes economic.

3. Analiza structurii ihtiofaunei sectoarelor mijlociu şi inferior ale fl . Nistru a
demonstrat că pe parcursul unui an se înregistrează modifi cări evidente ale diversităţii
specifi ce şi a valorilor numerice a diferitor specii de peşti, fapt care confi rmă că structura
ihtiofaunei fl . Nistru (inferior) este într-un proces de modifi cări semnifi cative.

4. În situaţia ecologică actuală s-a constatat tendinţa de reducere a valorilor
numerice a speciilor valoroase de peşti (în special a speciilor reofi le) şi majorarea
progresivă a populaţiilor de peşti fără valoare economică.

5. În sectoarele mijlociu şi inferior al fl . Nistru speciile valoroase (ocheana mare,
morunaşul, linul, somnul), cât şi cele incluse în Cartea Roşie (cega, mreana şi pietrarul)
au devenit rare şi se întâlnesc în capturi în cantităţi foarte mici, iar aşa specii ca morunul,
viza, caracuda, şalăul vărgat, ţigănuşul şi văduviţa nu au fost prezente în capturi şi prin
urmare se afl ă la limita dispariţiei. Sunt reduse efectivele crapului, plăticăi, cosacului
cu bot turtit, avatului şi şalăului. Pe de altă parte populaţiile speciilor cu valoare
economică mică (roşioara, bibanul, batca) şi fără valoare economică (obleţul, osarul,
ghidrinul, zborişul, porcuşorul şi altele) şi-au intensifi cat dominaţia lor în ecosistemele
nominalizate.
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6. Trebuie de menţionat, că 2 specii (zglăvoaca şi ratanul) din sectorul mijlociu şi
2 specii (aterina şi bibanul soare) din sectorul inferior al fl . Nistru în trecut nu au fost
semnalate pe sectoarele nominalizate.
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