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Rezumat
Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză a studiului ihtiofaunistic multianual efectuat în
zonele umede ale Prutului şi Nistrului inferior. Ca rezultat s-au evidenţiat diverse tipuri
de migraţii piscicole între ecosistemul de albie şi zonele inundabile (cu apă permanentă
sau temporară). S-a constatat că diversitatea şi intensitatea acestor migraţii reprezintă o
condiţie de importanţă majoră pentru conservarea bogăţiei specifi ce şi asigurarea unei
productivităţi piscicole înalte a ecosistemelor lotice în întregime.
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Introducere
Zonele inundabile sunt defi nite ca fi ind suprafeţe de teren de altitudine joasă care

sunt inundate de apa venită din râuri, dar pot fi  defi nite şi zone de ecoton între mediul
acvatic şi cel terestru [3].

Zonele inundabile şi apele curgătoare sunt două sisteme interdependente, care se
infl uienţiază reciproc cu efecte benefi ce pentru ambele părţi. Astfel, zona inundabilă
reprezintă pentru râu un reglator al nivelului apei şi al vitezei de curgere, un reglator al
chimismului, un fi ltru al suspensiilor. În plus, zonele inundabile aprovizionează apele
curgătoare cu plancton şi asigură multor specii de peşti, amfi bii, păsări şi mamifere loc
de reproducere, creştere şi dezvoltare. De cealaltă parte, apele curgătoare constituie
pentru zonele inundabile, sursă de elemente minerale nutritive. Iar acolo, unde „viaţa
mişună”, circuitul de energie, materie şi informaţie în ecosistem poartă un caracter mult
mai complex şi accentuat.

În plus, academicianul Alimov A.F. a demonstrat că, producţia unui
ecosistem înalt productiv se datorează în mare parte proceselor de asimilare şi
reciclare a compuşilor biogeni rezultaţi din procesele de excreţie a organismelor
existenţi în acest biotop. În aşa fel, concentraţia mare de păsări, peşti,
mamifere şi alte vietăţi în aceste zone are nu numai o importanţă incontestabilă
în conservarea biodiversităţii, dar şi la menţinerea unei productivităţi
biologice înalte [8].
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De asemenea, merită o deosebită atenţie Teoria inundaţiilor ritmice (The Flood
Pulse Concept), potrivit căreia în „zona de tranziţie între acvatic şi terestru- ATTZ”
(într-un sistem larg râu-zonă inundabilă) se formează o diversitate mare şi unicală
de animale şi plante acvatice, care în ciuda considerabilului efort de adaptare pe care
îl fac, asigură biomase foarte mari. Aceasta deoarece „litoralul mişcător” al ATTZ
împiedică stagnarea apei, permiţând o reciclare rapidă a nutrienţilor, rezultatul fi ind
o productivitate cu mult mai mare faţă de cea care ar fi  fost dacă această zonă ar fi
ocupată de ape permanente sau terenuri uscate.

Mai mult ca atât, potrivit acestei teorii, producţia primară şi secundară
din această zonă de tranziţie (ATTZ) este esenţială şi determinantă pentru
fauna din canalul principal (albie). Producţia biologică şi producţia de peşte
sunt, în cea mai mare parte, realizate în cursul ATTZ, în timp ce cursul
normal al fl uviului este utilizat precum cale de migraţie pentru cea mai mare
parte a peştilor [6,8].

Marele savant Grigore Antipa, fondatorul hidrobiologiei ecologice, de nenumărate
ori menţiona importanţa majoră a acestor zone pentru asigurarea bunăstării generale
atât a lumii vii cât şi a proceselor „nevii” în natură. El spunea că, „cu cât suprafeţele
inundate sunt mai mari, cu cât apele crescute au o durată mai îndelungată, cu atât
productivitatea acestor ecosisteme va fi  mai ridicată” [2].

Printre cele mai importante servicii ecosistemice pe care le oferă zonele umede
putem menţiona: 1. Servicii de asigurare - cu hrană (peşte, vânat, fructe, culturi de
graminee), apă (sub formă de rezerve stocate), materiale de construcţie şi combustibil
(lemn, stuf, petrol, ş.a.), biochimicate (preparate medicamentoase), sursă de material
genetic (genotipuri „pure” şi cele cu grad înalt de rezistivitate, ş.a.) 2. Servicii de reglare
climatică, hidrologică, de epurare naturală a apelor, reglare a proceselor erozionale,
amortizarea inundaţiior, ş.a. 3. Sevicii culturale, de cercetare şi educare, turistice,
estetice, ş.a. 4. Servicii de susţinere a procesului de pedogeneză, a schimbului de
materie, energie şi informaţie cu/între diverse alte ecosisteme, ş.a [9].

Moldova nu se poate lăuda cu mari zone umede, deoarece o mare parte din ele au
fost pierdute în urma extinderii lucrărilor de ameliorare. Politica agrară din anii 50-70
a secolului trecut direcţionată spre majorarea terenurilor agricole a condus la desecarea
largă a luncilor inundabile a râurilor şi la reducerea esenţială a suprafeţelor zonelor
umede. Numai îndiguirea albiei fl . Nistru în aval de barajul Dubăsari a provocat secarea
a peste 40 mii ha de bălţi din lunca inundabilă a Nistrului şi circa 33 mii ha din lunca
Prutului care au dus la distrugerea locurilor pentru reproducerea şi dezvoltarea multor
specii de animale.

Abia după conştientizarea dezastrului produs în echilibrul naturii, Republica
Moldova a ratifi cat Convenţia asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională, în
special ca habitat pentru păsările acvatice prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XVI
din 14 iulie 1999 şi a devenit membru al acestei Convenţii în iunie 2000 atunci când
zona „Lacurile Prutului de Jos” (191,5 km2) a fost inclusă în Lista zonelor umede de
importanţă internaţională. A doua zonă umedă acceptată de Secretariatul Convenţiei
este reprezentată de aria naturală „Nistrul Inferior”, care cuprinde sectorul de luncă
a Nistrului de Jos dintre comunele Copanca şi Palanca. În septembrie 2005 în Lista
zonelor umede de importanţă internaţională a fost inclusă zona „Unguri-Holoşniţa”.
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La moment, cele trei zone umede din Republica Moldova deţin o suprafaţă totală
de 94 705 ha [1].

Gr. Antipa a studiat şi înţeles cel mai bine mecanismul relaţiilor în cadrul
macroecosistemului Dunării inferioare (Prutul de Jos fi ind parte componentă a bazinului
danubial) şi zonele inundabile, şi rolul acestora pentru structurarea ihtiofaunei. Fiind
permanent unite prin reţeaua de canale, acestea constituiau căile de migraţie a speciilor
de peşti din râu în lacuri şi invers [2].

Material şi metode
Prelevările de material ihtiologic s-au efectuat în ecosistemele acvatice ale Prutului

şi Nistrului inferior în perioada anilor 2010-2014. Analiza materialului ihtiologic s-a
efectut utilizând metodele clasice ecologice şi ihtiologice [10, 11, 12].

Rezultate şi discuţii
În lucrarea de faţă vom încerca să descriem particularităţile fi ecărui tip de migraţiune

a faunei piscicole din cadrul zonei umede a Nistrului inferior şi a Prutului de Jos, care,
cu părere de rău, în ultimul timp au suferit modifi cări substanţiale (Tabelul 1).

Tabelul 1. Tipurile de migraţiuni şi speciile reprezentative de peşti din zonele umede
ale Prutului şi Nistrului Inferior.

M i g r a ţ i u n e a
peştilor în lacuri şi
bălţi la inundarea
acestora în urma
topirii zăpezilor

Migraţiunea de re-
producere pe întin-
surile inundabile

Migraţiunea de
primăvară-vară
din lacuri şi bălţi
în râu, la scăderea
apelor din lacuri

Migraţiunea de
vară şi toamnă din
râu spre bălţi şi
lacuri la creşterea
bruscă a nivelului
apei

Migraţiunea de
iernare din lacuri
şi bălţi în râu

Speciile reprezen-
tative sunt cele
euriterme şi euri-
tope ca: ştiuca,
platica, babuşca,
sp. de ghiborţ,
bibanul, văduviţa,
avatul, şalăul.

Speciile fi tofi le de
peşti ca: ştiuca,
crapul, carasul
argintiu, platica,
babuşca, somnul,
obleţul, batca,
roşioara.
Unele specii lito-
fi le şi psamofi le
ce se reproduc în
zona gârlelor lacu-
lui Beleu şi Manta:
speciile de ghiborţ,
porcuşorii, cleanul,
mreana comună,
scobarul, soretele,
ş.a.

Reproducător i i
speciilor fi tofi le
de talie medie şi
mare, speciile oxi-
fi le şi relativ sten-
oterme.
Râmân speciile
de talie mică şi
puietul de crap,
batcă, platică,
babuşcă, avat.

Majoritatea speci-
ilor euritope de
peşti, inclusiv
speciile alogene şi
interveniente, ma-
joritatea speciilor
autohtone cu ciclul
vital scurt, de ase-
menea speciile
ihtiofage de talie
mare cu potenţial
hidrobiotopic înalt
ca ştiuca, văduviţa,
somnul, avatul,
şalăul.

Din zonele cu
adâncimi mici şi
regim termic şi
gazos nefavorabil
se retrag spre râu
majoritatea speci-
ilor de peşti.
Speciile care
î n d e p l i n e s c
migraţiuni de
iernare bine
pronunţate sunt:
somnul, crapul,
ciprinidele intro-
ducente de origi-
ne asiatică, batca,
ocheana, obleţul,
porcuşorii.

Migraţiunea peştilor în lacuri şi bălţi la inundarea acestora în urma topirii1.
zăpezilor. Primăvara devreme, cu topirea zăpezilor, care pentru bazinul fl . Nistru şi r.
Prut reprezintă cel mai mare aport în formarea viiturilor de primăvară, începe migrarea
unor specii euriterme în locurile cu pantă lină. Ca semnal de demarare a acestor migraţii
serveşte chimismul apei din topirea zăpezilor şi alungirea perioadei zilelor cu lumină.
Pe malurile cu pantă lină, regimul termic mai favorabil conduce la intensifi carea
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metabolismului generativ, de asemenea, are loc o dezvoltare mai accentuată a bazei
trofi ce naturale (fi toplancton, zooplancton), fi ind condiţii importante pentru restabilirea
rapidă a resurselor energeteice consumate în procesul de iernare şi pregătire către
sezonul reproductiv. Speciile de peşti caracteristice acestei perioade în biotopurilor
marginale ale ecosistemelor lotice din zona Nistrului şi Prutului inferior sunt bibanul
– Perca fl uviatilis, speciile de ghiborţ – Gymnocephalus sp., babuşca – Rutilus rutilus,
plătica – Abramis brama, ştiuca – Esox lucius, avatul – Aspius aspius, carasul argintiu
– Carassius gibelio, şalăul – Sander lucioperca, văduviţa – Leuciscus idus, unele sp.
de guvizi, ş.a.

Migraţiunea de reproducere pe întinsurile inundabile.2. Cum s-a menţionat
anterior, pentru ciprinide este foarte important ca progeniturile acestora să trăiască ş i
să se dezvolte în ape cu adâncimi mai mici, unde productivitatea biologică este net
superioară (datorită „coefi cientului ridicat de mal”) şi unde se pot refugia printre
desişurile de macrofi te. Astfel, pe întinsurile mari de apă, producţia primară este
maximă (tot grosul apei reprezintă zona eufotică), iar resursele nutritive se majorează
semnifi cativ pe baza aportului, atât endogen, cât şi a celui alogen [6]

În astfel de cazuri, speciile fi tofi le venite la reproducere în zonele inundabile, îşi
asigură progeniturile la maxim din punct de vedere trofi c, iar cu cât creşterea de start
va fi  mai mare, cu atât mai repede noua generaţie va ieşi de sub presingul răpitorilor şi
respectiv va fi  asigurată o rată mai mare de supravieţuire, şi implicit - o productivitate
biologică mai mare.

Prima la depunerea icrelor în zonele inundabile vine ştiuca - Esox lucius (încep.
lunii martie), ulterior, în formă consecutivă pot fi  menţionaţi următorii taxoni
reprezentativi: văduviţa - Leuciscus idus, sp. de ghiborţ - Gymnocephalus sp., bibanul -
Perca fl uviatilis, şalăul - Sander lucioperca, babuşca - Rutilus rutilus, platică - Abramis
brama, batca – Blicca bjoerkna, carasul argintiu - Carassius gibelio, crapul – Cyprinus
carpio, somnul – Silurus glanis.

În perioada de primăvară, s-a constatat că lacul Beleu devine un loc de importanţă
strategică pentru reproducerea rizevcei – Alosa tanaica, care în comparaţie cu alte
clupeide (scrumbia de Dunăre – Alosa immaculata, gingirica – Clupeonella cultriventris)
depune icrele pe fundul apei, inclusiv pe vegetaţia acvatică submersă.

Migraţiunea de primăvară-vară din lacuri şi bălţi în râu, la scăderea apelor3.
din lacuri. După reproducerea peştilor pe terenurile inundabile, când începe să scadă
nivelul apei, pentru unele din ele demarează migraţiunea de vară din lacuri către şenalul
principal (albie). Din cauza micşorării rapide a volumului apei şi adâncimilor, schimbului
de apă nesatisfăcător, a temperaturilor înalte şi stărilor critice a concentraţiilor oxigenului
solvit (mai ales noaptea printre desişurile de macrofi te), cazurilor de înfl orire a apei,
ş.a., majoritatea speciilor de peşti de talie mare şi cele oxifi le evadează din aceste zone,
rămânând doar puietul şi speciile euribionte de talie mică (carasul argintiu - Carassius
gibelio, babuşca - Rutilus rutilus, puietul de crap - Cyprinus carpio, batca - Blicca
bjoerkna, obleţul – Alburnus alburnus, ş.a.).

În prezent, cu părere de rău, această migraţiune de retragere a peştilor în albia
maternă a devenit ”mai importantă” pentru braconieri, care, pe lângă decimarea
reproducătorilor la boişte, extrag activ biomasa rămasă îngrădind cu plase, garduri,
vintire „drumurile de comunicare cu şenalul principal”.
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Dacă, încă la începutul secolului XX în lacurile Beleu şi Manta se pescuiau anual
până la 850-1000 tone de peşte, în special reprezentaţi de crap european (forma
sălbatică) - Cyprinus carpio, somn - Silurus glanis, plătica – Abramis brama, caracuda
- Carassius carassius, lin – Tinca tinca, ştiuca – Esox lucius, ş.a., atunci, în prezent,
speciile eudominante au devenit cele economic nevaloroase şi ecologic agresive,
reprezentative fi ind formele pitice de caras argintiu, babuşca, bătca, platică, alocuri
abundă soretelele – Lepomis gibbosus, murgoiul bălţat – Pseudorasbora parva,
ghiborţul comun, obleţul şi bibanul.

Migraţiunea de vară şi toamnă din râu spre bălţi şi lacuri la creşterea bruscă4.
a nivelului apei. Acest tip de migraţiune este caracteristic multor specii de peşti, care,
cu apariţia fenomenului „apelor mari” au format evolutiv conexiuni eco-etologice
strânse. Cu creşterea nivelului apei în râuri majoritatea speciilor de peşti se deplasează
în amonte şi spre maluri, intrând activ şi în zonele inundabile, unde, se adună hrană
uşor accesibilă şi înalt calorică (viermi, insecte şi larvele lor, resturi de materie organică
moartă, ş.a.) spălată de pe uscat. Din speciile de talie mare ştiuca, văduviţa şi avatul
sunt printre primele care întră în aceste zone bogate în pradă şi printre ultimile care le
părăsesc. Ca pradă, servesc în special, taxonii care aplică cu succes strategia „expansie
de tip saltativ” (prin intermediul inundaţiilor), printre care o pondere semnifi cativă este
deţinută de speciile alogene şi interveninete de peşti [4].

Este de menţionat că, în prezent, problema invaziilor biologice a devenit
destul de stringentă în condiile tendinţelor de încălzire globală (ce se exprimă prin
inteţirea cazurilor inundaţiilor catastrofale, secetelor prelungite şi temperaturilor
extremale) şi intensifi care a imixtiunilor de ordin antropic, fi ind avantajate speciile
generaliste, oportuniste şi expansioniste. Printre speciile de peşti la care se constată
aplicarea cu succes a strategiei „expansiei de tip saltativ” menţionăm în primul rând
cele alogene invazive ca: carasul argintiu, murgoiul bălţat, soretele şi moşul de
Amur – Perccottus glenii.

De asemenea, unele specii autohtone şi interveniente aplică cu succes metoda
răspândirii active prin intermediul inundaţiilor ca: bibanul, babuşca, obleţul, boarţa
– Rhodeus amarus, ciobănaşul – Neogobius fl uviatilis, mocănaşul – Neogobius
gymnotrachelus, moaca de brădiş – Proterorhinus semilunaris, undreaua – Syngnathus
abaster, osarul – Pungitius platygaster, ş.a [4].

Impactul negativ al acestor specii, pe lângă competitivitatea şi rezistivitatea lor
înaltă, se explică şi prin faptul că majoritate preferă zonele de litoral sau ecosistemele cu
apă stagnantă şi puţin adâncă, cum sunt lacurile şi bălţile de luncă, iar aceste biotopuri
servesc ca boişti importante pentru unele specii economic valoroase de talie mare ca
ştiuca, crapul european, somnul, ş.a. şi a celor de importanţă comunitară în conservarea
biodiversităţii cum ar fi  linul, caracuda, ţigănuşul – Umbra krameri, ş.a. În rezultat
abundenţa mare a speciilor invazive în aceste zone care au pătruns anterior în mare
parte datorită fl uctuaţiilor bruşte de nivel, şi progresia speciilor autohtone cu ciclul
vital scurt şi mediu (obleţul, zvârlugile – Cobitis sp., sp. de ghiborţ, bibanul, babuşca,
ş.a.), în concurs cu difi citul speciilor ihtiofage de peşti (ca rezultat al suprapescuitului),
condiţionează o mortalitate deosebit de mare a icrelor, larvelor şi alevinilor specii
autohtone de talie mare, progeniturile lor fi ind activ consumate în această perioadă
critică (de alt fel, este o cauză decisivă a declinului unor specii caracteristice
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de baltă cum ar fi  caracuda, linul, ţiparul – Misgurnus fossilis, ţigănuşul, ş.a în
Republica Moldova).

De asemenea, cu apropierea sezonului rece la majoritatea speciilor de peşti din
zona temperată se intensifi că activitatea trofi că, hrănindu-se activ în zonele cu apă
mică, bogate în diferiţi hidrobionţi furajeri. Scopul major fi ind acumularea substanţelor
de rezervă necesară decurgerii normale a procesului de iernare.

Migraţiunea de iernare din lacuri şi bălţi în râu.5. Cu răcirea apei sub 15 º C
prima specie care se retrage din bălţi este somnul (urmat de crap şi lin), dar în râu
indivizii, mai ales cei tineri, continuă să se hrănească până şi în luna noiembrie. Oţel V.
susţine că somnul în delta Dunării se poate hrani şi pe timp de iarnă [4]. De asemenea,
cu scăderea temperaturii apei sub 8-10 °C, ciprinidele asiatice cum sunt sângerul –
Hypophthalmichthys molitrix, novacul – Hypophthalmichthys nobilis şi cosaşul –
Ctenopharyngodon idella efectuiază migraţii de iernare bine pronunţate la gropi.

Unele specii euriterme de peşti continuă să se hrănească relativ constant şi pe timp
de iarnă ca sp. de ghiborţ, bibanul, babuşca, ştiuca. La altele se diminuiază semnifi cativ
activitatea trofi că: platică, şalăul, carasul argintiu, avatul, şi numai la mihalţul - Lota
lota criofi l se constată ”o creştere a apetitului trofi c”.

Asupra procesului de iernare pe lângă apartenenţa specifi că a peştilor infl uienţiază
şi mulţi alţi factori de mediu din ecosistem cum ar fi : regimul oxigenului în locurile
de iernare (cu cât este mai mică concentraţia lui cu atât procesul de anabioză este mai
profund şi îndelungat), starea de îngrăşare a indivizilor veniţi la iernare (cu cât condiţiile
de nutriţie au fost mai proaste în perioada vegetativă cu atât organismul este mai puţin
pregătit pentru iernare, şi respectiv este nevoit să se hrănească şi pe timp de iarnă),
temperatura care în ultima perioada demonstrează o dinamică medie pozitivă (în iernile
”calzi” crapul, carasul argintiu şi chiar somnul pot continua să se hrănească), perioada
ontogenetică a peştilor (indivizii juvenili, de regulă cheltuie toate rezervele energetice
acumulate în perioada vegetativă pe o creştere somatică activă, şi respectiv sunt nevoiţi
să se hrănească şi pe timp de iarnă).

Concluzii
În baza cercetărilor ecologice, ihtiologice şi fenologice multianuale în ecosistemele1.

Nistrului şi Prutului inferior s-au evidenţiat cinci tipuri de migraţii piscicole între zonele
inundabile şi albiile acestor râurilor.

Zonele umede din Republica Moldova în prezent se afl ă într-o stare ecologică2.
catastrofală, fi indu-le puternic redusă suprafaţa, sunt intens fragmentate, colmatate şi
eutrofi zate.

Fiecare tip de migraţiune piscicolă este de o importanţă incontestabilă pentru3.
asigurarea continuităţii ciclurilor vitale a diferitor specii de peşti, atât limnofi le cât
şi reofi le, şi implicit pentru conservarea diversităţii ihtiofaunistice şi funcţionarea
biocenozelor acvatice.

Cercetările ştiinţifi ce au fost efectuate în cadrul proiectelor naţionale 11.817.08.13F;
11.817.08.15A şi a proiectelor internaţionale MIS ETC 1150; MIS ETC 1676.

Bibliografi e:
Andreev A., ş.a.1.  Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională în

Republica Moldova. Societatea ecologică ”Biotica”, Chişinău 2008, 85 p.

Zoologia



126

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

Antipa Gr.2.  Fauna ihtiologică a României. Bucureşti, 1909, 289 p.
Brezeanu Gh., Ciobanu O., Ardelean A.3.  Ecologie acvatică. „Vasile Goldiş” University

Press, Arad, 2011, 397 p.
Bulat Dm., Bulat Dn., Toderaş I., Usatîi M., Zubcov E., Ungureanu L.4.  Biodiversitatea,

Bioinvazia şi Bioidicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chişinău: Foxtrod,
2014, 430 p.

Kottelat M., Freyhof J.5.  Handbook of European Freshwater Fishes. Ed. Delemont,
Switzerland, 2007, 646 p.

Luiza Florea.6.  Monitorizarea Biologică a Ecosistemelor Acvatice. Universitatea „Dunărea
de Jos” Galaţi http://www.pa.ugal.ro/biblioteca/Hidrobiologie/Monitoring%20biologie%20
ape-CURS.pdf.

Oţel V.7.  Atlasul peştilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Ed. Centrul de informare
tehnologică Delta Dunării. Tulcea, 2007, 481 p.

Алимов А.Ф., Богатов В.В., Голубков С.М.8.  Продукционная гидробиология. Из-во
«Наука», Москва 2013, 339 с.

Девис Д., Клэридж Г.9.  О свойствах водно-болотных угодий. изд.Wetlands
International. Москва, 2000, 64 с.

Правдин И.Ф10. . Руководство по изучению рыб. Москва, 1966, 376 с.

Zoologia


