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Introducere

Analiza diversităţii biologice, deseori, prezintă unica posibilitate de obţinere 
a datelor veridice despre schimbările produse în ecosistemele naturale în condiţiile 
intensi cării factorilor antropici [2, 3]. Monitorizarea calităţii ecosistemului acvatic 
presupune efectuarea unor investigaţii repetate în intervale stabilite de timp. Există 
multiple metode de biomonitorizare a calităţii apei râurilor în baza diferitor grupe de 
hidrobionţi. Lucrarea abordează problema biomonitorizării calităţii apei r. Bâc în timp 
şi spaţiu bazată pe gradul de sensibilitate a speciilor de peşti. În dependenţă de gradul 
de poluare al ecosistemelor, peştii au o valenţă ecologică variată, exprimându-se cât 
la nivel de specie atât şi la nivelul structurii şi stării funcţionale a populaţiilor lor. 
Monitorizarea ihtiofaunei prezintă un tablou relativ clar al stării ecologice a râului Bâc 
şi poate demonstra dacă acest biotop asigură sau nu un habitat viabil şi condiţii adecvate 
de trai pentru biodiversitatea acvatică. Unele specii sunt foarte sensibile la poluare şi 
nu pot supravieţui în apa degradată, altele sunt mai tolerante la înrăutăţirea mediului 
de viaţă. Întrucât sensibilitatea lor diferă de la specie la specie, aceste organisme sunt 
indicatori veritabili ai calităţii apei r. Bâc [4].

Unul din obiectivele principale ale temei abordate a fost determinarea calităţii 
ecosistemului acvatic, prin utilizarea indicilor ecologici analitici şi sintetici pentru 
speciile de peşti, valorile cărora pun în evidenţă comunităţile speciilor de peşti toleranţi, 
respectiv intoleranţi la in uenţa factorilor poluanţi. 

Prin intermediul procesului de monitorizare al ihtiofaunei este posibilă evidenţierea 
şi delimitarea sectoarelor degradate ale r. Bâc şi stabilirea ordinii prioritare de ameliorare 
a situaţiei acestuia.

Materiale şi metode

Materialul ihtiologic a fost colectat în anii 2004-2008  xat în formol de 4%, ulterior 
prelucrat şi analizat. În total s-au colectat şi prelucrat 4515 exemplare de peşti. Probele 
de peşti au fost capturate prin mijloace clasice (năvodaşul cu lungimea=4m, latura 
ochiului=5mm). Speciile de peşti au fost identi cate conform determinatoarelor de 
specialitate [1, 5, 6]. 

Rezultate şi discuţii

În  tabelul 1 este  re ectată  elocvent  componenţa speci că a ihtiofaunei în 
tronsoanele studiate. Constatăm că componenţa speciilor diferă în funcţie de tronsoanele 
investigate (Fig.1.), unele specii  ind întâlnite numai în anumite hidrobiotopuri.
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Tabelul 1. Componenţa speci că a ihtiofaunei în diverse tronsoane ale r. Bâc

Nr. 
d/o

Speciile de peşti

1 Ştiucă- Esox lucios L., 1758 - - + + - - - - - -

2
Boarţă- Rhodeus amarus (Bloch, 
1782)

+ + + + + + - + + +

3
Cosaş- Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844)

+ + + + - - - + + +

4
Caras argintiu- Carassius gibelio 
(Bloch, 1782)

+ + + + + + + + + +

5 Crap- Cyprinus carpio L., 1758 + + + + - + - + + +

6
Porcuşor- Gobio obtusirostris Valen-
ciennes, 1842

+ + + + + + - - - -

7
Murgoi-bălţat- Pseudorasbora parva 
(Temminck et Schlegel, 1846)

+ + + + + + + + + +

8 Plătică- Abramis brama (L., 1758) - + + + - + - - + +

9 Obleţ- Alburnus alburnus (L., 1758) + + + + + + + + + +

10
Novac- Hypophthalmichthys nobilis 
(Richardson, 1845)

+ + - + - - - + + +

11
Sânger- Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844)

+ + + + - + - + + +

12 Babuşcă- Rutilus rutilus (L., 1758) - + + + + + - + + +

13
Roşioara- Scardinius erythrophthal-
mus (L., 1758)

- + + + - + - - + -

14
Fufă- Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843)

+ - + - + + - - + -

15 Zvârlugă-  Cobitis taenia L., 1758 + + + + + + + + + +

16 Ţipar- Misgurnus fossilis(L., 1758) - - + + - - - - - -

17
Ghidrin- Gasterosteus aculeatus L., 
1758

- - - - - - - - + +

18
Osar- Pungitius platygaster (Kessler, 
1859)

- - - - - - + - + -

19
Ac-de-mare- Syngnathus abaster 
Eichwald, 1831

- - - - + + - - - -

20 Biban- Perca  uviatilis L., 1758 + + + + + + - + + +

21 Şalău- Sander lucioperca (L., 1758) + + + + - + - + + +

22
Mocănaş- N.gymnotrachelus (Kes-
sler, 1857)

+ + + + + - + + + +

23
Ciobănaş- Neogobius  uviatilis (Pal-
las, 1814)

+ + + + + + - - - -
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Tabelul 1. (Continuare)

24
Stronghil- N.melanostomus (Pallas, 
1814)

- - + + + + - + - +

25
Moacă-de-brădiş- Proterorhinus 
marmoratus (Pallas, 1814)

- + + + + + + + - +

26
Guvid-de-baltă- Neogobius kessleri 
(Guenther, 1861)

- - + - + + - - - -

TOTAL: 15 18 22 21 15 19 7 15 18 17

Notă: + specie prezentă; - specie absentă.

În tronsonul s. Peticeni – Bâcovăţ s-au evidenţiat 15 specii de peşti. Componenţa 
speci că înaltă se datorează heleşteielor de albie amplasate in amonte de s. Peticeni. Pe 
lângă speciile comune pentru r. Bâc aici s-au semnalat şi specii introducente de origine 
asiatică (cosaş, sânger, novac) care au pătruns din heleşteiele piscicole. Valoarea 
indicelui de dominanţă a pus în evidenţă 3 specii eudominante: Cobitis taenia, Gobio 
obtusirostris, Rhodeus amarus şi 2 specii dominante: Pseudorasbora parva şi Carassius 
gibelio. Ca specii subdominante  gurează Alburnus alburnus şi Neogobius  uviatilis, 
celelalte sunt recedente şi subrecedente. Din punct de vedere al constanţei şi frecvenţei 
Cobitis taenia este specie accesorie şi relativ comună, iar Gobio obtusirostris se prezintă 
ca accesorie şi relativ rară, celelalte  ind accidentale, rare şi foarte rare. Valoarea 
indicelui de semni caţie ecologică pentru acest tronson evidenţiază speciile Cobitis 
taenia şi Gobio obtusirostris - ca  ind caracteristice ihtiocenozei date, pe când din clasa 
celor însoţitoare fac parte Carassius gibelio, Rhodeus amarus şi Pseudorasbora parva, 
celelalte  ind accidentale. 

În tronsonul Bâcovăţ - Ghidighici, au fost evidenţiate 22 specii de peşti, caracteristic 
 ind apariţia frecventă a asociaţiilor speciilor euribionte: caras argintiu – zvârlugă – 
murgoi bălţat. Lacul de acumulare Ghidighici exercită o in uenţă pronunţată asupra 
ihtiofaunei râului,  ind o sursă importantă de îmbogăţire cu noi specii. Valoarea indicelui 
de dominanţă evidenţiază 4 specii eudominante: Cobitis taenia, Pseudorasbora parva, 
Rhodeus amarus, Carassius gibelio, ca specie dominantă este Rutilus rutilus, în clasa 
celor subdominante s-au inclus Alburnus alburnus, Perca  uviatilis, Abramis brama, 
Esox lucius, Neogobius  uviatilis, restul speciilor sunt subrecedente şi recedente. 
Din punct de vedere al constanţei avem o specie euconstantă Cobitis taenia, 5 specii 
accesorii: Pseudorasbora parva, Perca  uviatilis, Proterorhinus marmoratus, Rhodeus 
amarus, Rutilus rutilus, Esox lucius, celelalte  ind accidentale. După valorile indicelui 
de semni caţie ecologică, ca specii caracteristice ihtiocenozei sunt: Cobitis taenia, 
Carassius gibelio şi Pseudorasbora parva, din clasa celor însoţitoare fac parte: 
Rhodeus amarus, Alburnus alburnus, Rutilus rutilus, Abramis brama, Proterorhinus 
marmoratus, Esox lucius, Perca  uviatilis, Leucaspius delineatus, celelalte specii  ind 
accidentale.

În tronsonul Vatra – amonte de m. Chişinău s-au evidenţiat 15 specii de peşti, 
diversitatea ihtiofaunei crescând pe seama lacului de acumulare Ghidighici. Valoarea 
indicelui de dominanţă pune în evidenţă 2 specii eudominante Alburnus alburnus şi
Cobitis taenia, 4 specii dominante: Rhodeus amarus, Carassius gibelio, Rutilus rutilus
şi Syngnathus abaster, urmate de 4 specii subdominante: Pseudorasbora parva, Perca 
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 uviatilis, Proterorhinus marmoratus şi Neogobius  uviatilis, celelalte  ind recedente 
şi subrecedente. În ceea ce priveşte indicele constanţei pe acest tronson avem o specie 
constantă: Cobitis taenia, 5 specii accesorii: Rutilus rutilus, Pseudorasbora parva, 
Rhodeus amarus, Carassius gibelio şi Alburnus alburnus, celelalte  ind accidentale. 
După indicele de semni caţie ecologică speciile caracteristice pentru acest hidrobiotop 
sunt Cobitis taenia şi Alburnus alburnus, pe când, în clasa speciilor însoţitoare sau 
evidenţiat: Rhodeus amarus, Carassius gibelio, Pseudorasbora parva, Rutilus rutilus,
Syngnathus abaster, Perca  uviatilis, Proterorhinus marmoratus şi Neogobius 
 uviatilis.

Fig. 1. Repartiţia spaţial-temporară a speciilor de peşti în râul Bâc

În tronsonul Chişinău – Anenii-Noi au fost semnalate doar 7 specii de peşti, 
fapt care con rmă gradul înalt de poluare a ecosistemului acvatic, deşi în această 
zonă biotopurile sunt diverse. Valoarea indicelui de dominanţă pune în evidenţă aşa 
specii eudominante ca: Cobitis taenia, Carassius gibelio, Pseudorasbora parva,
Proterorhinus marmoratus, iar specie dominantă este: Neogobius gymnotrachelus. 
Valoarea constanţei pe acest tronson arată o specie euconstantă-constantă: Cobitis 
taenia iar din clasa celor accesorii fac parte: Carassius gibelio, Pseudorasbora 
parva, Proterorhinus marmoratus şi Neogobius gymnotrachelus. Valoarea indicelui 
de semni caţie ecologică pune în evidenţă specii caracteristice ca: Cobitis taenia şi
Carassius gibelio, iar speciile însoţitoare sunt: Pseudorasbora parva, Proterorhinus 
marmoratus şi Neogobius gymnotrachelus.

Viiturile din anul 2008 au provocat majorarea substanţială la nivel calitativ şi 
cantitativ a ihtiofaunei acestui tronson. Însă pătrunderea speciilor valoroase de peşti din 
heleşteie, poartă un caracter sporadic şi limitat în timp. Condiţiile ecologice instabile 
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din râu nu permit reţinerea acestor specii şi ele sunt nevoite să migreze spre  . Nistru. 
În tronsonul Anenii-Noi – Gura-Bâcului s-au evidenţiat 18 specii de peşti. Sporirea 

numărului acestora se datorează migraţiilor periodice tro ce şi reproductive a unor 
specii din  . Nistru în râu, cât şi aportului crescătoriei piscicole Gura Bâcului din 
care pătrund peştii economic valoroşi. Valoarea indicelui de dominanţă evidenţiază 
2 specii eudominante - Alburnus alburnus şi Cobitis taenia; 4 specii dominante: 
Carassius gibelio, Rhodeus amarus, Pseudorasbora parva, Perca  uviatilis; din cele 
subdominante fac parte: Rutilus rutilus, Ctenopharyngodon idella, Hypothalmichthys 
molitrix, Aristichthys nobilis, Cyprinus carpio; iar speciile subrecedente sunt Abramis 
brama şi Sander lucioperca. Analizând datele privind valoarea constanţei pe acest 
tronson avem 2 specii euconstante Cobitis taenia şi Alburnus alburnus celelalte  ind 
specii accidentale. Indicele de semni caţie ecologică pentru acest tronson a clasat 
speciile Alburnus alburnus şi Cobitis taenia ca specii caracteristice ihtiocenozei date, 
iar speciile însoţitoare sunt: Carassius gibelio, Rhodeus amarus, Pseudorasbora
parva, Perca  uviatilis, Rutilus rutilus, Neogobius gymnotrachelus, Abramis brama, 
Hypothalmichthys molitrix, Cyprinus carpio şi Ctenopharyngodon idella. 

Zvîrluga, obleţul, porcuşorul, murgoiul bălţat, carasul argintiu şi boarţa ocupă 
mai mult de 50% din abundenţa relativă a ihtiofaunei râului. Ceea ce demonstrează că 
biomasa piscicolă este alcătuită din specii de peşti depreciaţi alimentar, dar care menţin 
funcţionalitatea ihtiocenozei. 

Zvârluga, murgoiul bălţat, carasul argintiu se întâlnesc pe tot cursul principal 
al r. Bâc, valorile indicilor ecologici se menţin relativ constant comparativ cu anii 
precedenţi, ceea ce denotă un grad înalt de toleranţă la procesele intense de eutro zare 
şi poluare a ecosistemului acvatic, preferând hidrobiotopurile colmatate şi împânzite 
cu vegetaţie acvatică. 

La obleţ valorile indicilor ecologici sunt în creştere în cursul superior al râului şi la 
con uenţa cu  uviul Nistru. Unele specii ca ştiuca, fufa şi ţiparul se găsesc în stare de 
declin biologic. 

Speciile sensibile la poluările antropice accentuate sunt: porcuşorul din genul 
Gobio, boarţa din genul Rhodeus şi ciobănaşul din genul Neogobius. Aceste specii au 
o abundenţă şi o frecvenţă de întâlnire mai mare în sectorului superior al r. Bâc, unde 
se atestă un presing antropic mai puţin accentuat. Din categoria speciilor tolerante la 
poluări nesimni cative fac parte: obleţul, babuşca, roşioara, fufa, bibanul, şalăul ş.a. 
Iar din clasa speciilor euribionte şi rezistente la înrăutăţirea calităţii mediului fac parte: 
murgoiul bălţat, carasul argintiu, zvârluga. 

În urma efectuării investigaţiilor ihtiofaunistice pe albia râului Bâc, pe parcursul 
anilor de studiu, s-a observat că la porcuşorul, din sectorul superior (Peticeni – amonte 
Ghidighici), valoarea indicilor ecologici analitici şi sintetici s-a majorat, ceea ce 
demonstrează o ameliorare progresivă a calităţii apei din ultimii ani. Dar repartizarea 
neuniformă în timp şi spaţiu a acestei specii din interiorul sectorului nominalizat 
(constatându-se o reducere a efectivului numeric în regiunea din aval de or. Călăraşi 
şi Străşeni), demonstrează prezenţa surselor de poluare cu intensi care sporadică a 
impactului lor. În regiunea din aval de lacul de acumulare Ghidighici, respectiv în 
tronsonul Vatra-Chişinău, s-au depistat exemplare unitare doar în anii 2006 (3 ex.), 
2007 (6 ex.) şi a. 2008 (3 ex.) cu  uctuaţii nesemni cative a valorii dominanţei. 
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Investigaţiile noastre demonstrează că deversările de poluanţi din mun. Chişinău 
au o in uenţă negativ-accentuată asupra calităţii ecosistemului r. Bâc, fapt demonstrat 
prin absenţa porcuşorului şi a altor specii sensibile la poluare în tronsonul din aval de 
Chişinău şi până la con uenţa cu  uviul Nistru.

 Roşioara, babuşca, bibanul, şalăul, sângerul şi novacul sunt considerate specii 
ne tipice pentru ecosistemul r. Bâc (în condiţiile actuale  ind un habitat temporar) 
şi nimeresc accidental, ceea ce minimalizează importanţa lor în calitate de specii 
indicatoare. Zvârluga, carasul argintiu şi murgoiul bălţat, unde gradul de poluare 
a apei este foarte înalt (Chişinău - Anenii Noi), depăşesc 95% din numărul total de 
specii. Spre exemplu, nemijlocit în aval de mun. Chişinău zvârluga, carasul argintiu, 
murgoiul bălţat şi moaca de brădiş sunt unicele specii depistate, care se caracterizează 
şi printr-o abundenţă numerică scăzută şi toleranţă la poluări persistente ( zona de 
pessim ecologic). 

Concluzii

1. Prin prisma analizei valorilor indicilor ecologici analitici (abundenţa, constanţa, 
dominanţa) şi sintetici (indicele de semni caţie ecologică), a fost stabilit aportul  ecărei 
specii la formarea ihtiofaunei r. Bâc şi a calităţii acestuia. S-a constatat o dominare 
cantitativă a speciilor native euribionte cu o valenţă ecologică largă, care pot   unicele 
specii tolerante la intensi carea factorului antropic. Se observă o substituire permanentă 
şi accelerată a complexului reo l de hidrobionţi cu cel limno l şi o simpli care 
accentuată a organizării ihtiocenozei. 

 2. Analiza valorilor indicilor ecologici ai ihtiocenozei r. Bâc demonstrează că cel 
mai degradat şi poluat sector este Chişinău – Anenii-Noi, ceea ce pune în evidenţă 
oportunitatea luării măsurilor stringente în vederea diminuării impactului antropic 
asupra acestui ecosistem. 

3. Sectorul superior al r. Bâc (pe tronsonul Peticeni-Călăraşi) se caracterizează 
printr-o majorare continuă a abundenţei speciilor sensibile la poluare (porcuşorul, 
boarţa , ciobănaşul), ceea ce indică la o îmbunătăţire a calităţii apei. 

4. Pe lângă speciile bioindicatoare a calităţii apei r. Bâc s-au depistat şi asociaţii 
de specii (Gobio obtusirostris - Neogobius  uviatilis - Rhodeus amarus şi Carassius 
gibelio - Cobitus taenia - Pseudorasbora parva - Proterorhinus marmoratus), care 
pe lângă utilizarea lor în procesul de biomonitorizare, pot completa datele importante 
privind relaţiile interspeci ce a lor în cadrul ihtiocenozelor.

Bibliogra a

BĂNĂRESCU P.1.  Fauna R. P. R., vol. XIII, Pisces Osteicthyes, Bucureşti, Ed. Acad., 1964, 958 p.
BULAT D2. . Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice. Autoreferat al 

tezei de doctor in ştiinţe biologice, Chişinău 2009, 29 p. 
USATÎI M.3.  Evoluţia, conservarea şi valori carea durabilă a diversităţii ihtiofaunei ecositemelor 

acvatice ale Republicii Moldova. Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice, Chişinău 
2004. 48 p. 

FAUSCH K. D. & al.,4.  Fish communities as indicators of environmental degradation, American 
Fisheries Society Symposium nr. 8, 1990, P. 123-144.

KOTTELAT M., FREYHOF J.5.  Handbook of European Freshwater Fishes, ed. Delemont, 
Switzerland, 2007, 646 p.

БЕРГ Л.С.6.  Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Части 1-3. Изд. 4. Изд.- во АН 
СССР. М-Л., 1948-1949. 925 c.


