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Rezumat

Investigaţiile efectuate în fl . Nistru (medial şi inferior) au demonstrat că condiţiile actuale
de reproducere, creştere şi nutriţie sunt extrem de nefavorabile pentru speciile de peşti
lito- şi psamofi le. În general, pentru toate speciile valoroase de peşti au fost semnalaţi o
serie de factori nefavorabili cum ar fi  modifi cările regimului termic, scăderea nivelului
apei şi variaţiile considerabile a acesteia, reducerea bazei nutritive (fi to-, zooplancton,
bentos), dezvoltarea excesivă a speciilor depreciate de peşti care devorează icrele şi
puietul speciilor valoroase de peşti şi care au devenit concurenţi activi cu aceştea în
nutriţie.
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Introducere

Evaluarea resurselor piscicole în obiectivele acvatice naturale din Republica
Moldova a demonstrat că majoritatea lor sunt dependente de starea ecosistemelor
acvatice. Construcţia barajului de la Novodnestrovsk (Ucraina) în 1981 a izolat
Nistrul în partea inferioară a sectorului superior şi la separat de sectorul mijlociu
provocând schimbări radicale a dinamicii debitului anual, viiturilor de primăvară şi
vară, a regimului fi zico-chimic care au condus la urmări grave pentru ecosistemele fl .
Nistru (sectoarele mijlociu şi inferior), a limanului Nistrului [8, 11, 14]. Rămase după
barajul de la Dubăsari, boiştile mici nu se alimentau cu apă în perioadele secetoase,
iar fl uctuaţiile bruşte a nivelului apei (chiar în anii cu multă apă) provocau secarea
parţială a acestora, consecinţa fi ind pieirea puietului şi icrelor embrionate de peşti.
[14]. Structura populaţiilor de peşti în ecosistemele acvatice instabile, se caracterizează
printr-un şir de particularităţi. În fazele iniţiale de formare a ecosistemelor are loc o
creştere a efectivului acestor specii, care pe fondalul presingului antropic neînsemnat
se manifestă şi prin majorarea grupelor de vârstă. Ulterior, înrăutăţirea stării ecologice
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a condiţiilor de reproducere şi supraexploatarea resurselor piscicole prin pescuit
excesiv şi lipsa măsurilor ameliorativ-piscicole au cauzat reducerea grupelor de vârstă
în populaţiile multor specii [4-7, 13, 15]. În prezent sunt în deplină derulare schimbări
negative în componenţa ihtiofaunei şi continuă substituirea speciilor valoroase cu
specii cu ritmul redus de creştere şi economic nevaloroase, se modifi că condiţiile
de reproducere a speciilor autohtone de peşti. În această ordine de idei, ca scop al
cercetărilor noastre a fost revelarea particularităţilor acţiunii complexe a factorilor
exogeni asupra schimbărilor structural-funcţionale actuale ale populaţiilor de peşti în
sectorul mijlociu şi inferior al fl . Nistru.

Materiale şi metode

Pentru realizarea obiectivelor de cercetare, materialul ihtiologic a fost colectat în
perioada anilor 2006-2011 în sectorul mijlociu al fl .Nistru (tronsoanele s. Naslavcea –
s.Cremenciug, s. Holoşniţa – s. Trifăuţi, s. Vasilcău – s. Napadova.) şi sectorul inferior
al fl .Nistru (tronsoanele HCE Dubăsari – or. Criuleni – or. Vadul-lui-Vodă - s. Dubăsarii
Vechi – or. Grigoriopol, s. Gura-Bâcului – s. Ciobruciu, s. Purcari – s. Olăneşti – s.
Crocmaz – s. Tudora – s. Palanca – km. 27). Prelevarea probelor ihtiologice s-a efectuat
cu ajutorul avelor 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). La peştii capturaţi (sectorul mijlociu – 400 exp., şi sectorul
inferior - 1900 exp.) au fost determinate vârsta, sexul, masa corporală şi parametrii
morfometrici. 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 uzuale [1-3, 9, 10, 12].

Rezultate şi discuţii

Analiza materialului ihtiologic colectat pe parcursul anilor 2006-2011 a permis
evaluarea cantitativă şi calitativă a populaţiilor unor specii din sectorul mijlociu şi
inferior al fl . Nistru iar datele obţinute au permis repartizarea populaţiilor de peşti din
sectorul mijlociu al fl uviului în 4 grupe deosebite între ele (Tabelul 1).

Grupa I - Starea normală a populaţiilor (ştiucă, babuşcă, clean mic, biban).
În populaţia de ştiucă au fost evidenţiate şase grupe de vârstă (0+ - 5+). După valoarea
numerică, conform normelor, în ea predomină grupele de vârstă tânără (de o vară –
35,5% şi doi ani – 28%). O parte însemnată o alcătuiesc şi grupele de vârste reproductive
a populaţiei (36%). În actualele condiţii ecologice ştiuca dispune de un ritm sporit de
creştere gravi-dimensională, cel mai înalt în ihtiocenoză şi atinge maturitatea sexuală
mai precoce ( 1-3 ani) comparativ cu alte specii. Cele menţionate asigură populaţiei de
ştiucă priorităţi sporite în concurenţa interspecifi că. O structură populaţională similară
s-a semnalat şi la biban, însă spre deosebire de ştiucă, el atinge maturitatea sexuală la
vârsta de 4 ani şi un ritm redus de creştere gravi-dimensională.

În populaţiile de babuşcă şi clean mic au fost înregistrate câte 6 grupe de vârstă,
însă valoarea numerică relativă a părţii juvenile a populaţiilor este mai mică de cea
optimală.
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Tabelul 1. Evaluarea cantitativă şi calitativă a populaţiilor de peşti din sectorul
mijlociu al fl . Nistru.

SPECIA INDICII
GRUPELE DE VÂRSTĂ

0+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+ 5-5+

Ponderea,% 35,5 28,0 23,0 9,0 4,0 0,5

Sex Juv M,Juv M+F M+F M+F F

Lungimea, cm 24 32 44 52 59 64

Masa corp., gr 150 450 1300 2200 3000 4200

Ponderea,% 14,0 40,0 28,0 18,0

Sex Juv Juv Juv M,Juv

Lungimea, cm 8 22 32 40

Masa corp., gr 18 230 750 1500

Ponderea,% 7,5 32,5 25,0 23,0 12,0 -

Sex Juv Juv M,Juv M,F M,F

Lungimea, cm 5 12 16 22 28

Masa corp., gr 10 100 160 300 700

Ponderea,% 8,0 42,0 25,0 16,0 9,0

Sex Juv Juv Juv Juv M F

Lungimea, cm 6 10 15 18 20

Masa corp., gr 6 40 80 120 210

Ponderea,% 15,7 26,0 21,3 18,0 15,0 4,0

Sex Juv Juv Juv M,Juv M,F M,F

Lungimea, cm 6 13 17 20 24 28

Masa corp., gr 5 70 120 220 340 550

Ponderea,% 12,5 22,0 40,0 19,0 6,5 -

Sex Juv Juv Juv Juv M,F -

Lungimea, cm 11 20 32 38 44 -

Masa corp., gr 15 126 250 600 1200 -

Ponderea,% 7,0 12,0 38,0 23,0 20,0 -

Sex Juv Juv Juv Juv M,F -

Lungimea, cm 5 14 20 26 31 -

Masa corp., gr 6 56 150 330 800 -

Ponderea,% - 3,0 9,0 48,0 40,0 -

Sex - Juv Juv M,Juv M,F -

Lungimea, cm - 9 14 20 24 -

Masa corp., gr - 29 80 180 240 -
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Tabelul 1. (Continuare)

Ponderea,% - - 28,6 - 43,4 28,0

Sex - - Juv - M,F M,F

Lungimea, cm - - 19 - 30 35

Masa corp., gr - - 110 - 280 450

Ponderea,% 18,0 14,0 13,0 27,0 16,0 12,0

Sex Juv Juv Juv M,Juv M,F M,F

Lungimea, cm 7 10 13 14 16 18

Masa corp., gr 5 18 30 60 120 150

Ponderea,% - 15,0 11,0 37,0 23,0 14,0

Sex - Juv Juv M,Juv M,F M,F

Lungimea, cm - 10 15 18 23 30

Masa corp., gr - 25 80 120 230 450

Ponderea,% - - - 42,0 32,0 26,0

Sex - - - Juv M,F M,F

Lungimea, cm - - - 24 32 36

Masa corp., gr - - - 350 900 1400

Ponderea,% - 11,0 28,0 28,0 33,0 -

Sex - Juv Juv M Juv M,F -

Lungimea, cm - 12 16 20 26 -

Masa corp., gr - 50 130 260 400 -

Ponderea,% 24,0 15,0 19,0 18,0 15 9,0

Sex Juv Juv M,Juv MF M,F M,F

Lungimea, cm 6 12 14 20 28 30

Masa corp., gr 5 45 120 250 600 800

Ponderea,% - - 30,0 37,0 30,0 3,0

Sex - - Juv M,Juv M,F F

Lungimea, cm - - 24 32 42 50

Masa corp., gr - - 250 600 1200 2200

Ponderea,% - - 9,0 46,0 45,0 -

Sex - - M,Juv M,F M,F -

Lungimea, cm - - 15 18 19 -

Masa corp., gr - - 80 120 200 -

Abreviere: Juv – specie juvenilă (tânără); M – mascul; F – femelă
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Grupa II - Mici dereglări în structura populaţiilor (caras argintiu, roşioară, avat,
crap). A fost semnalată o scădere neînsemnată a intensităţii de reproducere a grupelor
de vârstă mai tânără. Spre exemplu, la carasul argintiu valoarea numerică relativă a
puietului de o vară alcătuia numai 7,5% din toată populaţia, la roşioară – 8%, la avat –
12,5%, iar la crap – 14%. Este de menţionat că populaţiile de caras argintiu, roşioară
şi avat sunt prezente cu cinci grupe de vârstă comparativ cu crapul la care s-a produs
o reducere a numărului grupelor mai în vârstă, fapt care demonstrează micşorarea
potenţialului de reproducere a populaţiei lui.

Grupa III - Dereglări considerabile în structura populaţiilor (plătică, morunaş,
cosac-cu-bot-turtit şi clean). În această grupă a fost semnalată o reducere considerabilă
a intensităţii de reproducere a grupelor de vârstă mai tânără. Spre exemplu, în populaţia
plăticii valoarea numerică relativă a puietului de o vară şi a celui de doi ani alcătuiau
7% şi 12% respectiv, în populaţia de clean – 0% şi 15%, la morunaş – 0% şi 11%, iar
la cosacul-cu-bot-turtit – 0% şi 3%. Maturitatea sexuală la această grupă este atinsă
la vârsta de cinci ani înregistrând un ritm comparativ mai scăzut de creştere gravi-
dimensională.

Grupa IV - Degradarea structurală a populaţiilor (scobar, mreană, pietrar,
şalău).

Populaţiile speciilor menţionate se deosebesc prin lipsa totală a grupelor de vârste
tinere şi a unui număr redus de grupe de vârstă reproductivă. Spre exemplu, în populaţia
şalăului au fost evidenţiate 4 grupe de vârstă (2+ - 5+), iar în cele de scobar, mreană şi
pietrar – numai trei grupe de vârstă majoră, de la 4- până la 6  ani (Tabelul 2).

Grupa I - Starea normală a populaţiilor (roşioară, biban, ştiucă, babuşcă, caras
argintiu).

În populaţiile de roşioară, ştiucă şi biban au fost evidenţiate câte şase grupe de
vârstă (0+ – 5+). După valoarea numerică, conform normelor, în ele predomină grupele
de vârstă tânără (de o vară – 33,8% şi doi ani – 28,0%). O parte însemnată o alcătuiesc
şi grupele de vârstă reproductivă a populaţiei (38,1%). În actualele condiţii ecologice
ştiuca dispune de un ritm sporit de creştere gravidimensională şi atinge maturitatea
sexuală mai precoce (1-3 ani). Însă populaţiile de ştiucă, numeric sunt extrem de reduse
şi nu se caracterizează printr-un grad înalt de reproducere. O structură populaţională
similară poate fi  semnalată la carasul argintiu şi babuşcă, însă spre deosebire de biban
şi roşioară, valoarea numerică relativă a părţii juvenile a populaţiilor acestora este mai
mică de cea optimală.

Grupa II - Mici dereglări în structura populaţiilor (plătică, crap).
A fost semnalată o scădere neînsemnată a intensităţii de reproducere a grupelor

de vârstă mai tânără. Spre exemplu, valoarea numerică relativă a puietului de o vară
alcătuia numai 5,1%, iar de doi ani – 7,7 % din toată populaţia. Populaţia de plătică
este prezentă cu opt grupe de vârstă, fapt care demonstrează micşorarea potenţialului de
reproducere a populaţiei acesteia. O structură populaţională similară a fost semnalată
la crap, însă spre deosebire de plătică, valoarea numerică relativă a părţii juvenile a
populaţiei de crap este mai mică iar valoarea numerică a acestei specii este redusă.

Grupa III - Dereglări considerabile în structura populaţiilor (cosac-cu-bot-
turtit, şalău, scobar, avat).
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Tabelul 2. Evaluarea cantitativă şi calitativă a populaţiilor de peşti  din sectorul
inferior al fl . Nistru.

SPECIA INDICII
GRUPELE DE VÂRSTĂ

0+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+ 5-5+ 6-6+

Ponderea, % 33.8 28.1 21.7 11.3 3.3 1.8 -

Sex Juv M,Juv M+F M+F M+F M+F -

Lungimea, cm 26.0 34.5 42.0 52.5 58 64 -

Masa corp., gr 154 440 950 2200 2000 4200 -

Ponderea,% 3.8 14.2 28.1 23.3 12.5 18.1 -

Sex Juv Juv Juv M,Juv F F -

Lungimea, cm 5 22.5 33.5 39.5 46 54.5 -

Masa corp., gr 12 340 720 1400 2600 3810 -

Ponderea,% 13.0 18.8 23.5 22.8 10.7 1.2 -

Sex Juv Juv M,Juv M+F M+F M+F -

Lungimea, cm 5 13.0 17.5 21.5 24.5 28.5 -

Masa corp., gr 11 95 150 320 520 770 -

Ponderea,% 25.9 29.5 18.7 13.8 6.3 5.8 -

Sex Juv Juv Juv Juv M F F -

Lungimea, cm 5.5 11.5 16.0 19.5 20.5 23.5 -

Masa corp., gr 6 55 70 165 205 315 -

Ponderea,% 18.5 13.8 17.0 23.5 18.7 8.5 -

Sex Juv Juv Juv M,Juv M+F M+F -

Lungimea, cm 5.5 14.5 17.5 19.5 23.5 28.0 -

Masa corp., gr 6.5 88 129 185 286 430 -

Ponderea,% - - 21.7 17.4 52.2 8.7 -

Sex - - Juv Juv M+F F -

Lungimea, cm - - 32.5 37.5 43.5 47.5 -

Masa corp., gr - - 280 820 1100 1800 -

Ponderea,% 5.1 7.7 6.4 21,2 24,8 23.1 11.7

Sex Juv Juv Juv Juv,M M+F M+F F

Lungimea, cm 5 14 20 27 32 37 42

Masa corp., gr 6 56 160 368 775 1210 1980

Ponderea,% 0.3 3.2 18.7 38.3 39.5 - -

Sex Juv Juv Juv M,Juv M+F - -

Lungimea, cm 5 9 14 21 24.5 - -

Masa corp., gr 5 29 86 210 375 - -
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Tabelul 2. (Continuare)

Ponderea,% - - 20.3 24.1 29.7 25.9 -

Sex - - Juv Juv M+F M+F -

Lungimea, cm - - 19 24 29 31 -

Masa corp., gr - - 115 240 390 525 -

Ponderea,% - - - 39.1 35.4 25.5 -

Sex - - - M,Juv M+F M+F -

Lungimea, cm - - - 16.0 17.0 18.5 -

Masa corp., gr - - - 60 100 190 -

Ponderea,% - - - - 56.5 33.8 9.7

Sex - - - - M+F M+F F

Lungimea, cm - - - - 23.8 29.7 36.5

Masa corp., gr - - - - 265 560 1000

Ponderea,% - - 26.8 33.7 39.5 - -

Sex - - Juv M M+F - -

Lungimea, cm - - 19.5 22.5 28.0 - -

Masa corp., gr - - 160 210 460 - -

Ponderea,% 23.7 14.4 18.6 24.8 12.5 6.0 -

Sex Juv Juv M,Juv M+F M+F M+F -

Lungimea, cm 6.0 13.0 16.5 21.0 26.0 30.0 -

Masa corp., gr 6.0 42 100 265 460 680 -

Ponderea,% - 19.5 34.6 28.8 17.1 - -

Sex - Juv Juv M F - -

Lungimea, cm - 23 31.8 37.5 49.0 - -

Masa corp., gr - 152 390 860 1560 - -

Abrevieri: Juv – specie juvenilă (tânără); M – mascul; F – femelă

 În această grupă a fost semnalată o reducere considerabilă a intensităţii de
reproducere a grupelor de vârstă mai tânără. Spre exemplu, în populaţia de cosac cu
bot turtit au fost semnalate doar exemplare unitare de puiet de o vară (0,3 %) şi de doi
ani (3,2 %). La şalău nu au fost evidenţiaţi puieţi de o vară, iar în populaţiile de scobar
şi avat nu era prezent puietul de o vară şi de doi ani. La cosacul cu bot turtit au fost
evidenţiate 5 grupe de vârstă (de la 0+ până la 4+), la şalău – 4 (de la 1+ până la 4+). La
avat şi scobar au fost semnalate la fel câte 4 grupe de vârstă dar cu un interval (de la 2+

până la 5+). Maturitatea sexuală la această grupă este atinsă la vârsta de patru-cinci ani
la un ritm, comparativ, mai scăzut de creştere gravi-dimensională.

Grupa IV - Degradarea structurală a populaţiilor (clean mic, clean şi morunaş).
Populaţiile speciilor menţionate se deosebesc prin lipsa totală a grupelor de vârstă
tânără şi unui număr redus de grupe de vârstă reproductivă. Spre exemplu, în populaţiile
acestor specii au fost evidenţiate 3 grupe de vârstă: la cleanul mic – 3+, 4+, 5+, la clean
– 4+, 5+, 6+ şi la morunaş – 2+, 3+, 4+.
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Concluzii

Investigaţiile ihtiofaunei au permis repartizarea populaţiilor de peşti din1.
sectoarele mijlociu şi inferior ale fl . Nistru în 4 grupe: Grupa I (Starea normală a
populaţiilor) - ştiucă, babuşcă, clean mic, biban (sectorul mijlociu al fl . Nistru), caras
argintiu, roşioară, babuşcă, biban, ştiucă (sectorul inferior al fl . Nistru); Grupa II
(Mici dereglări în structura populaţiilor) - caras argintiu, roşioară, avat, crap (sectorul
mijlociu al fl . Nistru), plătică, crap (sectorul inferior al fl . Nistru); Grupa III (Dereglări
considerabile în structura populaţiilor) - plătică, morunaş, cosac-cu-bot-turtit şi clean
(sectorul mijlociu al fl . Nistru), cosac-cu-bot-turtit, şalău, scobar, avat (sectorul inferior
al fl . Nistru); Grupa IV (Degradarea structurală a populaţiilor) se include - scobar,
mreană, pietrar, şalău (sectorul mijlociu al fl . Nistru), clean mic, clean, morunaş
(sectorul inferior al fl . Nistru).

Condiţiile actuale de reproducere, creştere şi nutriţie sunt extrem de nefavorabile2.
pentru speciile de peşti lito- şi psamofi le (invadarea cu alge şi macrofi te, nivelul redus
al apei, înnămolirea boiştilor, spălarea nisipului, oscilaţiile bruşte a nivelului apei, etc.).
Concomitent s-a intensifi cat concurenţa speciilor lito- şi psamofi le cu speciile fi tofi le de
peşti care în prezent ocupă boiştile şi locurile de îngrăşare.

Pentru toate speciile valoroase de peşti au fost semnalate o serie de factori3.
nefavorabili cum ar fi  modifi cările regimului termic, scăderea nivelului apei şi variaţiile
considerabile ale acestuia, reducerea bazei nutritive (fi to-, zooplancton, bentos),
dezvoltarea excesivă a speciilor economic nevaloroase de peşti care devorează icrele şi
puietul speciilor valoroase de peşti şi care au devenit concurenţi activi în nutriţie.
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DIVERSITATEA IHTIOFAUNEI, RAPORTUL NUMERIC ŞI
EXTINDEREA ARIILOR DE RĂSPÂNDIRE A UNOR SPECII DE

PEŞTI DIN SECTOARELE MIJLOCIU ŞI INFERIOR AL fl . NISTRU

Usatîi Adrian, Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae,
Cebanu Aurel, Croitoru Ion, Bujor Aliona, Rusu Vadim

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

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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