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Introducere

În lucrarea de faţă sunt analizate unele aspecte ale variabilităţii speciilor de peşti 
(şi populaţiilor lor) din lacul de acumulare Ghidighici. Este re ectată variabilitatea 
individuală de creştere, variabilitatea în funcţie biotop, variabilitatea reproductivă 
(structura de sex, timpul de maturizare, proli citatea, perioada de reproducere) şi 
variabilitatea tro că. 

Mai există un termin de specialitate, care în prezent  des substituie noţiunea de 
variabilitate biologică,  ind vorba de « polimor sm ». Specialiştii folosesc acest termin 
în cazul când pun în evidenţă caracterele diferenţiate a unei specii din diferite grupări 
locale. 

Polimor smul biologic (uneori substituie noţiunea de variabilitate biologică), care 
se manifestă neuniform la diferite populaţii, serveşte ca o dovadă obiectivă a gradului 
de  exibilitate a populaţiei, adică a variabilităţii adaptive a proprietăţilor ei ecologice 
[1]. Cu cât este mai evident exprimat polimor smul speciei, cu atât mai variate sunt 
grupurile de indivizi ce constituie populaţia şi cu atât mai largă este plasticitatea 
(valenţa) ecologică a acesteia, sau altfel spus, cu atât mai uşor şi mai sigur se va adapta 
la schimbările ciclice sau accidentale ale mediului ambiant [2].

Material şi metode

Materialul ihtiologic a fost colectat în perioada aa. 2006-2009 cu ajutorul plaselor 
staţionare (dimensiunile laturii ochiului 15 mm × 15 mm - 80 mm × 80 mm), năvodului 
pentru puiet (l 6 m). Speciile de peşti capturate au fost supuse analizei ihtiologice 
şi ecologice uzuale [3,4]. Toate datele obţinute au fost supuse prelucrării statistice 
utilizând programele STATISTICA 6,0  şi  Excel – 2007.

Cercetarea adâncimii, reliefului faciesului şi repartizarea peştilor în hidrobiotopuri 
a fost efectuată cu ajutorul ecosonorului de tip „Humminbird Piranha Max 15”.

Rezultate şi discuţii

Ca obiect de studiu au servit trei specii euribionte de peşti din lacul de acumulare 
Ghidighici, la care polimor smul ecologic este cel mai bine exprimat şi în baza cărora 
pot   evidenţiate strategiile biologice ce determină prosperarea acestor specii.  

Cu cât arealul de răspândire a speciei este mai mare, cu atât mai exprimată este 
variabilitatea ei [5]. În acest context, factorul determinant este cel climateric (în unele 
lucrări  ind menţionată variabilitatea ecologică climaterică). În lacul de acumulare 
Ghidighici la plătică, atingerea  vârstei de reproducere naturală primară, variază între 
2 - 5 ani. Un studiu mai complex a acestei populaţii a evidenţiat existenţa a două forme 



169

ecologice de plătică care se deosebesc după un şir de caractere. Intervalul larg de atingere 
a maturităţii sexuale este condiţionat de: specializarea în nutriţie, dimor sm sexual, 
schimbări în regimul termic şi de nişa spaţială ocupată în biotop. Totuşi, plătica din lacul 
de acumulare Ghidighici (în comparaţie cu f. Nistru şi r. Prut, ne mai vorbind de arealul 
ei nordic de răspândire),  se caracterizează prin maturizarea sexuală timpurie. Un factor 
determinant serveşte baza tro că bogată şi regimul termic favorabil. Caracteristic este 
dezvoltarea asincronă a oocitelor, proprie speciilor cu reproducere în rate (şi improprie 
pentru arealul lor nordic). În acelaşi timp, masa relativă şi dimensiunile oocitelor ajunse 
la sfârşitul procesului de vitelogeneză, au valori mai mari ca la plătica din  . Nistru 
(tab. 1).

Tabelul 1.  Aspectul comparativ al sistemului reproductiv la plătică

Vâr-
sta

Lacul de acumulare Vatra Nistru inferior

IGS
Dimensiunile 
oocitelor(µm)

CF IGS
Dimensiunile 
oocitelor(µm)

CF

4
19,92

17,90-22,68
837

816-856
1,67

14,63
7,72-18,28

812
800-840

1,93

5
22,30

18,20-25,30
856

840-880
1,60

20,41
16,70-27,10

842
808-880

1,77

unde,   I.G.S. – indicele gonado-somatic, CF – coe cientul de îngrăşare Fulton 

După cum se observă din tabel, indicele gonado-somatic are valori mai înalte la 
femelele de plătică din lac ca rezultat al condiţiilor tro ce mai bune şi a metabolismului 
generativ mai intens.

Odată cu înaintarea în vârstă, la forma ecologică a plăticii cu ritm sporit de 
creştere, se majorează greutatea relativă a ovarelor şi dimensiunile ovulelor, dar scade 
coe cientul de îngrăşare Fulton (CF), ceea ce indică  o valoare înaltă a procesului 
generativ. Această formă ecologică se reproduce primar în masă mai târziu  (4-5 ani), 
iar pentru această etapă importantă în viaţa sa, îşi mobilizează resursele energetice prin 
amortizarea tempoului de creştere în lungime, în favoarea metabolismului generativ. 
În grupele superioare de vârstă totuşi ritmul de creştere gravi-dimensional este destul 
de sporit, graţie nutriţiei calorice cu hidrobionţi abundenţi şi accesibili (gamaride, 
dreissena, chironomide).

Pentru plătica cu ritm de creştere rapid, valorile gravi-dimensionale în funcţie de 
vârstă  precum şi parametrii de creştere calculaţi sunt expuşi în tabelul 2.

 Valoarea lui k (0,158 pentru lungime şi 0,066 pentru greutate) indică o creştere 
relativ lentă caracteristică speciilor de talie mare şi cu multe grupe de vârstă. Valoarea 
scăzută a acestui parametru este cauzată şi de perioada mare de timp (15- 20 ani) 
necesară pentru atingerea dimensiunilor gravi-dimensionale maximale expuse în 
tabelul 2. Valoarea lui b (2,975) indică o creştere în greutate (W) aproape izometrică 
cu creştere în lungime ( g.1), ceea ce demonstrează prezenţa unor condiţii normale de 
creştere şi dezvoltare.

La analiza tempoului de creştere gravi-dimensional a plăticii cu tempou sporit 
de creştere ( g. 1),  se relevă o creştere mai sporită în greutate de la vârsta de 3 ani 
(accesibilitatea mai mare a macrozoobentosului). Analiza tempoului de creştere în 
lungime re ectă o creştere mai activă până la vârsta de 4 ani (importanţă strategică 
de la presingul răpitorilor), după care viteza de creştere se reduce în legătură cu 



170

compensarea creşterii dimensionale pe contul acumulării masei generative. Această 
alternare a tempoului de creştere în lungime (cum se vede din  g. 1 ) este condiţionată 
şi de interferenţa mare a acestor două eco-forme, care la limitele de tangenţă, pot trece 
dintr-o formă în alta, sau exista ca forme intermediare. Adică, o delimitare elocventă 
a acestor două forme genotipic nu există, ci graţie valenţei ecologice înalte a acestei 
specii în tandem cu condiţiile ecologice prezente în ecosistem (presingul antropic 
accentuat asupra grupelor superioare de vârstă, concurenţa tro că aprigă în grupele 
inferioare de vârstă şi eterogenitatea exprimată a hidrobiotopului ), provoacă apariţia 
polimor smului ecologic în cadrul speciei.

Tabelul 2. Valorile gravi-dimensionale şi parametrii de creştere la plătica cu ritm 
sporit de creştere

t
(x)

l(t)
-ln(1-l(t)/l∞)

(y)
w(t)

-ln(1-W(t) /
W∞)
(y)

LgW(t)=a+blgl(t)

lgl(t), (x) lgW(t), (y)

1 15,5 0,20 76,4 0,01 1,19 1,88
2 24,2 0,34 275,5 0,04 1,38 2,44
3 28,5 0,42 414,0 0,07 1,45 2,61
4 35,5 0,56 760,0 0,13 1,55 2,88
5 37,0 0,60 1060,0 0,19 1,56 3,02
6 40,0 0,66 1350,0 0,25 1,60 3,13
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Fig. 1 Creşterea în lungime şi greutate a plăticii cu tempou sporit de creştere
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Pentru plătica cu ritm de creştere lent, valorile gravi-dimensionale în funcţie de 
vârstă  precum şi parametrii de creştere calculaţi sunt expuşi în tabelul 3.

Investigarea modelului matematic de creştere în lungime şi greutate la plătica 
cu tempou de creştere lent, arată că parametrul k are o valoare redusă (0,091 pentru 
lungime şi 0,019 pentru greutate) şi este imposibilă atingerea dimensiunilor gravi-
dimensionale maximale în cursul ciclului vital lung caracteristic acestei specii (15-20 
ani). La analiza corelaţiei lungime-greutate observăm valoarea lui b═3,063, ce indică 
o creştere izometrică (cu tendinţă de alometrie pozitivă) şi denotă condiţii de viaţă 
favorabile pentru această eco-morfă, determinând prosperarea ei  numerică  în bazin. 

Tabelul 3. Valorile gravi-dimensionale şi parametrii de creştere a plăticii cu 
ritm lent de creştere

t
(x)

l(t)
-ln(1-l(t)/l∞)

(y)
w(t)

-ln(1-W(t) /
W∞) (y)

LgW(t)=a+blgl(t)

lgl(t), (x) lgW(t), (y)

1 13.8 0.18 51.0 0.008 1.13 1.70

2 17.2 0.23 90.9 0.015 1.23 1.95

3 19.8 0.27 136.0 0.022 1.29 2.13

4 22.5 0.32 238.0 0.004 1.35 2.37

5 25.8 0.37 350.0 0.060 1.41 2.54

6 28.5 0.42 430.0 0.074 1.45 2.63

S
x
=21

S
xx

=91
S

y
=1.82

S
yy

=0.59
S

xy
=7.21

a=-0.016±0,004
b=0.91±0,001

t
0
=0.182

k=0.091±0,001
l∞=82

S
x
=21

S
xx

=91
S

y
=0.22

S
yy

=0.01
S

xy
=1.01

a=-0.02±0,004
b=0.019±0,001

t
0
=1.558

k=0.019±0,001
 W∞=6000

S
x
=7.89

S
xx

=0.44
S

y
=13.35

S
yy

=30.35
S

xy
=17.76

a=-1.802±0,52
b=3.063±0,349

Pe lângă factorul concurenţei tro ce care a stimulat apariţia acestei forme ecologice 
şi  a efectivului său mare, un aport semni cativ la adus şi braconajul de mare amploare 
în acest lac ( în special în timpul  perioadei de reproducere în masă), care involuntar 
a participat la selecţia arti cială, degradând şi decimând populaţia de plătică cu ritm 
sporit de creştere.

La analiza tempoului de creştere gravi-dimensional a plăticii cu ritm lent de creştere 
( g. 2),  se observă o creştere în lungime relativ uniformă în toate grupele de vârstă. 
Creşterea în greutate este puţin mai lentă până la vârsta de 3 ani. Această creştere cu 
caracter uniform, dar puţin accelerat, este cauzată de concurenţa tro că accentuată în 
toate grupele de vârstă (având şi un spectru tro c asemănător) şi reproducerea primară 
mai timpurie (2-3 ani). Pentru compensarea cheltuielilor de energie în metabolismul 
generativ şi anihilarea de citului de hrană, plătica este nevoită să se hrănească activ pe 
parcursul întregului an, efectuând migraţii tro ce în masă şi în timpul iernii. 

Nişa spaţială a plăticii cu ritm lent de creştere este asemănătoare cu puietul formei 
cu ritm rapid de creştere (zonele puţin adânci, dar unde sunt alternări de adâncimi).  
Proli citatea absolută a acestei forme rămâne a   destul de înaltă (la indivizii cu vârsta 
de 3-5 ani este 115 – 340 mii icre) graţie dimensiunilor mai mici a ovulelor. 
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Fig. 2. Creşterea în lungime şi greutate la forma ecologică a plăticii cu 
ritm lent de creştere

Analiza structurii de sex a acestei forme ecologice denotă o pondere mai mare a 
masculilor 58 % ( faţă de cealaltă formă - 42,1 % ). Predominarea masculilor poate 
servi ca indicator în selectarea activă a noilor genotipuri în condiţii schimbătoare de 
mediu. Este de menţionat şi aşa aspect cum este perioada de reproducere a acestor două 
forme. La plătica cu ritm lent de creştere perioada de reproducere are o continuitate mai 
mare în timp (sf. aprilie – încep. iunie),  ind mai puţin afectată de condiţiile climaterice 
nefavorabile de scurtă durată şi de fenomenul braconajului în timpul migraţiilor 
reproductive de masă.  Pentru babuşcă valorile gravi-dimensionale în funcţie de vârstă   
precum şi parametrii de creştere calculaţi sunt expuşi in tabelul 4.

Valoarea lui k (0,159 pentru lungime şi 0,047 pentru greutate) indică o creştere 
relativ lentă, necesară pentru atingerea dimensiunilor gravi-dimensionale maximale 
(l=46 cm, =1800 g). Dacă la vârsta de 7 ani are lungimea medie de 28,2 cm şi 
greutatea medie de 528 g, atunci  cu tempoul existent de creştere (117,2 g anual de la 
vârsta de 4 ani),  pentru atingerea  valorilor maximale este necesar de mult mai mult 
timp, decât durata ciclului său vital relativ scurt (10-15 ani).  

La analiza corelaţiei lungime-greutate observăm valoarea lui b═3,767, ce indică 
o alometrie pozitivă accentuată, favorizându-se creşterea în greutate faţă de cea în 
lungime. Această valoare sporită este provocată de condiţii prielnice de nutriţie cu 
dreissenă la grupele superioare de vârstă.

Este cunoscut faptul că creşterea în lungime a peştilor adulţi scade concomitent 
cu vârsta, iar sporul în greutate dimpotrivă creşte. De aceea în condiţiile lacului de 
acumulare Vatra (Ghidighici) babuşca după valoarea înălţimii corporale, lungimii 
capului şi a indicelui de îngrăşare se aseamănă foarte mult cu ocheana(taranca)
(Rutilus rutilus hecheli), iar popularea  lacului cu această subspecie în anii ’80 ai 
secolului trecut a provocat o hibridizare intraspeci că, minimizând şi mai mult limitele 
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de diferenţiere a caracterele morfometrice între ele. Situaţie similară a fost înregistrată 
şi în alte bazine ale arealului de populare a babuştei (Sîrovatskii I., 1951, Zambriborşi, 
1957, Belîi, 1964, Stolbunov, 2008) . În prezent aceste două subspecii, după caracterele 
morfometrice, se uni că într-o specie - babuşca cu tempou rapid de creştere.

Tabelul 4. Valorile gravi-dimensionale şi parametrii de creştere  la babuşcă

t
(x)

l(t)
-ln(1-l(t)/l∞)

(y)
w(t)

-ln(1-W(t) /W∞)
(y)

LgW(t)=a+blgl(t)
lgl(t), (x) lgW(t), (y)

1 13,1 0,33 32,0 0,01 1,11 1,50

2 16,8 0,45 83,6 0,04 1,22 1,92

3 18,2 0,50 124,3 0,07 1,26 2,09

4 19,7 0.55 176,2 0,10 1,29 2,24

5 21,2 0.61 265,0 0,15 1,32 2,42

6 25,3 0.79 422,0 0,26 1,40 2,62

7 28,2 0.94 528,0 0.34 1,45 2,72
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Reieşind din aceasta, se poate spune că caracterele morfometrice la babuşcă şi
ocheană sunt supuse selecţiei naturale motrice, care în cazul procesului de eutro zare 
intensă a lacului Ghidighici, babuşca fenotipic este analogică cu ocheana. 

La analiza gra că a ritmului de creştere gravi-dimensional la babuşcă ( g. 3.), 
observăm o creştere mai rapidă în lungime în primii  doi ani de viaţă, determinată de o 
nutriţie activă, cu scopul ieşirii mai rapide de sub presingul răpitorilor, şi a pierderilor 
minimale de energie în metabolismul generativ. Începând cu anul 5 de viaţă se observă 
o sporire elocventă a creşterii în greutate. Astfel, se poate menţiona, că factorul decisiv 
în apariţia polimor smului ecologic la babuşcă din lacul de acumulare Ghidighici este 
nutriţia obligatorie cu dreissenă, o parte din populaţie transformându-se într-o formă 
exclusiv malacofagă. Pentru bibanul cu ritm lent de creştere valorile gravi-dimensionale 
în funcţie de vârstă,  precum şi parametrii de creştere calculaţi sunt expuşi in tabelul 5. 
Investigarea modelului matematic de creştere în lungime şi greutate la forma ecologică 
a bibanului cu ritm lent de creştere demonstrează că parametrul k are o valoare scăzută 
(0,15 pentru lungime şi 0,02 pentru greutate) şi este imposibilă atingerea dimensiunilor 
gravi-dimensionale maximale caracteristice acestei specii.

La analiza corelaţiei lungime-greutate observăm valoarea lui b═2,876, ce indică o 
alometrie negativă, defavorizându-se creşterea în greutate faţă de lungime. Efectivul 
acestei forme a bibanului până în anii 2006-2007 atingea valori foarte mari (până la 42 
% în plasele staţionare şi 96 % în năvodaşul pentru puiet), provocând o concurenţă intra- 
şi interspeci că foarte tensionată. Graţie eurifagiei sale pronunţate, presingului scăzut 
din partea răpitorilor, selectivităţii plaselor de pescuit şi indiferenţei faţă de substratul 
de reproducere, această formă ecologică poate supravieţui şi prospera şi în condiţii de 
concurenţă aprigă, inhibând  procesele de creştere şi dezvoltare a altor specii.  
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Fig. 3. Creşterea în lungime şi greutate la babuşcă

Tabelul 5. Valorile gravidimensionale şi parametrii de creştere la bibanul cu ritm lent de 
creştere

t
(x)

l(t)
-ln(1-l(t)/l∞)

(y)
w(t)

-ln(1-W(t) /W∞)
(y)

LgW(t)=a+blgl(t)
lgl(t), (x) lgW(t), (y)

1 7,6 0,18 10,0 0,006 0,88 1,0
2 9,9 0,24 17,0 0,01 0,99 1,23
3 13,0 0,34 41,0 0,02 1,11 1,61
4 15,7 0,42 72,0 0,04 1,19 1,85
5 17,8 0.50 112,0 0.079 1,25 2,04
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Analiza gra că a ritmului de creştere gravi-dimensional la bibanul cu ritm lent de 
creştere ( g. 4.), denotă o creştere stagnată dar relativ uniformă. Încetinirea creşterii 
în greutate în primii doi ani de viaţă este condiţionată de concurenţa tro că intra- şi 
interspeci că aprigă, în condiţiile efectivului său mare, cât şi a speciilor cu ciclul 
vital scurt, de asemenea şi prin necesitatea mobilizării substanţelor de rezervă pentru 
reproducerea primară de la vârsta de 2 ani. După al doilea an de viaţă bibanul cu 
ritmul lent de creştere devine un răpitor tot mai activ, însă nişa spaţială suprapusă cu 
multe specii de peşti, cât şi dimensiunile relativ mici ale prăzii, nu-i permite o creştere 
gravimetrică intensă.  Ritmul de creştere în lungime este mai accelerat în primul an de 
viaţă, iar apoi poartă un caracter liniar, încetinindu-se din al 4-lea an. Această stagnare 
în greutate în grupele superioare « apropie » această formă ecologică de speciile cu 
ciclul vital scurt. 
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Fig. 4. Creşterea în lungime şi greutate a bibanului cu  ritm  lent de creştere

Modul de nutriţie preponderent răpitor în grupele superioare de vârstă şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de nutriţie pentru efectivul rămas după pieirea sa în masă (anul 2006-2007) 
nu exclude tranziţia parţială a formei ecologice cu tempou de creştere lent în cea cu 
tempou sporit de creştere. Totuşi, în dinamică se observă o creştere repetată, accentuată, 
a efectivului său şi anihilarea condiţiilor prielnice de salt de la o formă ecologică la 
alta.  Pentru forma ecologică a bibanului cu ritm de creştere sporit, valorile gravi-
dimensionale în funcţie de vârstă  precum şi parametrii de creştere calculaţi sunt expuşi 
in tabelul 6. Investigarea modelului matematic de creştere în lungime şi greutate la 
bibanul cu ritm sporit de creştere demonstrează valoarea parametrul k mai mare (0,22 
faţă de 0,15 pentru lungime şi 0,084 faţă de 0,02 pentru greutate) şi  indică un  tempou de 
creştere mai rapid, ceea ce măreşte pasul şi reduce timpul de apropiere la dimensiunile 
 ziologice gravi-dimensionale maximale în cursul ciclului său vital mediu (10-15 ani). 
La analiza corelaţiei lungime – greutate, observăm valoarea lui b═2,951  este apropiată 
de 3, ceea ce indică o creştere  izometrică în lungime şi greutate, adică viteza creşterii în 
lungime este echivalentă cu creşterea în greutate. Condiţiile de mediu, în special baza 
tro că sunt optimale pentru o dezvoltare armonioasă a bibanului cu tempou sporit de 
creştere în lacul de acumulare Ghidighici. 

Gra cului de creştere liniară gravi-dimensională a bibanului cu tempou sporit de 
creştere ( g. 5), denotă o creştere cu caracter alternativ. 

În primul şi al doilea an de viaţă, condiţiile de nutriţie identice pentru ambele forme 
nu provoacă diferenţe esenţiale în ritmul lor de creştere,  ind suprapuse atât nişele 
tro ce cât şi cele spaţiale. În anumite condiţii, de la vârsta de 2 ani, unii indivizi din 
populaţie trec la modul de  nutriţie exclusiv răpitor. De la această vârstă se despart 
nişele lor spaţiale (preferă locurile adânci şi duc un mod de viaţă preponderent solitar), 
iar tempoul de creştere se intensi că. De-asemenea variaţia tempoului de creştere 
gravi-dimensional, în cadrul ciclurilor reproducţionale, la această ecoformă este mai 
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evidentă. Între anul trei şi patru de viaţă tempoul de creştere gravi-dimensional scade, 
datorită pierderilor de energie  pentru reproducerea primară în masă, iar apoi iarăşi se 
intensi că uniform pe parcursul următorilor ani. 

Tabelul 6. Valorile gravi-dimensionale şi parametrii de creştere la bibanul cu ritm sporit 
de creştere

t
(x)

l(t)
-ln(1-l(t)/l∞)

(y)
w(t)

-ln(1-W(t) /W∞)
(y)

LgW(t)=a+blgl(t)

lgl(t)
, (x)

lgW(t) , (y)

1 7,6 0,18 10,0 0,006 0,88 1,0

2 10,7 0,27 31,0 0,02 1,02 1,49

3 21,3 0,64 214,0 0,15 1,32 2,33

4 22,5 0,69 231,0 0,16 1,35 2,36

5 26,3 0,87 410,0 0,31 1,41 2,61

6 28,1 0,97 499,0 0,40 1,44 2,69

7 29,7 1,07 612,0 0,52 1,47 2,78
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Fig. 5. Creşterea în lungime şi greutate a bibanului cu ritm sporit de creştere

Concluzii

Polimor smul ecologic se exprimă mai elocvent la speciile euribionte de peşti 1. 
(plătica, babuşca, bibanul) cu valenţă ecologică largă, intensitatea  ind determinată 
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de interacţiunea : factorii de mediu → potenţialul adaptiv al speciei → variabilitatea 
fenotipică→ selecţia naturală. În condiţii de eutro zare activă a lacului scăderea 
diversităţii ihtiofaunistice condiţionează creşterea diversităţii intraspeci ce, având ca 
scop menţinerea stabilităţii funcţionale a ihtiocenozei.

Factorii determinaţi în apariţia polimor smului ecologic la speciile de peşti din 2. 
lacul de acumulare Ghidighici sunt: baza tro că  şi  nivelul accesibilităţii acesteia, 
eterogenitatea hidrobiotopului şi intensitatea presingului antropic.

Variabilitaea fenotipică poate apărea la orice etapă ontogenetică şi depinde de 3. 
timpul acţiunii factorului demarant, intensităţii şi continuităţii acesteia. Speciile studiate 
sunt mai  exibile în perioadele ontogenetice timpurii, ceea ce va determina pe viitor 
separarea lor pe eco- forme.   
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FENOLOGIA, DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ ŞI COMPORTAMENTUL 
REPRODUCTIV A SPECIILOR GENULUI SYLVIA (SYLVIIDAE) ÎN 

ECOSISTEME NATURALE ŞI ANTROPIZATE

Bogdea Larisa, Munteanu A.

Institul de Zoologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova

Prezenţa sau absenţa unor specii de păsări din anumite categorii taxonomice 
este determinată în primul rând  de starea sursei de hrană şi a locurilor favorabile de 
cuibărit.

Fragmentarea şi mozaicitatea ecosistemelor naturale silvice induc speciile de păsări 
la căutarea unor noi căi de supraveţuire, comportamentul  ind un element esenţial în 
procesul de adapatare la noile condiţii. Aceste transformări se produc într-un ritm rapid, 
iar adaptările comportamentale ar trebui să joace un rol special în ajustarea la condiţiile 
biotopului. Spaţiul dintre Nistru şi Prut are o poziţie favorabilă,  ind la interferenţa a 
trei regiuni biogeogra ce, ce constituie un areal bene c pentru  oră şi faună. Acest 
teritoriu dispune de diferite tipuri de ecosisteme, majoritatea dintre ele cu condiţii 
prielnice pentru o diversitate mare a ornitofaunei. 

Pe teritoriul Republicii Moldova se întîlnesc 5 specii din genul Sylvia: Sylvia 
atricapilla L., (silvie-cap-negru), Sylvia communis Latham., (silvie de câmp), Sylvia 
borin Bodd., ( silvie de zăvoi), Sylvia nisoria Bechst. (silvie porumbacă), Sylvia curruca 
L., (silvie mică) [Averin,1970].


