
35

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

POTENŢIALUL INVAZIV AL SPECIILOR DE PEŞTI
ŞI FACTORII DETERMINANŢI AI IHTIOCENOZELOR

ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Fulga Nina,
Dumbraveanu Dorin, Rusu Vadim, Silitrari Andrei.

Institutul de Zoologie al Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Universitatea de Stat din Moldova.

Rezumat
În lucrarea de faţă sunt prezentate rezulatele cu privire la evaluarea potenţialului inva-
ziv a 22 specii alogene şi interveniente de peşti din ecosistemele acvatice ale Republi-
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cii Moldova prin utilizarea protocolului FISK (Fish Invasiveness Screening Kit). De
asemenea sunt evidenţiaţi factorii de mediu provocatori a gradului diferit a intensităţii
fenomenului bioinvaziei în funcţie de specie şi a zonei de cercetare (la interferenţa Du-
nării-Nistrului-Prutului).
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Introducere
Este recunoscut faptul că în prezent ihtiocenozele ecosistemelor naturale ale Re-

publicii Moldova suferă modifi cări semnifi cative atât la nivel calitativ, cât şi la nivel
cantitativ [3, 4, 5, 9, 12, 32, 38].

În cercetările anterioare [7, 34] am stabilit că cu cât specia este mai „universală”
cu atât ea are şanse mai mari de supravieţuire în condiţii instabile de mediu, iar gradul
de stabilitate al ecosistemului depinde de mobilitatea înaltă a elementelor sale consti-
tuiente. În aceste condiţii a fost creată „piramida stabilităţii ecosistemice”, a cărei bază
suportă mult mai uşor „intemperiile” apărute, dacă se afl ă/sau trece rapid într-o formă
simplă şi nediferenţiată, permiţând reorganizarea rapidă a componentelor structurale în
funcţie de necesităţile conjuncturale.

Indicator al gradului maxim de funcţionalitate, stabilitate şi maturitate ecosistemică
este valoarea mare a diversităţii specifi ce (adică diversitatea nivelelor superioare de or-
ganizare) – patrimoniu natural care în prezent se pierde iremediabil şi care, pentru multe
ţări înalt dezvoltate a devenit subiect central al activităţilor de reconstrucţie ecologică.
Totuşi, în pofi da micşorării continue a diversităţii specifi ce, potenţialul ecosistemelor
de a-şi menţine echilibrul dinamic nu este pierdut ireversibil, inducându-se modifi cări
structural-funcţionale la nivelele de organizare subspecifi ce (conform principiului „pi-
ramidei stabilităţii ecosistemice”). Însă, capacitatea de amortizare a efectelor negative
nu poate fi  suportată la infi nit, existând o valoare critică admisibilă, după care au loc
modifi cări distructive deja irecuperabile [18].

În prezent, din cauza degradărilor intense de hidrobiotop (fragmentări, uniformizări
şi poluării continue), structura specifi că a ihtiocenozelor afectate a devenit simplifi ca-
tă şi reprezentată în special de câteva specii autohtone euribionte şi înalt competitive
de peşti (ca babuşca – Rutilus rutilus , batca – Blicca bjoerkna, obleţul – Alburnus
alburnus, bibanul – Perca fl uviatilis, boarţa – Rhodeus amarus ş.a.), specii alogene
naturalizate (ca carasul argintiu – Carasssius gibelio, murgoiul bălţat – Pseudorasbora
parva, soretele – Lepomis gibbosus, moşul de Amur – Perccottus glenii ş.a.), specii
introducente (populate în scopuri comerciale ca sângerul – Hipophtalmichthis molitrix,
novacul – Hipophtalmichthis nobilis, cosaşul – Ctenopharyngodon idella) şi cele inter-
veniente cu potenţial expansiv major (ca undreaua – Syngnathus abaster, stronghilul
– Neogobius melanostomus, aterina mică – Atherina boyeri, ciobănaşul – Neogobius
fl uviatilis, mocănaşul – Babka gymnotrachelus ş.a.).

În mediile „eliberate” de concurenţi şi răpitori autohtoni avansarea ihtiofaunei non-
native este inevitabilă. Unele specii naturalizându-se, devin invazive, altele se menţin
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graţie lucrărilor sistematice de populare, iar o parte din ele nu mai reuşesc să se ada-
pateze şi dispar. În toate cazurile taxonul străin în noile teritorii trebuie să treacă prin
faza confruntării potenţialului său biologic la rigoriile impuse de mediu, care cuprind
atât gradienţii abiotici, factorii antropici, cât şi starea de pregătire a biocenozelor de a
„deschide uşile noilor intruşi nepoftiţi”.

De aceea, în funcţie de valoarea biodiversităţii şi gradul de conservare şi intactitate
biotopică, potenţialul invaziv al speciilor alogene de peşti se exprimă în mod diferit.
În ecosisteme mari, complexe şi înalt organizate intruşii sunt de regulă eliminaţi, iar în
cazul în care specia străină reuşeşte să se integreze genetic, ea va ocupa întotdeauna o
poziţie accesorie (fi ind marginalizată), fără a infl uienţa vădit gradul de funcţionalitate
şi stabilitate a ecosistemului „sănătos” (de regulă habitând în golfuleţe mici, coturi,
canale adiacente, ş.a.) [7]. Şi numai când apar perturbări funcţionale majore şi intrusul
este tolerabil sau indiferent la ele, se pot produce adevărate explozii numerice cu efect
negativ major (cum ar fi  cel al speciilor invazive de peşti în rîurile mici din ţară)[12].

În condiţiile intensifi cării presingului antropic, de multe ori nu natura decide cum
să-şi administreze bogăţiile sale, dar noi, urmările însă fi ind suportate de toţi. Această
abordare, cu accent antropocentrist şi pseudoecologic a cauzat, în multe cazuri trans-
locări masive, nejustifi cate şi imprudente de specii (mai ales pe parcursul secolului
XX), având adesea consecinţe grave şi ireparabile pentru ecosistemele recipiente
[23, 30, 42].

Pe fonul acestor dereglări funcţionale şi de structură devine cât se poate de oportu-
nă expresia părintelui ihtiologiei române Petru Bănărescu, care susţine că „specii rare
nu există – noi le-am luat casele”. Taxonii stenobionţi, incapabili de a se adapta rapid
la condiţii instabile de mediu sunt nevoiţi să cedeze poziţiile ocupate de sute de mii de
ani (în procesul evoluţiei darwiniste) speciilor generaliste înalt competitive.

Este ştiut faptul că evoluţia lumii vii a cunoscut şi în trecut diverse catastrofe eco-
logice cu dispariţia a mii de specii, iar locul lor era preluat de alte fi inţe mai receptive
şi fl exibile modifi cărilor majore de mediu. Numai că, până la intensifi carea presingului
antropic succesiunile ecologice demonstrau o dinamică previzibilă, cu etape bine de-
limitate şi ordonate, pe când, în prezent „ciclul vital al unui ecosistem” adesea are un
caracter haotic şi accelerat. Procesul de speciaţie este mereu compromis de schimba-
rea continuă a exigenţilor impuse de mediu, unii taxoni, pur şi simplu nu dovedesc să
se autodetermine ca specii, iar cei existenţi - să se adapteze la frecventele modifi cări
revoluţionare a gradienţilor de mediu. Ca rezultat, biodiversitatea scade catastrofal, în
schimb, la puţinele specii generaliste care se pot „conserva” cu succes în medii nepri-
elnice sau prolifera rapid în cele devenite favorabile, au loc modifi cări majore (prin
diversifi care) la nivelurile inferioare de organizare. Ca rezultat, în populaţiile speciilor
generaliste creşte rata polimorfi smului ecologic [6, 10, 13, 34, 35].

În esenţă, scopul polimorfi smului ecologic este de a asigura mai efi cient valorifi ca-
rea resurselor energetice neutilizate (din cauza dispariţiei speciilor înalt specializate) şi
un randament mai mare al circuitului biogeochimic în condiţii ecologice instabile (pe
când o biodiversitate maximă permite o dirjare mai autonomă cu mecanisme complexe
de reglare feed back) [18].

Pentru specialiştii în domeniu, expresia polimorfi smului ecologic în populaţii poate
servi ca indicator important a stării ecosistemului, care în funcţie de valoarea diversită-
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ţii specifi ce, indică la ecosisteme mature, neafectate antropic (a căror diversitate speci-
fi că este mare cu o pondere semnifi cativă a speciilor stenobionte), sau la cele degradate
şi în curs de restructurare (diversitate specifi că mică şi variabilitate adaptivă pronunţată
la cele existente).

De aceea, Republica Moldova ar trebui să facă un efort maxim în acest sens, starea
de conservare a biodiversităţii devenind un indicator important al gradului maturităţii
şi conştiinţei naţionale. Această problemă de ordin global şi naţional are un caracter
complex, în care factorul antropic în pofi da efectelor sale negative, se poate redirecţio-
na spre unul, dacă nu meliorativ, atunci mai puţin distructiv.

Invaziile biologice într-un mediu degradat sunt doar una din consecinţele multiple-
lor efecte adverse a activităţii antropogene negative, iar aprecierea acestor efecte per-
mite evaluarea stării ecologice reale, găsirea cauzelor ascunse şi elaborarea soluţiilor
efi ciente de remediere.

Lucrarea de faţă reprezintă o tentativă de fundamentare a rezulatelor investigaţiilor
ihtiologice multianuale referitor la invaziile speciilor alogene şi interveniente de peşti
în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova prin prisma utilizării protocoluli FISK
(„Fish Invasiveness Screening Kit”).

Materiale şi metode
Protocolul FISK („Fish Invasiveness Screening Kit”) este o metodă unanim recu-

noscută de evaluare a potenţialului invaziv la diferite specii alogene de peşti [15, 16].
El include 49 de întrebări pentru fi ecare speciei din domeniile biogeografi ei, biologiei
şi ecologiei, la care se cere de a răspunde în formă „da/nu/incert”. Au fost supuse ana-
lizei 22 specii alogene şi interveniente de peşti din Republica Moldova. În funcţie de
răspunsul dat fi ecare întrebare obţine un anumit număr de puncte. Tot odată, fi ecare
răspuns este apreciat în dependenţă de gradul de veridicitate - de la 4 (foarte sigur)
până la 1 (absolut nesigur), necesitând o argumentare succintă prin indicarea surselor
bibliografi ce utilizate [1, 2, 14, 17, 20, 21, 24, 28, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46] sau a
rezultatelor propriilor investigaţii, obţinute prin folosirea metodelor ihtiologice şi eco-
logice clasice [24, 27, 44].

În urma evaluării fi nale, fi ecare specie este apreciată în funcţie de potenţialul
său invaziv, fi ind atribuit la una din categoriile de risc: „risc mic” (< 1 punct), „risc
mediu”(de la 1 până la 18,9 puncte) şi „risc mare” (≥ 19, maximal 54 puncte). Toate
calculele au fost efectuate în programul Excel, în limbaj Visual Basic, accesibil pe site-
ul www.cefas.co.uk/4200.aspx.

Deasemenea, pentru a se putea evidenţia posibelele riscuri ale speciilor alogene şi
inteveniente de peşti în limitele teritoriului cercetat, protocolul FISK oferă gruparea
speciilor analizate în dependenţă de impactul produs pe categorii: „Acvacultura”, „Me-
diul ambiant” şi „Periculozitate Biofonică”.

Rezultate şi discuţii
Dispariţia continuă a speciilor native stenobionte, în condiţiile presingului antropic

crează pentru unele specii generaliste adevărate „oassisuri neexplorate”.
Concursul strategiilor „universalismului ecologic”, „reproducerii populaţionale

de tip r” (sau fl exibilităţii reproductive) şi „expansiei saltative”, devin punctele forte
pentru progresia biologică a speciei în condiţiile actuale instabile de mediu [7, 34].
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Taxonul dat se caracterizează printr-o rezistenţă mare la factorii de impact, foloseşte la
maxim biotopurile favorabile pentru o majorare rapidă de efectiv şi utilizează efi cient
toate metodele posibile pentru a se răspândi.

Pe lângă aceste strategii idioadaptive de succes, la majoritatea speciilor invazive şi
interveniente de peşti se urmăresc unele caractere biologic progresiste, dar necesare şi
oportune în medii degradate ca: moduri specifi ce de reproducere, grija faţă de urmaşi,
dezvoltarea embrionară rapidă, fl exibilitatea trofi că şi utilizarea efi cientă a resurselor
furagere, mecanisme efi ciente de apărare contra duşmanilor şi tolerarea diapazonului
larg a gradienţilor nefavorabili de mediu ş.a.

Dacă ne conducem de legea minimului formulată de Liebig, care spune că, cu cât
factorul devine mai nefavorabil, cu atât creşte rolul lui în viaţa organismelor [18], este
uşor demonstrabilă afi rmaţia privind „progresul speciilor universale în condiţii insta-
bile de mediu”.

Datorită variabilităţii lor exprimate speciile posesoare a acestor strategii pot uşor
modifi ca valoarea factorului limitativ, formând ecotipuri noi în funcţie de necesităţile
conjuncturale, devenind rezistenţi la majoritatea forţelor exterioare distructive, iar în
caz de succes produc adevărate invazii.

Practica mondială demonstrează că adesea speciile invazive stabilite într-un eco-
sistem produc pagube ecologice mult mai mari decât rezultatul economic urmărit la
introducere, iar eliminarea speciilor alogene din noile ecosisteme se poate face doar
odată cu distrugerea totală a biotopului [31].

Rezultatele obţinute prin utilizarea protocolului FISK în scopul evaluării gradului
de periculozitate a speciilor invazive şi interveniente de peşti în limetele Republicii
Moldova poate fi  refl ectat sub următoarea formă grafi că (fi g. 1).

Fig. 1 Potenţialul invaziv al speciilor alogene şi interveniente de peşti din  ecosistemele
acvatice ale Republicii Moldova.

Articole de fond



40

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

Din fi g. 1 observăm că primele patru poziţii sunt ocupate de speciile alogene de
peşti care cu succes s-au naturalizat în Republica Moldova, producând pagube ecolo-
gice şi economice majore.

În fruntea lor se afl ă carasul argintiu – Carassius gibelio (41 puncte), care în po-
fi da unor consideraţii de ordin economic, de multe ori este tratată ca specie valoroasă
şi utilă, însă nu în condiţiile ecosistemelor naturale din Republica Moldova. În râuri-
le mici, lacurile naturale Beleu şi Manta, specia a devenit una multidominantă, care
din cauza condiţiilor abiotice specifi ce, a format ecotipuri cu ritm lent de creştere şi
capacitate competitivă de excepţie [6]. De asemnea şi în alte ecosisteme palustre şi
lacustre din ţară specia a devenit deosebit de numeroasă, având tangenţă directă cu
dispariţia aproape totală a caracudei - Carassius carassius şi linului – Tinca tinca de
pe teritoriul ţării.

În ultima perioadă, se observă majorarea semnifi cativă a ponderii acestui taxon
în ecosistemele fl . Nistru şi r. Prut, supuse, în prezent, activ procesului de limnifi care,
eutrofi zare şi colmatare.

Pe locul II după valoarea potenţialului invaziv s-a clasat guvidul somnoros (sau
moşul de Amur) – Perccottus glenii (38 puncte), considerată o specie relativ nouă
pentru Republica Moldova (semnalată în premieră în 2005, r. Draghişte, bazinul r.
Prut) [26], dar graţie unor particularităţi biologice superioare (euritermia, eurioxifi lia,
prolifi citatea înaltă, reproducere porţionată, grija faţă de urmaşi, polifi lia, dezvoltare
embrionară rapidă şi voracitate de excepţie), prezintă un pericol major pentru funcţio-
nalitatea ihtiocenozelor autohtone.

Conform teoriei expansioniste, efi cacitatea de răspândire a speciei invazive este de-
terminată de viteza cu care îşi extinde ea arealul, iar succesul naturalizării – de timpul
formării populaţiilor numeroase şi competitive în noile teritorii [Elton, 1960; Karpe-
vici, 1975; Odum, 1975]. Moşul de Amur, datorită timpului scurt în care s-a extins pe
suprafeţe mari (formând populaţii deosebit de numeroase), deja produce semne mari
de alertă pentru biocenozele locale. Taxonul, în câţiva ani „a sărit” peste primele două
faze a procesului de invazie (I- „de pătrundere”, II- „acomodare”), trecând rapid la faza
a III – „creşterii exponenţiale de efective”. Expansia lui în limitele Republicii Moldova
a avut loc de la Nord spre Sud (prin porţiunile sistemului hidrografi c din regiunea Cer-
năuţi), iar în prezent este semnalat şi în braţele deltei Dunării [25].

Pe locul trei, conform potenţialului invaziv în limetele Republicii Moldova, s-a
clasat murgoiul bălţat – Pseudorasbora parva (34 puncte). Această specie invazivă,
răspândită în prezent în toate ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova, în
comparaţie cu guvidul somnoros a intrat în faza a treia a procesului invaziv - „de
stabilizare în regim de fl uctuaţie numerică” (IV). Semnalată în premieră în anii ‘60 ai
secolului trecut, specia rspectivă a trecut de apogeul „exploziei numerice” aproximativ
15-20 de ani în urmă (când a devenenit deosebit de abundentă mai ales în obiectvele
piscicole abandonate după aşa numita „perestroikă”). În prezent demonstrează valori
cantitative mari doar în ecosistemele antropic degradate (ca râurile mici, unele lacuri de
albie ş.a.), în celelalte ocupă o poziţie accesorie [11]. În ecosistemele unde abundenţa
lui este mare se poate comporta ca parazit facultativ, atacând învelişurile exterioare
(graţie aparatului bucal puternic osifi cat) a peştilor economic valoroşi (ca sângerul
şi novacul) [49].

Articole de fond



41

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

Aceeaşi valoare înaltă a potenţialului invaziv este caracteristică soretelui – Lepomis
gibbosus (34 puncte). Însă, în comparaţie cu alte specii invazive din Republica Mol-
dova soretele se caracterizează printr-un comportament teritorialist bine dezvoltat, rar
interprinzând migraţii active pe distanţe mari. De aceea, de la prima semnalare pe teri-
toriul Republicii Moldova (încep. sec. XX) şi până în prezent aria lui de răspândire s-a
majorat nesemnifi cativ, în special raioanele de Sud şi Centrale a ţării [38, 43, 45]. Dar,
investigaţiile recente efectuate în lunca Prutului şi Nistrului inferior după inundaţiile
majore din 2008 şi 2010, au pus în evidenţă unele mecanisme specifi ce de expansie,
cum ar fi  cel al „dispersiei saltative prin intermediul inundaţiilor”. Datorită acestui
mecanism specia a înaintat până sub barajele lacurilor de acumulare Costeşti-Stânca şi
Dubăsari, iar în concurs cu „strategia universalismului ecologic”, a format, într-un timp
scurt, în zonele inundate şi relativ izolate, populaţii deosebit de numeroase, care în caz
de noi viituri puternice, vor servi la următoarele salturi expansioniste.

După speciile alogene naturalizate, în funcţie de periculozitatea şi potenţialul inva-
ziv urmează un grup ecologic destul de mare al speciilor interveniente de peşti. Repre-
zentanţii acestui grup sunt de origine ponto-aralo-caspică şi mediteraniană, care evo-
lutiv s-au statornicit în biotopurile marine de litoral sau cele de estuar. Cu demararea
construcţiilor hidrotehnice pe marile fl uvii şi râuri (din prima jum. a sec. XX) au fost
distruse barierele naturale formate în perioada transgresiilor glaciare, ce a servit ca
premisă de răspândire a lor în toată reţiaua hidrografi că a ţării [47]. Fragmentările mul-
tiple a albiilor în ecosistemele lotice a cauzat scăderea vitezei apei, accentuarea proce-
selor de sedimentare şi eutrofi zare, micşorarea adâncimilor, creşterea suprafeţelor de
evaporare cu efect de mineralizare, majorarea conductibilităţii termice ş.a. Ca rezultat
biotopurile s-au uniformizat, apropiindu-se după particularităţile hidrochimice de cele
limanice – habitat devenit perfect pentru speciile mixohaline interveniente de peşti (ca
guvizii, gasterosteidele, undreaua, aterina ş.a.).

Unii reprezentanţi ai speciilor interveniente erau prezenţi şi câteva zeci de ani în
urmă în sectoarele inferioare a fl . Nistru şi r. Prut [32, 45], dar efectivele lor şi aria
de răspândire erau limitate de un complex bine determinat şi stabil de factori abio-
tici şi biotici. Pe când, astăzi aceste bariere naturale nu-şi mai îndeplinesc funcţiile
de altă dată.

În prezent, una din cele mai periculoase specii interveniente de peşti care şi-a majo-
rat rapid efectivele şi aria de răspândire pe teritoriul Republicii Moldova este undreaua
– Synghathus abaster (30 puncte). Specie eurihalină (tolerează mediile saline de până
la 35‰) de origine mediteraniană, formează populaţii dulcicole numeroase în lacurile
de baraj (Cuciurgan, Dubăsari, Ghidighici ş.a.), sau poate fi  semimigratoare, intrând
din Marea Neagră în Nistru şi Prut. În lacul de acumulare Ghidighici poate atinge o
densitate numerică de până la 36 mii ex/ha [50].

Caracteristic pentru această specie este grija accentuată faţă de descendenţi, mascu-
lul cu punga incubatorie (în care femela depune ovulele), protejează progeniturile până
după eclozare. Datorită efectivelor înalte, dimensiunilor mici, mimicrismului pronun-
ţat, reproducerii în rate, ponderii înalte de supravieţuire a progeniturilor şi activităţii
trofi ce accentuate, această specie devine un concurent nedorit pentru speciile zooplanc-
tonofage şi bentosofage de peşti. Printre guvizi, cei mai periculoşi din punc de vedere
a potenţialului invaziv sunt consideraţi: ciobănaşul – Neogobius fl uviatilis (28 puncte),
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stroghilul – Neogobius melanostomus (26 puncte), mocănaşul – Babka gymnotrachelus
(23 puncte) şi guvidul de baltă - Neogobius kessleri (22 puncte). Cea mai abundentă şi
frecventă specie de guvizi în limetele Republicii Moldova este ciobănaşul, prezentă în
toate tipurile ecosistemelor acvatice (râurile mici, mari şi medii, lacurile de acumulare
ş.a). În pofi da considerării speciei ca indicator a apelor curate şi bine oxigenate, poate
demonstra o valenţă ecologică de excepţie, fi ind indentifi cat şi în unele habitate intens
degradate din raza municipiului Chişinău, Bălţi, Orhei ş.a.

Potenţialul invaziv al guvizilor în limetele Republicii Moldova poate fi  argumentat
prin următoarele caractere:

Sunt specii cu un areal în continuă extindere şi cu strategie r de majorare a
efectivelor.
Duc mod de viaţă ascuns, bentonic, puţin activ, dimensiuni mici ale corpului
- respectiv este difi cil de reglat efectivele prin pescuit, şi sunt puţin accesi-
bili ca hrană pentru speciile ihtiofage de peşti.
Sunt specii euritrofe cu o competitivitate nutritivă accentuată şi cu un coe-
fi cient trofi c ridicat - submină baza trofi că furajeră din ecosistem şi inhibă
ritmul de creştere la speciile economic valoroase de peşti.
Au o rată mare de supravieţuire a progeniturilor şi o prolifi citate populaţio-
nală înaltă - manifestată de grija faţă de urmaşi şi reproducere porţionată.
Majoritatea sunt devoratori activi de icre, larve şi puiet a altor specii autoh-
tone de peşti.

În ultima perioadă se observă o avansare rapidă în ecosistemele dulcicole din ţară
(mai ales în bazinul fl . Nistru) a unor specii considerate exclusiv marine, cum este
aterina mică - Atherina boyeri (27 puncte) şi gingirica – Clupeonella cultriventris (27
puncte). După construcţia numroaselor lacuri de baraj şi modifi carea condiţiilor abioti-
ce din râuri, speciile s-au extins, formând populaţii dulcicole deosebit de abundente. În
bazinele fl uviilor Nipru, Don, Volga şi Cama gingirica s-a naturalizat în toate lacurile
de acumulare [47, 48]. În limitele Republicii Moldova aterina mică şi gingirica sunt
semnalate deocamdată în sectorul Nistrului inferior, lacul refrigerent Cuciurgan şi la-
cul Cahul, reuşind să formeze populaţii foarte numeroase. De asemenea, se constată
majorarea bruscă a efectivelor altor două specii interveniente de peşti din familia Gas-
terosteidae cum este ghidrinul (27 puncte) şi osarul (25 puncte), care au invadat zona
de litoral a ecosistemului fl . Nistru şi a afl uienţilor săi.

Analiza comparativă a stării populaţiilor speciilor interveniente de peşti din fl . Nis-
tru şi r. Prut constată o diversitate şi o abundenţă mult mai mare în fl uviul Nistru (mai
ales a reprezentanţilor din fam. Gobiidae, Gasterosteidae, Sygnathidae), care, din cau-
za fragmentării duble (la Novodnestrovsk şi Dubăsari), mineralizării intense, eutrofi ză-
rii şi colmatării, formează habitate perfecte pentru traiul speciilor mixohaline cu ciclul
vital scurt, iar legătura directă cu Marea Neagră şi pescuitul excesiv a speciilor de talie
mare – trasează un drum magistral fără obstacole şi primejdii.

Dacă suprapunem principiile de defenire a speciilor invazive cu conţinutul legii
Liebig, putem deduce că orice specie care pretinde a fi  considerată invazivă, trebuie să
deţină cel puţin o strategie oportună şi avantajoasă în condiţii concrete de mediu şi să
fi e tolerantă sau indiferentă faţă de toţi factorii externi de impact. În aşa fel, dacă sân-
gerul, novacul şi cosaşul în SUA au un efect invaziv [22], la noi în ţară, chiar dacă s-ar
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naturaliza, vor fi  uşor extraşi prin pescuit (din cauza dimensiunilor mari ale corpului şi
cererii mari pe piaţa produselor autohtone), astfel, ca foctori limitativi în condiţiile Re-
publicii Moldova se prezintă imposibilitatea reproducerii pe cale naturală şi presingul
înalt al pescuitului selectiv [8].

Aceste specii de multe ori în pofi da populărilor sistematice şi pătrunderii acciden-
tale în cantităţi imense în reţelele hidrografi ce a ţării, niciodată n-au produs un efect
invaziv, ba dimpotrivă sunt dorite în capturile piscicole şi căutate în acvacultura ţării
(pentru efectul lor meliorativ contra fenomenului de „înfl orire apei” (sângerul) şi îm-
pânzirii excesive cu macrofi te (cosaşul)). De aceea, conform protocolului FISK, aceste
specii introducente de talie mare, sunt considerate ca având un potenţial invaziv me-
diu (sângerul (10 puncte), novacul (9 puncte), cosaşul (9,5 puncte) şi scoicarul (7,5
puncte)). Dar, există şi rezerve la acest subiect, unele studii arată că speciile în condiţii
de densităţi mari pot provoca adevărate dezastre ecologice (ca ex. în SUA pe unele
porţiuni de pe Mississippi), deasemenea există posibilitatea naturalizării lor în limetele
Republicii Moldova (în România aceste cazuri au fost semnalate [28]), ceea ce ne face
să fi m mai precauţi în procesul monitorizării populaţiilor ciprinidelor asiatice din eco-
sistemele naturale ale ţării.

Protocolul FISK permite gruparea potenţialului invaziv a speciilor alogene şi in-
terveniente de peşti în funcţie de categoriile: 1) Acvacultura 2) Mediul ambiant şi 3)
Periculozitate Biofonică (Fig. 2).

Fig. 2 Potenţialul invaziv al speciilor alogene şi interveniente de peşti în funcţie de
impactul produs asupra acvaculturii, mediului şi instalaţiilor tehnice.
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Din fi gura 2 observăm că, cele mai periculoase specii de peşti cu impact major
asupra acvaculturii ţării sunt: carasul argintiu (28 puncte), moşul de Amur (24 puncte),
murgoiul bălţat (22 puncte), soretele (21 puncte) şi undreaua (19 puncte).

Programa automatizată care a inclus crapul (21 puncte) în această grupă s-a condus
de valenţa ecologică largă a speciei (cu caractere biologice adesea agresive), fără a lua
în consideraţie defi citul altor specii mai valoroase economic în sistemele noastre de
creştere dirijată. De fapt, în Europa Occidentală şi SUA, specia este foarte rar folosită
în alimentare (mai mult ca trofeu în carpfi shing), prioritate având alte grupe salmonide-
le, acipenseridele, anghuilidele, coregonide, percidele [19].

În prezent, graţie omului, crapul este răspândit pe toate continentele (înafară de
Antarctica). Naturalizarea lui de succes în unele teritorii a determinat un efect chiar
invaziv (nici tratarea apelor cu rotenonă nu l-a putut opri). La noi, însă, specia are nu
numai o importanţă incontestabilă în pescuitul amatoristic şi sportiv, dar şi în piscicul-
tură, ocupând primul loc după cantitatea producţiei pe piaţa internă [39].

Dar, cât de bizară n-ar părea introducerea crapului în lista speciilor alogene, forma
europeană sălbatică, astăzi se afl ă în pericol major. Este vorba de pericolul impurifi -
cării genofondului (intenţionat prin populări, sau accidental prin scăpări de material
piscicol, ş.a) cu exemplare provenite din crescătorii, rase care au ca origine cele două
subspecii est-asiatice (C. carpio viridiviolaceus şi C. carpio haematopterus), sau cu
culturi modifi cate genetic a speciei europene. Astfel, o evoluţie de sute de mii de ani a
formei europene sălbatice, determinată de o izolare geografi că, poate fi  anulată în doar
câteva decenii.

În grupa speciilor cu periculozitate înaltă pentru mediul ambiant au fost regăsiţi
mai mulţi taxoni: carsul argintiu (32puncte), moşul de Amur (29 puncte), soretele (27
puncte), murgoiul bălţat (26 puncte), ciobănaşul, stronghilul, gingirica, aterina mică,
osarul şi ghidrinul (cu câte 25 puncte), undreaua (23 puncte) şi mocănaşul cu guvi-
dul de baltă (câte 21 puncte). Periculozitatea acestor specii pentru mediu se datorează
idioadaptărilor lor oportune la diferite nivele de organizare sistemică, magoritatea ca-
racterizându-se ca specii euritope, euriterme, eurioxibionte, mixohaline, polifi le după
substrat, cu reproducere precoce şi porţionată, cu grija exprimată faţă de urmaşi, cu
strategii reproductive de tip r, fl exibilitate pronunţată între polifagie şi monofagie, in-
accesibilitate faţă de prădători, ş.a.

Însă, pe lângă toate caracterele biologice avantajoase menţionate, o cauză sem-
nifi cativă a progresiei acestor specii (care sunt în majoritate cu ciclu vital scurt şi de
mici dimensiuni), este determinată de un factor antropic cu acţiune indirectă - pescuitul
excesiv al speciilor de talie mare, care în mod normal ar trebui să regleze efectivele
speciilor de talie mică prin relaţii de concurenţă trofi că şi pradă-prădător. Pe când, în
condiţiile defi citului speciilor ihtiofage, nivelurile trofi ce superioare în biocenoze nu
mai funcţionează normal, cele inferioare devenind ultimele în piramida trofi că şi ener-
getică a ecosistemelor acvatice, iar aceste specii mărunte „adesea mor de bătrâneţe şi
hipodinamism”.

După categoria periculozităţii biofonice, toate speciile de peşti demonstrează valori
joase, având un impact nesemnifi cativ asupra activităţilor antropice de ordin tehnogen.
Valorile joase sunt caracteristice pentru toate speciile de peşti, fi ind asemănătoare cu
alte studii din domeniu [29, 40]. Ca hidrobionţi caracteristici cu periculozitate biofonică
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mare sunt considerate moluştele (în special dreissena) şi unele macrofi te care provoacă
pagube mari la funcţionarea hidro-electrocentralelor, prizelor de apă, deversoarelor şi
altor instalaţii tehnice.

În concluzie se poate menţiona că este mai uşor să previi efectele negative provo-
cate de către speciile alogene şi interveniente de peşti prin neamestecarea omului în
„managementul naturii”, decât a elimina consecinţele negative, care de multe ori sunt
posibile doar cu distrugerea ecosistemului în întregime.

Concluzii
Potenţialul invaziv al speciilor alogene şi interveniente de peşti în ecosistemele1.

acvatice ale Republicii Moldova este determinat de o complexitate de factori de ordin
intrinsec şi extrinsec ca: capacitatea idioadaptivă înaltă, presingul antropic accentuat
asupra ecosistemelor acvatice, şi perturbările majore de ordin climateric (cu inteţirea
fenomenelor de secetă prelungită, inundaţii devastatoare, temperaturi extreme ş.a.).

În aceste condiţii instabile de mediu, concursul strategiilor „universalismului2.
ecologic”, „reproducerii populaţionale de tip r” (sau fl exibilităţii reproductive) şi „ex-
pansiei saltative”, devin punctele forte pentru progresia biologică a speciei şi produce-
rea bioinvaziilor. Aceşti taxoni se caracterizează printr-o rezistenţă mare la factorii de
impact, foloseşte la maxim biotopurile favorabile pentru  majorări rapide de efectiv şi
utilizează efi cient toate metodele posibile pentru a se răspândi.

Din grupa speciilor alogene de peşti cu grad maxim al impactului ecologic şi3.
economic produs asupra ecosistemelor acvatice din Republica Moldova fac parte: ca-
rasul argintiu (41 puncte), moşul de amur (38 puncte), murgoiul bălţat (34 puncte) şi
soretele (34 puncte). Celelalte specii, cu toate că pot demonstra valori înalte a poten-
ţialului invaziv, produc pagube majore reale doar în unele ecosisteme acvatice şi în
anumite circumstanţe de mediu.
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