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1. STAREA IHTIOFAUNEI ÎN REGIUNEA NISTRULUI DE JOS 

 

1.1. Condițiile de habitare a ihtiofaunei 

Fluviul Nistru este cel mai mare în Republica Moldova și reprezintă un bazin piscicol de 

categorie superioară, în care se întîlnește genofondul de bază al speciilor valoroase din punct de 

vedere industrial:  sturionii (morunii, acipenserii, păstruga,  cega), familia crapului (mreana, 

morunaş, taranca, plătică, clean, scobar, săbiţa etc.), clupeidele (scrumbia de mare), percidele 

(şalău, pietrarul, biban, ghibort şalău vărgat (specie rară),), somn, mihalţ, ştiucă, somonul (specie 

pe cale de dispariţie). 

Sectorul de jos al fluviului cuprinde porţiunea de la barajul centralei hidroelectrice de la 

Dubăsari pînă la gură. Pentru el sunt caracteristice maluri abrupte ușor erodate. Lățimea fluviului 

este de la 70 pînă la 210 m cu o adîncime de 1,9 – 9,4 m.  

Debitul mediu multianual pe fluviu lîngă or. Tiraspol atinge 357 m
2
/sec. Pe sectorul de jos se 

întîlnesc mult mai rar praguri decît pe cel de mijloc. Turbiditatea medie a apei constituie cca. 500 

g/m
3
. În aval de or. Bender Nistrul are un caracter de rîu de cîmpie. Sistemul de zone umede în 

prezent drenat şi îndiguit a format o luncă ce a atins pe unele sectoare o lăţime de zeci de 

kilometri.  După spusele unor martori la începutul secolului trecut lunca de jos (în cazul creşterii 

apei rîului pînă la 1,5 m) constituia practic un bazin integru (Iaroshenk, 1957).  

Pentru regimul hidrologic al Nistrului sunt caracteristice viituri de primăvară-vară, ce depind de 

topirea zăpezii în Carpaţi şi ploile torenţiale. Totodată pe sectorul superior al rîului, cea mai mare 

creştere a nivelului apei avea loc în perioada de vară, iar pe cel mijlociu şi inferior – primăvara. 

Ridicarea viiturii avea loc rapid, iar descreşterea nivelului apei avea loc mult mai lent – pînă la 

10 zile şi mai mult. În timpul viiturilor mari nivelul rîului se putea ridica cu 10-12 m, iar debitul 

atingea 8400 m
3
/sec (Dolghii, 1993). 

Regimul de temperaturi ale apei nistrene este instabil şi este determinat de influenţa debitului 

subteran şi perioada de topire a zăpezii din Carpaţi. De obicei temperatura maximă se 

înregistrează în iunie-iulie (pînă la 25
0
C), dar în unele cazuri ea se poate coborî pînă la 18-19

0
C 

în depresiuni. Turbiditatea apei nistrene variază de la 0,3 g de particule în suspensii în perioada 

apelor mici pînă la 2084 g în perioada de viituri, cu indicatorul mediu de cca. 511 g/m
3
.  

  

1.2. Compoziţia de specii a ihtiofaunei  

Analiza datelor din literatură au indicat că pînă la lucrările de reglare a debitului Nistrului în el 

vieţuiau 86 specii şi subspecii de peşti, ce făceau  parte din 19 de familii (Tabel 1). Construcţia 

în 1954 a barajului de la Dubăsari a divizat sectorul de mijloc de cel de jos al rîului, în rezultatul 

căruia condiţiile ecologice de reproducere a peştilor considerabil s-au redus.  

 

 

Tabel 1. 

Diversitatea de specii a ihtiofaunei Nistrului de Jos 

Speciile de peşti 

Sectorul de jos 

1940-

1960 

2010- 

2013 

fam. Petromyzonidae   

Lampetra mariae (Berg, 1931)  DD CR 

fam. Acipenseridae   

Huso huso (Linnaeus, 1758)  LC CR 

Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)  LC VU 

Acipenser güldenstädti colhicus (Marti, 1940)  LC CR 

Acipenser nudiventris (Lovezki, 1828)  VU EX 

Acipenser stellatus (Pallas, 1771)  LC EN 

fam. Thymallidae   

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)  A A 



Speciile de peşti 

Sectorul de jos 

1940-

1960 

2010- 

2013 

fam. Salmonidae   

Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758)  A A 

Salmo trutta labrax (Pallas, 1811)  NT CR 

fam. Clupeidae   

Aloza immaculata (Bennett,1835) M LC 

Aloza tanaica (Grimm 1901)  NT LC 

Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)  LC LC 

fam. Esocidae   

Esox lucius (Linnaeus, 1758)  N LC 

fam. Umbridae   

Umbra crameri (Walbaum, 1792)  NT CR 

fam. Cyprinidae   

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)  N N 

Rutilus rutilus heckeli (Nordmann,1840 N LC 

Rutilus frisii (Nordmann,1840)  NT EN 

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  NT LC 

Scualius cephalus (Linnaeus, 1758)  NT LC 

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)  NT CR 

Petroleuciscus borystenicus (Kessler, 1859)  NT EN 

Scardinius erythrophthalmus(Linnaeus, 1758)  NT LC 

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)  LC LC 

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)  NT EN 

Leucaspius delineatus (Heckel,1843)  LC LC 

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)  M M 

Alburnoides bipunctatus rossicus (Berg, 1924)  DD EN 

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)  LC N 

Abramis brama (Linnaeus, 1758)  M LC 

Ballerus sapa (Pallas, 1811)  LC LC 

Ballerus ballerus (Linnaeus,1758)  VU CR 

Vimba vimba carinata (Pallas,1911)  N VU 

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)  LC N 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)  N NT 

Carassius сarassius (Linnaeus, 1758) NT CR 

Carassius gibelio (Bloch, 1783)  NT N 

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)  A LC 

Hypophthalmichthys nobilis(Richardson, 1845)  A LC 

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)  A LC 

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)  N EN 

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)  LC VU 

Barbus meridionalis (Risso, 1827)  A A 

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) NT LC 

Pseudorasbora parva (TemmincketSchlegel,1846) A LC 

Chalcalburnus сhalcoides(Guldenstaedt, 1772) VU CR 

Gobio gobio (Linnaeus, 1758)  N N 

Gobio sarmaticus (Slastenenco,1934)  DD NT 

Romanogobio albipinatus (Lukasch,1933 )  DD EN 

Romanogobio kessleri (Dybowski, 1862)- LC LC 



Speciile de peşti 

Sectorul de jos 

1940-

1960 

2010- 

2013 

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)  A A 

fam. Percidae   

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)  N LC 

Sander volgenzis (Gmelin, 1789)  VU CR 

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)  N N 

Percarina demidoffi (Nordmann, 1840)  NT EX 

Zingel zingel (Linnaeus, 1758)  NT VU 

Gymnocephalus cernua (Linnaeus,1758) N N 

Gymnocephalus acerina (Gueldenstaedt,1774)- LC N 

fam. Gobiidae   

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)  N LC 

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)  N N 

Neogobius kessleri (Guenter,1861)  LC NT 

Neogobius gymnotrachelus (Kessler,1857)  LC LC 

Mezogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)  DD  DD 

Proterorhinus semilunaris(Heckel,1837) N LC 

Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874) NT NT 

Benthophilus nudus(Berg, 1898)  DD NT 

Knipowitschia longicaudata(Kessler,1877) DD VU 

Zosterisessorophio cephalus(Pallas,1814) DD VU 

fam. Siluridae   

Silurus glanis (Linnaeus,1758) - N NT 

fam. Lotidae   

Lota lota (Linnaeus,1758) - DD CR 

fam. Anguillidae   

Anguilla anguilla (Linnaeus,1758)  NT CR 

fam. Cobitidae   

Cobitis taenia (Linnaeus,1758) LC LC 

Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863 )  DD CR 

Misgurnus fossilis (Linnaeus,1758)  LC EN 

fam. Balitoridae   

Barbatula barbatula (Linnaeus,1758)  DD VU 

fam. Gasterosteidae   

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus,1758) NT LC 

Pungitius platigaster (Kessler,1859) NT LC 

fam. Singnathidae   

Syngnathus abaster (Risso,1827)  LC LC 

fam. Atherinidae   

Atherina boyieri, Risso - DD LC 

fam. Cottidae   

Cottus gobio (Linnaeus,1758)  DD CR 

Cottus poecilopus (Heckel,1837) DD DD 

fam. Pleuronectidae   

Pleuronectes flesus luclus (Pall)  DD EX 

fam. Centrarchidae   

Lepomis gibbosus (Linnaeus,1758)  DD LC 

fam. Odontobutidae   



Speciile de peşti 

Sectorul de jos 

1940-

1960 

2010- 

2013 

Perccottus glenii (Dybowski, 1877)  А А 

Note: 

М (Mass) -    specie în masă, ce domină după număr în ihtiofaună.                                 

N (Numerous)    -   specie numeroasă, ce se înregistrează permanent în timpul pescuitului.               

LC  (LeastConcern)  – specii, cu preocupare de conservare minimă, obişnuite în pescuit 

NT (NearThreatened)  - stare aproape de ameninţată, specii rare în pescuit.                                    

VU (Vulnerable)   -    specii vulnerabile, episodic se întîlnesc în timpul pescuitului. 

EN  (Endangered)   –  specii periclitate, pe cale de dispariţie, se întîlnesc unitar în ultimii 5-10 

ani.  

CR  (CriticallyEndangered)   -  critic periclitate, specii ce se află la limita dispariţiei totale. 

EX (Extinct )–           specii dispărute, ce nu au fost înregistrate în ultimii 30-50 ani. 

А  (Absent)    –             specii ce niciodată nu au fost înregistrate în ihtiofauna bazinului.                  

DD  (DataDeficient)   -   deficit de date. 

 

În primul rînd asta a afectat sturionii (morunul, acipenserul, păstruga), numărul cărora s-a redus 

drastic şi au ajuns la limita dispariţiei. S-a redus considerabil eficienţa reproducerii speciilor 

semimigratoare (virezub, văduviţă, morunaş, sabiţă). Cu toate acestea în rezultatul măsurilor de 

aclimatizare în bazinul Nistrului au fost introduşi 11 reprezentanţi ai ihtiofaunei industriale  

(peşti ce se alimentează cu vegetaţie, somnul pitic, pilengas etc.) şi specii neindustriale invazive 

– peştele-lună, murgoi bălţat, guvid de amur. Ca rezultat la sfîrşitul secolului 20 – începutul sec. 

21 ihtiofauna modificată a Nistrului cuprindea 80 specii şi subspecii de peşti din 21 familii. 

  

1.3. Dinamica ihtiofaunei Nistrului de Jos 

Modificările nefavorabile numeroase ale condiţiilor ecologice în ecosistemele acvatice chiar şi 

pînă în prezent, au provocat afectări serioase ale diversităţii de specii din ihtiofauna Nistrului de 

Jos, precum şi modificări ale statutului ecologic la majoritatea speciilor de peşti (Tabel 1). Din 

compoziţia ihtiofaunei, în sectorul de jos la rîului pînă la limita de dispariţie completă (CR) au 

ajuns 12 specii de peşti, dintre care morun, acipenser, văduviță, mihalț, anghilă europeană  etc. În 

grupul celor pe cale de dispariţie  (EN) au trecut 8 specii -  păstrugă, virezub, linul, săbiţă  etc.  

Vulnerabile (VU) au devenit 7 specii: cegă, morunaș, mreană, petrarul etc. 

S-a redus considerabil efectivul populaţiilor majorităţii specii industriale de specii  (şalău, crap, 

somnul, taranca, Plătică). Pe de altă parte, unele specii s-au adaptat la schimbările condiţiilor 

ecologice şi şi-au extinse arealele, pe fonul creşterii efectivului populaţiei. În primul rînd aceasta 

se referă la speciile neindustriale şi de valoare mică de peşti. În statutul de specie numeroasă a 

trecut carasul argintiu, iar obişnuite (LC) au devenit - peştele lună, clean mic, murgoi baltat, 

aterina şi alţi peşti neindustriali. 

Astfel analiza schimbărilor structurii şi diversităţii de specii a ihtiofaunei Nistrului de Jos în 

procesul succesiunii ecologice a identificat o dinamică negativă la majoritatea speciilor 

industriale valoroase şi rare şi o dinamică pozitivă la speciile neindustriale, ce posedă un 

potenţial de adaptare şi reproducere înalt în condiţiile ecologice în schimbare a habitatului. După 

cum a menţionat în disertaţia sa I. Bruma „Pescuitul peştilor în 1961-1965 în comparaţie cu 

perioada 1946-1950 pînă la reglementarea debitului s-a redus în cursul de jos al Nistrului de la 

255,0 pînă la 64,3 tone, adică cu 74,8%. Cu toate acestea cea mai mare reducere a capturării a 

fost înregistrat în populaţia de crap - cu 99,5%, somnului – 99,4%, ştiucă – 96,3%, adică s-a 

redus numărul speciilor de peşti ce vieţuiesc în sistemul umed şi de lacuri. Efectivul peştilor 

semi-migratori (plătica şi şalău), ce vieţuiesc în număr mic în sistemul umed de lacuri s-a redus 

în mediu cu 40,2%, ceea ce demonstrează că aceştia foloseau în trecut boiştile de albie şi de mal 

din depresiuni,,,” 

 



1.4. Principalele boişti ale Nistrului de Jos 

Sectorul 356-325 km de la gura r. Nistru (356 km - barajul centralei electrice de la Dubăsari, 348 

km or. Criuleni, 330 km or. Vadul-lui-Vodă) este cel mai valoros, deoarece aici sunt concentrate 

boiştile peştilor-litofili migratori şi sedentari, inclusiv specii protejate - sturionii (morunul, 

acopenserul, păstruga, cega), mreană, morunaşul, taranca semi-migratoare, pietrarul, şalăul, 

mihalţ etc. Pe lîngă aceasta în porţiunea de jos a barajului centralei de la Dubăsari sunt nişte 

condiţii hidrologice, hidrochimice şi hidrobiologice favorabile, atît pentru depunerea icrelor, cît 

şi pentru dezvoltarea embrionilor peştilor, precum şi pentru alimentarea puietului. Către această 

boişte se ridică pentru depunerea icrelor şi peştii pelagofili (ce depun icrele la suprafaţa apei) - 

hering, Rezeafca de Dunăre (rar), sabiţă (în ultimii 15 ani aproape a dispărut).  

Pe sectorul 300-235 km al rîului (298-293 km or. Grigoriopol, 292-289 km s. Delacăul Vechi şi 

Nou, 255 km. S. Speia moldovenească, 235 km s. Gura Bîcului) sunt prezente boişte ale peştilor 

din diferite grupuri ecologice. Astfel, numeroasele  bancuri de nisip şi pietriş, servesc ca locuri 

de depunere a icrelor de aşa peşti ca pelagofili (preponderent heringul), psamofili (care depun 

icrele în nisip) (prepondrent porcuşor) şi litofilii (ce depun icrele pe petre). Pe insule în timpul 

inundării lor depun icrele peştii fitofili (ce depun icrele pe plante) (crapul, plătica, carasul, 

babuşca, etc). Pe  sectoarele parţial păstrate de pietriş şi petrofite ale rîului (Delacău – Şerpeni) la 

fel are loc depunerea icrelor de către peştii litofili – avat, mreana, morunaş, clean, scobar, şalău 

şi parţial cega, dar în ultimii ani pe sectorul dat al rîului depunerea icrelor nu este prea activă, iar 

efectivul cetelor de peşti  s-a redus considerabil. Aceasta este legat de un spectru larg de cauze, 

una dintre ele fiind perioadele lungi de extragere a amestecului de nisip şi pietriş şi ca rezultat – 

înmîlirea boiştilor existente în trecut, ceea ce demonstrează tabloul ecluzării larvelor.  
 

1.5. Boiştile și puietul speciilor fitofile 

Pe sectorul 226-135 km al rîului (226 km s. Varniţa, 160-140 km s. Talmaza – Lunca Talmaza şi 

s. Copanca*, 135 km s. Cioburciu amplasat pe malul drept) şi în avale, pînă la limanul Nistrului, 

sunt amplasate principalele boişti ale peştilor fitofili – crap, caras, plătica, babuşca, etc.  

Totuşi nu întotdeauna are loc o inundare suficientă şi îndelungată a boiştilor rămase mici, de 

aceea  nu întotdeauna depunerea icrelor acestor specii este eficientă. Cel mai mare sistem de 

zone umede-lacuri  era amplasat pe sectorul de jos al Nitrului; aceasta se începea mai jos de or. 

Bender, unde lunca atinge deja 2-3 km şi ajungea la gură, avînd lăţimea pe unele sectoare de pînă 

la 17-18 km. Pe sectorul luncii de la Bender pînă la gură se numărau mai mult de 200 de bazine 

de luncă, diferite după dimensiuni şi adîncimi. Multe dintre aceste bazine erau resturi ale 

sectoarelor meandrate ale albiilor ale Nistrului de diferită vîrstă – de exemplu Nistrul Orb, 

Albajiu, Leuntea, şi Lăptura. Mai există o formaţiune tînără de tot – bucla între Talmaza şi 

Cioburciu (amplasat pe malul drept), ce s-a format în ultimii 35 ani (unica la moment ce nu este 

îndiguită). Au mai fost şi lacurile de luncă, cum ar fi de exemplu: Şirocoe, Tudora, Beloe şi 

Batlaniţa. Tot aici se referau şi bazinele formate în sectoarele de lîngă gurile afluenţilor Nistrului 

– lacul –Bîc (r- Bîc), lacul Botna (r. Botna) , limanul Cuciurgan (r. Cuciurgan). Pînă la lucrările 

de reglare şi îndiguire a Nistrului în perioada viiturilor de primăvară-vară la ridicarea apei cu 2 

metri mai sus decît nivelul scăzut al apei, toată lunca rîului de la Bender pînă la gură se 

transforma într-un bazin integru cu suprafaţă totală de 35 mii ha, ce servea ca loc de depunere a 

icrelor de către speciile fitofile de peşti şi dezvoltarea puietului. După îndiguirea şi drenarea  

majorităţii bazinelor acvatice de luncă numai pe teritoriul Moldovei rîul a pierdut mai mult de 20 

mii ha de terenuri boişti. 

Peştii fitofili în mare parte au fost legaţi de sectoarele de Jos ale Nistrului şi limanul Nistrului şi 

în componenţa ihtiofaunei constituiau un pic mai mult de 15%, iar împreună cu fitofilele ce fac 

cuiburi – 20,5%. 

 

Principalele specii de peşti fitofili, ce folosesc în calitate de substrat al depunerii icrelor 

vegetaţia din anul precedent pe boiştile de luncă inundabile: 

Ştiuca – Esox lucius (L.), obişnuită, dar nenumeroasă; 



Babuşca  – Rutilus rutilus rutilus (L.), specie industrială numeroasă  sedentară – năvod mărunt; 

Taranca – Rutilus rutilus heckeli (Nordmann), specie industrială semi-migratoare, în ultimii ani 

numărul scade considerabil; 

Roşioara – Scardinius erythrophthalmus (L.), specie industrială obişnuită numeroasă – năvod 

mărunt; 

Plevuşca – Leucaspius delineatus (Heckel) – specie neindustrială în trecut numeroasă, în prezent se 

întîlneşte destul de rar; 

Linul – Tinca tinca (L.), specie industrială nenumeroasă, obişnuit în albia veche a Nistrului de 

Jos, în acvatoriul rîului aproape că nu se întîlneşte; 

Obleţul – Alburnus alburnus (L.), specie industrială– năvod mărunt, specie numeroasă 

obişnuită; 

Plătica – Abramis brama (L.), specie industrială obişnuită, dar în ultimii ani efectivul scade; 

Ocheana comună – Ballerus sapa (Pallas), [Abramis sapa (Pallas)], specie industrială obişnuită 

– năvod mărunt, dar în ultimii ani efectivul scade brusc; 

Cosacul – Ballerus ballerus (L.), în ultimii ani nu a fost înregistrat; 

Batca – Blicca bjoerkna (L.), [Abramis (Blicca) bjoerkna (L.)], specie industrială obişnuită – 

năvod mărunt; 

Caras obişnuit – Carassius carassius (L.), în ultimii ani o specie destul de rară, este posibilă 

prezenţa îb albiile vechi şi bazinele de luncă; 

Carasul argintiu – Carassius gibеlio (Bloch), [Carassius auratus gibеlio (Bloch)], specie 

industrială obişnuită, efectiv stabil; 

Crapul – Cyprinus carpio (L.), specie industrială obişnuită, dar în ultimii ani efectivul se reduce; 

Ţiparul – Misgurnus fossilis (L.), specie industrială obişnuită, dar nenumeros, este pescuit de 

către amatoriîn sistemul de bazine de luncă şi albia veche; 

Bibanul – Perca fluviatilis (L.), specie industrială obişnuită (năvod mărunt); 

Şalău – Sander lucioperca (L.), [Stizostedion (Lucioperca) lucioperca (L.)], specie industrială 

obişnuită, dar în ultimii ani efectivul se reduce; 

Şalău vărgat – Sander volgenzis (Gmelin), [Stizostedion (Lucioperca) volgenzis (Gmelin)], 

specie foarte rară; 

Aterina – Atherina presbyter var. pontica (Eichwald), specie obişnuită în sectorul de jos al Nistrului, 

la fel efectivul se completează din limanul Cuciurgan la schimbul de apă; 

Cernuşca  – Petroleuciscus boristhenicus (Kessler) [Leuciscus borysthenicus (Kessler)], în 

ultimii ani nu se înregistrează. 

 

În 1949-1953 pescuitul speciilor de peşti fitofili pe întreg Nistrul (de la izvoare pînă la liman 

inclusiv) în raport procentual a constituit:: ştiucă – 10,3%, taranca – 2,4%, babuşca – 0,5%, 

roşioara – 2,2%, linul – 0,6%, plătica – 12,3%, carasul – 0, 25%, crapul – 10,2%, biban – 2,6%, 

şalăul – 4,1%, somnul – 3,2%.  

În ultimii ani volumul de apă este suficient pentru a asigura inundarea acestor boişti, dar în cazul 

ridicării prea mari a apei ce trece peste digurile existente, are loc formarea bazinelor temporare, 

unde rămîne foarte mult puiet de peşte, care ulterior nu poate să se întoarcă în rîu. De la 

pierderile boiştilor în sistemul de zone umede şi lacuri ale Nistrului cel mai mult au avut de 

suferit populaţiile de ştiucă şi crap, somn şi roşioară. Populaţiile de tarancă, babuşcă, plătică, 

caras argintiu au putut să se adapteze la condiţiile ecologice noi de depunere a icrelor. Cîteva 

specii aproape au dispărut din componenţa cetelor de peşti industriali  - linul, cosacul, carasul 

auriu, ţiparul, cernuşca. În perioada retragerii apei după astfel de viituri au loc lucrări de 

conectare a acestor bazine cu rîul sau pescuitul puietului de peşti şi transportarea acestuia în albia 

rîului. Preponderent aceste lucrări sunt efectuate de organele de protecţie a peştilor şi pescari, dar 

aceasta este insuficient, iată de ce şi indicatorii pe acest sector nu sunt prea înalţi, este cu mult 

mai redus decît în anii precedenţi (Tabel 2). Concentraţia medie multianuală a icrelor constituie 

0,25 un/m
3
 de apă. La fel pînă nu demult pe acest sector erau bancuri de nisip mari, pe care 



depuneau icrele unele specii de peşti, de exemplu obletele (în ultimii ani ei practic au dispărut). 

În prezent şi aceste bancuri de nisip dispar.  

Tabel 2. 

Cantitatea anuală medie de cete de puiet după staţiuni  

pentru perioada de observaţie aprilie-iunie 2010-2014 

Speciile de peşti Criuleni Vadul lui 

Voda 

Dălăcău Gura 

Bîcului 

Talmaza  Total 

Cega 1 1 - 8  2 

Hering 6 4 7 1 4 25 

Ştiuca 3 - - 18 1 5 

Babuşca, taranca 14 19 6 - 16 77 

Virezub 1 - - - - 1 

Clean mic 8 - - 5 - 8 

Clean 2 2 2 - 4 15 

Văduviţa 1 - - 2 - 1 

Roşioara  12 2 2 - 7 25 

Avat  6 10 5 3 1 22 

Scobar  2 6 2 1 - 13 

Murgoi bălţat - 2 1 9 - 4 

Porcuşor  - - 3 - 2 14 

Mreana  6 2 5 9 - 13 

Plătica  10 2 2 1 7 30 

Ocheana comună 4 - - 2 1 6 

Batca  3 2 1 - 3 11 

Morunaşul  1 1 1 14 - 3 

Oblet  16 8 0 2 14 60 

Crap 3 - - 2 3 8 

Caras 7 4 3 6 10 30 

Zvîrlugă - 1 2 1 - 4 

Somn 3 - - 1 2 6 

Acul de mare 5 1 1 1 - 8 

Biban 8 4 3 6 10 31 

Şalău 8 2 6 3 5 24 

Petrarul 2 - - - - 2 

Ghibortul  1 - - 7 2 10 

Peştele regină 4 - - - 2 4 

Gobiidae 10 6 7 10 8 41 

Total  147 79 67 110 102 503 

Icrele 

pelagofililor 

6 10 3 2 2 23 

Densitatea cetelor 

de puiet de peşte 

un/m
3
 

0,31 0,23 0,24 0,23 0,21 0,25 

Densitatea cetelor 

de icre de peşti 

pelagofili un/m
3
 

0,019 0,037 0,015 0,015 0,010 0,019 

 

1.6. Structura populaţiilor de peşti 

Studiul ihtiofaunei al sectorului de jos al Nistrului a arătat că majoritatea schimbărilor ce au loc 

aici sunt determinate de starea ecosistemelor acvatice corespunzătoare. De exemplu, construcţia 

electrocentralei Novodnestrovsk a dus la modificări ale condiţiilor ecologice în Nistru (dinamica 



debitului anual, viituri de primăvara şi vară, regimul fizico-chimic) care s-au reflectat la rîndul 

lor şi asupra stării ecosistemelor sectoarelor de mijloc şi de jos, precum şi a limanului Nistrului.  

M.F. Iaroşenko în lucrarea sa „Hidrofauna Nistrului” menţionează că pe Nistru migraţiile 

peştilor pentru depunerea icrelor este în legătură directă de nivelurile apei şi sunt determinate 

preponderent de cantitatea şi durata inundaţiilor. Iată de ce condiţiile inundării sistemului zonelor 

umede ale r. Nistrul direct determină capturările industriale de peşte în r. Nistruşi limanul 

Nistrului. Autorul mai menţionează că prin aceasta Nistrul se deosebeşte de alte rîuri, de 

exemplu rezultatele studiilor pe rîul Ural, efectuate de M.I. Tihii demonstrează că calea pentru 

depunerea icrelor de către peşti este legat exclusiv de temperatura apei din perioada de primăvara 

şi vara, iar nivelurile apei au un rol destul de mic. 

 Conform proiectului elaborat şi aprobat după îndiguirea sectorului de jos şi schemei pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de depunere a icrelor de către peştii industriali valoroşi era prevăzut: 

a) curăţarea şi adîncirea canalelor existente ce unesc locurile de depunere a icrelor cu albia r. 

Nistru; 

b) crearea canalelor noi pentru conexiunea locurilor de depunere a icrelor cu albia r. Nistru; 

c) construcţia ecluzei pentru crearea în boişti a adîncimilor necesare de 0,5 – 1,0 m.  

Totuşi aceste planuri nu au fost realizate. 

Ca rezultat al lucrărilor încheiate privind reglarea apei rîului spre 1964 sistemul de zone umede 

al sectorului de jos al Nistrului a fost practice lichidat. 

Pescuitul  în anii 1954-1958 era încă destul de bun  – în Moldva 116,9 tone în mediu pe an. 

Boiştile păstrate după construcţia barajului de la Dubăsari pentru peştii reofili (ce vieţuiau pe 

cursul de apă) nu mai primeau cantitatea necesară de apă în perioada de depunere a icrelor, iar 

fluctuaţiile mari de nivele au dus la uscarea locurile de depunere a icrelor şi pieirea icrelor şi 

larvelor.     

Studiul structurii populaţiilor de peşti în ecosistemele acvatice nestabile permit identificarea unui 

şir de trăsături specifice. În fazele incipiente de formare a acestor ecosisteme se observă creşterea 

numărului speciilor obişnuite, însoţite de creşterea numărului de grupuri pe vîrste în populaţiile 

lor. În continuare înrăutăţirea condiţiilor ecologice pentru reproducere, pescuitul producătorilor 

şi insuficienţa activităţilor de îmbunătăţire pot duce la reducerea grupurilor pe vîrste în 

populaţiile multor specii. În prezent se observă schimbări negative ale componenţei ihtiofaunei 

Nistrului, continuă înlocuirea speciilor valoroase cu alte specii neindustriale cu ciclu scurt 

adaptabile de peşti. 

Analiza rezultatelor studiilor ihtiologice din ultimii 20 de ani a arătat că în prezent în Nistrul de 

Jos componenţa şi efectivul speciilor cardinal se deosebesc de comunitatea de specii tipică. 

Structura comunităţilor de peşti reofili a fost schimbată considerabil sub influenţa antropogenă 

spre reducerea numărului de specii şi reducerea drastică a efectivului lor. În rezultat în ihtiofauna 

actuală a sectorului dat al rîului predomină speciile fitofile euribiotice de peşti. Datele obţinute 

au permis identificarea în Nistrul de Jos a patru grupuri de populaţii ce se deosebesc între ele 

după structura pe vîrste (Tabel 3).  

Tabel 3. 

Schimbarea structurii pe vîrste a populaţiilor de peşti în Nistrul de Jos 

Speciile de 

peşti 
anii 

Raportul numeric ale grupurile pe vîrste (%) 

0+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+ 5-5+ 6-6+ 7-7+ 8-8+ 

 

Taranca  

2002 - - - 29 57 7 7 -  

2006 18.5 13.8 17.0 23.5 18.7 8.5 - - - 

2007 - - 16,7 - 66,6 16,7 -   

2013 15 14 17 18 16 10 -   

Crap  

2006 3.8 14.2 28.1 23.3 12.5 18.1 - - - 

2007 - - 33,3 - 33,3 33,3 -   

2008 - - 75 12,5 - - - 12,5 - 

2013 4 4 33 26 19 13 - - - 

 2002 - - 8,0 25,0 42,0 25,0 -   



Speciile de 

peşti 
anii 

Raportul numeric ale grupurile pe vîrste (%) 

0+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+ 5-5+ 6-6+ 7-7+ 8-8+ 

Carasul 

argintiu 

2006 13.0 18.8 23.5 22.8 13.7 1.2 -   

2007 - - - 20 50 10 20 -  

2008 - - 2,2 44,4 31,2 13,3 2,2 6,7 - 

2013 15 16 25 23 16 5 un -  

 

Plătica  

2002 - - - - 16 53 19 13  

2006 5.1 7.7 6.4 21,2 24,8 23.1 11.7 -  

2007 - - - 2,4 14,3 47,6  30,9 4,8  

2008 - - 1,9 16,1 35,3 36,4 6,6 2,8 0,9 

2013 5 6 13 20  25 20 11 -  

 

Morunaş  

1955 - 4,9 33,1 54,9 7,1 - - - - 

2006 - - 26.8 33.7 39.5     

2013 - - 80 - 20 -    

Bibanul  

2006 23.7 14.4 18.6 24.8 12.5 6.0 -   

2007 - - - 32,2 41,9 16,1 9,7 -  

2008 - - 5,2 58,1 31,5 5,2 -   

2013 26 24 18 18 10 4 -   

 

Şalău  

1956 - 44,1 28,3 18,9 7,1 1,2 - 0,4 - 

2006 - 19.5 34.6 28.8 17.1 -    

2007 - - 14,3 42,8 28,6 14,3 -   

2008 - - 6,6 6,6 20 13,6 26,6 26,6 - 

2013 - 16 36 31 7 un un   

 

Starea bună a structurii populaţiilor (bibanul, babuşca, сarasul argintiu) 

Din tabelul 2 se observă că în structura populaţiilor bibanului începînd cu 2006 se observă un 

progres ce se manifestă prin formarea a 6-7 grupuri de vîrste. Pescuitul din anii 2007-2008 aveau 

loc cu plasele, ceea ce a condiţionat lipsa grupurilor de vîrste mai mici. La compararea datelor 

din 2006 şi 2013 se observă că numărul relativ grupurilor de vîrste mici (0+ - 1+) a crescut cu 

38,1% pînă la 50%. Această demonstrează o capacitate de reproducere bună a acestei populaţii. 

Efectivul de peşti de vîrstă reproductivă (3+ - 5+) s-a redus nesemnificativ (de la 43,3% pînă la 

32%), rămînînd totuşi destul de înaltă pentru o reproducere bună. Schimbări similare au fost 

înregistrate şi la carasul argintiu, numărul grupurilor pe vîrstă a crescut pînă la 7-8. Totuşi 

eficienţa reproducerii nu s-a schimbat şi a rămas mai jos decît optimă, despre ce demonstrează  

numărul relativ de peşti tineri 0+ - 15%, 1+ - 16%. Structura populaţiei de babuşcă în ultimii 10 

ani s-a schimbat puţin şi constă din 6 grupuri de vîrste. Totuşi în ultimul timp a fost înregistrată o 

reducere oarecare a efectivului relativ al grupului 0+ (de las 18,5% pînă la 15%) şi 3+ (de la 

23,5% pînă la 18%). 

 

Unele afectări ale structurii de vîrste a populaţiilor (plătica, crap) 

Din tabelul 2 se observă că în populaţiile de plătică au avut loc unele schimbări ale structurii de 

vîrstă (de la 8-9 pînă la 7 grupuri). Raportul numeric al grupurilor pe vîrste s-a schimbat puţin, 

cu păstrarea efectivului redus al peştilor tineri 0+ - 5% şi 1+ - 6%, ceea ce arată un nivel redus de 

reproducere a populaţiei. Crapul şi-a păstrat o structură pe vîrste stabilă din 6 grupuri de vîrste, 

totuşi intensitatea reproducerii tinerilor în populaţia lui este redusă, iar în grupul 1+ efectivul s-a 

redus de la 14,2% pînă la 4%. 

 

Afectări considerabile ale structurii pe vîrste ale populaţiei (şalăul) 

În acest grup a fost identificată o reducere considerabilă a intensităţii reproducerii populaţiilor. 

De exemplu în populaţia şalăului puietul în pescuit lipsea, iar numărul relativ de peşte de doi ani 



pentru perioada de studiu s-a redus de la 19.5% la 16,0%. Numărul de grupuri de vîrstă la şalău 

s-a redus de la 6-8 la practic 4 (încă 2 grupuri sunt prezente de unităţi) 

 

Degradarea structurală a populaţiei (morunaş) 

Populaţiile au suferit schimbări structurale considerabile ce constau în reducerea efectivului atît a 

grupurilor tinere cît şi mai în vîrstă. De exemplu, în populaţia morunaşului în 1955 au fost 

înregistrate 5 grupuri de vîrstă, iar în 2006 – 3 grupuri, iar în 2013 – doar două grupuri de vîrstă (2+ 

şi 4+) cu lipsa puietului tînăr.   

În legătură cu degradarea ihtiocomplexului r. Nistru şi dezmembrarea cetelor industriale din 

cauza pescuitului majorităţii speciilor industriale de peşti la începutul anilor 90, în special în 

acvatoriul limanului nistrean, pe acvatoriul sectorului de lîngă gura r. Nistrului (45-0 km de la 

gura rîului) şi sectorul de jos al braţului Turunciuc a avut loc o reducere drastică a efectivului 

principalelor specii industriale de peşti fitofili (Tabel 4).  

Ţinînd cont de situaţia dificilă ce ţine de rezervele de materie primă a rîului, regiunea 

transnistreană a stopat pentru 10 ani pescuitul industrial cu plase pe acvatoriul r. Nistru, dar 

această iniţiativă nu a fost susţinută nici de autorităţile centrale ale Moldovei, nici de Ucraina. În 

legătură cu aceasta şi cu braconajul rămîne nesoluţionată problema sărăcirii rezervelor de peşti. 

La restabilirea resurselor de peşte poate contribui o boişte de luncă creată artificial, care nu se 

deosebeşte prin nimic de o luncă inundată natural, deoarece în trecutul apropiat aceste teritorii 

erau de fapt boişti inundate naturale. 

Crearea sistemului de boişti de luncă artificiale din punct de vedere economic sunt mult mai 

rentabile decît creşterea peştelui artificială în locuri incubaţionale staţionare, unde sunt necesare 

cheltuieli de electricitate pentru pomparea apei, curăţarea apei, achiziţionarea aparatelor 

incubaţionale, deservirea acestora, atragerea resurselor umane adăugătoare, transportului 

specializat, combustibilului şi lubrifianţilor. Pe lîngă aceasta, coeficientul ecluzării icrelor va fi 

mult mai mic decît într-o boişte corect exploatată. Totodată înlocuirea totală a depunerii icrelor 

naturale pe boişti de luncă cu creşterea artificială a peştelui pentru rîu este practic imposibilă, 

deoarece nu pentru toate speciile de peşti au fost elaborate tehnologii înalte eficiente de 

reproducere artificială în condiţii de fabrică. Principalul obstacol în astfel de lucrări este 

construcţia unui număr mare de lacuri pentru menţinerea separată a producătorilor speciilor 

concrete de peşti. La reproducerea de fabrică din regiunea noastră numărul de specii de peşti ce 

poate fi crescut este foarte limitat. În principal acestea sunt: crapul, cosaşul, sînger, novac, în 

unele gospodării şalăul (dar nu pe principiul de sistem deplin), precum şi sturionii – acipenser, 

bester şi peştele spatulă. 

  



 

2. EVALUAREA IHTIOLOGICĂ PRIVIND CREAREA BOIȘTEI DE LUNCĂ ÎN ZONA 

NUCLEU ”LUNCA TALMAZA” 

 

Pe parcursul ultimului secol condiţiile ecologice ale rîului Nistru au fost modificate considerabil 

în urma lucrărilor de reglare a debitului fluviului Nistru prin construcția barajului centralei 

electrice de la Dubăsari (1954) și centralei electrice Dnestrovsk (1981), îndiguirea malurilor 

Nistrului în aval de barajul de la Dubăsari (cca. 360 km doar pe teritoriul Moldovei), cu drenajul 

concomitent a 38750 ha de bazine de luncă, dintre care mai mult de 20 mii ha mii  erau boiști de 

luncă. Aceasta a dus la transformarea ecosistemelor formate evolutiv rîu-luncă-liman în alt tip de 

ecosisteme  – rîu – bazin acvatic – liman cu calități noi necaracteristice pentru comunitățile 

naturale. Ca rezultat a apărut o disproporție considerabilă între numărul peștilor și resursele 

nutritive existente. Distrugerea verigii de reproducere în ciclul de dezvoltare a populațiilor de 

pești din ecosistemele fluviului, de bazin acvatic și liman, a dus la nefolosirea a 70-80% din 

resursele furajere. Aceasta, la rîndul său a condus la reducerea numărului de pești până la 70% și 

mai mult, a dus la o pierdere anuală de cca. 600 – 700 de tone de producție de pești, precum şi la 

o stare critică a complexelor faunistice rămase în ecosistemele de luncă. 

Principalele cauze a deformării apărute a ecosistemelor nistrene sunt: 

reglarea debitului fluviului Nistru și lichidarea bazinelor de luncă ce erau principalele teritorii de 

depunere a icrelor pentru ihtiocenozele formate evolutiv; 

neîndeplinirea de către utilizatorii de apă a soluțiilor de proiecte de protecție a naturii privind 

stabilizarea rezervelor industriale de pești (construcția obiectelor piscicole de compensare, 

producția cărora trebuia îndreptată la completarea rezervelor industriale de pești în contul 

terenurilor de depunere a icrelor lichidate în rezultatul construcțiilor hidrologice și valorificării 

terenurilor de luncă în agricultură); 

redistribuirea și retragerea considerabilă a debitului fără a ține cont de condițiile ecologice pentru 

o existență normală a resurselor piscicole; 

alți factori antropogeni (poluarea cu apele reziduale neepurate, lucrările de adîncire a albiei, cu 

extragerea pietrișului și nisipului, valorificarea agricolă a terenurilor din zonele și fîșiile de 

protecție a apelor (pe alocuri pînă la mal), îndreptarea albiilor afluenților etc.   

Factorii antropogeni indicați au dus la pierderea capacității populației de auto-reglare, 

autoregenerare și stabilităţii ecosistemului. 

După lucrările de reglare a debitului Nistrului se înregistrează devieri zilnice, săptămînale și 

sezoniere ale nivelului apei, ceea ce aduce o daună considerabilă rezervelor de pește, deoarece 

icrele depuse pe substrat în zona riverană se usucă și pier. 

 

 



Tabel 4. 

Datele pescuitului industrial al peştelui în sectorul de jos al r. Nistru, tone, în perioada anilor 1946 - 2014. 

 

Ani   

Speciile de peşti 

C
A

R
P

 

P
L

Ă
T

IC
Ă

 

Ş
A

L
Ă

U
 

A
V

A
T

 

T
A

R
A

N
C

Ă
 

C
A

R
A

S
 

S
A

B
IŢ

Ă
 

S
O

M
N

 

Ş
T

IU
C

A
 

B
IB

A
N

 

B
A

T
C

Ă
 

R
O

Ş
IO

A
R

Ă
 

O
C

H
E

A
N

A
 

M
P

R
U

N
A

Ş
 

P
Ă

S
T

R
U

G
A

 

A
C

IP
E

N
S

E
R

 

C
E

G
A

 

A
L

T
E

 S
P

E
C

II
 

T
O

T
A

L
 

1946-1950 51,3 23,8 10,5 - - - - 7,2 24,2 - - - - 1,6 1,8 0,4 2,2 129,6 252,6 

1951-1955 21,6 13,3 0,6 0,1 16,8 3,0 3,5 4,7 21,6 18,1 1,0 17,7 - 1,0 0,6 0,3 - 66,8 190,7 

1956-1960 4,4 14,3 1,2 1,9 4,6 1,7 4,1 7,5 2,3 3,9 4,2 4,4 4,6 - - - - 26,2 85,3 

1961-1965 1,9 9,1 2,5 0,3 16,6 3,9 4,0 0,5 1,3 4,9 4,7 7,8 4,9 - - - - 5,2 67,6 

1966-1970 2,6 11,3 7,3 0,3 16,6 8,3 3,0 0,3 1,3 4,5 4,3 3,8 2,8 - - - - 8,3 74,7 

1971-1975 2,1 24,3 2,4 - 19,8 11,2 3,8 - 2,6 3,4 4,8 5,5 1,0 - - - - 13,3 94,2 

1976-1980 7,3 5,7 1,8 - 13,1 43,7 0,6 1,0 1,4 1,9 - 0,3 - - - - - 9,0 85,8 

1981-1985 2,6 13,7 1,5 - 19,9 35,5 1,9 2,2 0,8 - 2,1 0,2 - - - - - 4,0 84,4 

1986-1990 1,5 21,7 1,1 - 19,3 17,1 1,1 1,1 - - - - - - - - - 2,0 64,9 

1991-*-1995 0,5 5,4 0,6 - 6,3 1,2 0,5 0,5 0,8 - - - - - - - - 1,0 16,8 

1996-2000 0,3 8,1 0,2 - 1,5 1,3 - - - - - - - - - - - 0,3 11,7 

2001-2005 0,8 5,9 0,6 - 2,4 1,6 - 0,8 1,0 0,6 0,5 - - - - - - 2,2 16,4 

2006-2010 1,6 4,7 1,4 0,1 0,1 1,6 - 0,3 0,6 0,6 0,1 - 0,1 - - - - 5,9 17,1 

2011-2014 0,9 1,9 0,8 0,22 0,08 1,1 - 0,55 0,14 0,1 0,02 - 0,45 - - - - 3,3/** 9,57 
   *

începînd cu 1991 pînă în 2014 datele se aduc fără a lua în consideraţie peştele pescuit în raioanele de pe malul stîng al Nistrului. 
**

în alte specii au fost incluşi peştii ce se alimentează cu vegetaţie – 1,0 t, clupeidele – 1,2 t. 
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2.1. Condițiile de depunere a icrelor  

Atunci cînd vine perioada de depunere a icrelor, volumul apei deversate, începutul și durata în 

timp deseori sunt insuficiente pentru a se umple toate terenurile de depunere a icrelor și a se crea 

condiții favorabile  pentru reproducerea eficientă a peștilor. Pentru ca toate terenurile de 

depunere a icrelor în sectorul de jos al fl. Nistru să se inunde, consumul de apă trebuie să atingă 

550 – 600 m
3
/s pe parcursul a 30-40 zile. 

Modificarea și reducerea debitului viiturii după lucrările de regulare a dus la o reducere drastică 

și modificării termenilor de acoperire cu apă a suprafețelor, amplasate între albia fluviului și 

digurile anti-viitură. Astfel, starea suprafețelor boiști naturale, a regimurilor hidrologice și 

termice a apelor în Nistrul de Jos nu poate asigura condiții optime pentru reproducerea, 

dezvoltarea și creșterea naturală a peștilor. Aceasta a dus la faptul că efectivul de specii 

industriale valoroase de pești  (hering, clean, șalău, somn, avat, morunaș, taranca, știucă, crap, în 

ultimii ani plătica etc.) s-a redus drastic, iar multe specii au devenit rare (sturioni, mreana, 

vîrezubul, văduviță, anghilă europeană, sabiță, linul, mihalț etc.).  

Studiul dat este elaborat cu scopul de a restabili o parte din boiștile pierdute. Pentru amplasarea 

unei boiști de luncă reglementată cu un regim optim de apă este selectat sectorul de luncă pe 

malul drept al Nistrului (Desen 1), amplasat în amonte de la ramificarea brațului Turunciuc de la 

Nistru în meandru pe o lungime de cca. 2 km (lățimea sectorului constituie 100-150 m).  

Locul de ramificare a brațului Turunciuc (cu un prag artificial de 60 km de la gura brațului 

Turunciuc) de fl. Nistru se află la o distanță de 154,6 km de la gura fluviului. 

Sectorul este acoperit de vegetație buruienoasă și de luncă, este înconjurat de o plantație silvică 

tînără cu unii arbori bătrîni de salcie și pe alocuri de plop alb, care va preîntîmpina distrugerea 

malurilor boiștii planificate. Construcțiile de reglare a nivelului apei (ecluza) trebuie să fie 

proiectate ținînd cont că cele mai favorabile adîncimi ale boiștii pentru depunerea icrelor de către 

majoritatea peștilor fitofili constituie de la 0,5 la 1,2 m (1,5m) (Anexa 1), ceea ce va contribui la 

un regim de oxigenare  și la o încălzire a apei mai bună. Astfel de adîncimi și erau în timpurile 

istorice apropiate, atunci cînd avea loc umplerea completă a sistemului de luncă și iazuri ale 

Nistrului de Jos (inclusiv insula Turunciuc). 

Pentru aceasta, începînd cu mijlocul lui aprilie pînă la mijlocul lui mai, debitul de apă trebuie să 

se mărească permanent pînă la 350 m
3
/s şi mai mult (Tabel 5). Un astfel de consum trebui să aibă 

loc și pe parcursul primei decade a lui iunie, după care se poate reduce treptat (cu o reducere 

zilnică a volumului cu nu mai mult de 25 m
3
/sec/zi) pînă la 225 m

3
/s. 
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Desen 1. 

 

Tabel 5. 

Debitul optim al apei în Nistru pe întreaga perioadă a reproducerii pentru peștii ce depun icrele 

primăvara-vara. 

Lunile aprilie mai iunie iulie 

Decadele  I II III I II III I II III I II III 

Debit  m
3
/sec 150 200 250 350 500 550 500 450 400 350 250 200 

 

2.2. Propuneri pentru proiectul ingineresc 

După cum indică datele de mai mulți ani, un regim menţionat mai sus nu întotdeauna poate fi 

realizat. În condițiile meandrului cu o coamă înaltă sau un val artificial este posibilitatea de a da 

drumul apei împreună cu peștii ce vin să depună icrele printr-o ecluză, iar după aceasta 

menținerea lor ca într-un lac, pînă la momentul eliberării apei împreună cu peștii și puietul 

obținut. 

În cadrul proiectului este necesar de a ține cont și de planificarea fundului boiștii de luncă. Acest 

lucru va necesita efectuarea lucrărilor pentru crearea unui unghi mic de înclinare a fundului spre 

locul de eliberare a apei cu puiet. Pe sectoarele plane nu trebuie să fie adîncituri și gropi. În 

dependenţă de formele și relieful sectorului, pentru o eliberare mai bună a apei împreună cu 

puietul crescut, trebuie construit un canal în formă de V ce va duce spre construcția de eliberare a 

apei. El poate trece într-un canal de beton cu o lățime în partea superioară de 1,5-2 m și cu o 

adîncitură în solul marginilor canalului, la distanța de cca. 0,5 m. de aceste margini este necesară 

o înclinare ușoară a canalului spre ecluză cu o diferență de nivel de pînă la 1,0m.   

 Nivelurile construcției de colectare a apei și șanțul de colectare trebuie proiectate și regulate în 

baza datelor hidrologice multianuale. 

Ecluza trebuie să aibă o construcție pentru eliberarea (captarea) apei cu o supapă de coborîre. 

Ecluza trebuie consolidată cu construcții de beton, ce va preîntîmpina eroziunea de mal și pentru 

excluderea diferențelor de nivel. Este posibilă folosirea unui braț de polietilenă sau pânză 
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rezistentă instalat printr-un sistem dublu de montare, pentru a preîntîmpina efectul de cascadă și 

eliberarea traumatică a puietului crescut în fluviu.  

 

2.3. Unele recomandări de exploatare 

O inundare timpurie a boiștii va fi însoțită de o încălzire intensivă a apei și va asigura nu doar o 

reproducere eficientă a peștilor fitofili, dar și o dezvoltare abundentă a planctonului și bentosului 

în perioada de trecere a puietului la o nutriție activă.  

Detenția viiturii de către construcțiile de colectare a apei va prelungi considerabil perioada 

liniștită a peștilor tineri, va îmbunătăți creșterea ceea ce ca rezultat va asigura o supraviețuire 

înaltă a puietului de pești și apariția generațiilor numeroase. Totuși, termenii de menținere a 

peștilor și puietului în sectorul de luncă este limitat în timp în legătură cu pericolului de pieire și 

putrefacție   

Dacă în timpul exploatării boiștii de luncă vor apărea adîncituri și găuri, pe fund trebuie săpate 

șanțuri spre canalul de evacuare pentru o scurgere de sinestătoare a apei împreună cu puietul, 

deoarece în cazul capturării cu instrumente de capturare poate avea loc traumatizarea și pieirea 

puietului de pești. 

Pentru o folosință mai eficientă a boiștii este de dorit ca în a doua jumătate a verii (mijlocul lui 

august – sfîrșitul lui septembrie ) de a da posibilitate ca suprafața uscată pe o perioadă de 3 luni 

să fie acoperită de vegetație terestră. La inundarea ei în anul viitor vor fi create condiții 

favorabile ce va asigura apariția unui număr mare de puiet al peștilor fitofili 

În timpul colectării apei este necesar de a efectua observații sistematice asupra nivelului apei. 

Dacă viitura este îndelungată, este necesar de a planifica reglarea captării apei pe boiște, creînd 

un curent nu prea mare, cu o viteză a aperi de 0,2 – 0,5 m și a unui schimb moderat de apă. 

Intrarea producătorilor deseori are loc împotriva curentului de apă, adică din partea ecluzei, 

amplasate în aval. Dacă ridicarea producătorilor a avut loc încă înainte de apariția viiturii, 

intrarea lor este posibilă din partea superioară a boiștii. Iată de ce de la începutul viiturii pînă la 

volumul maxim, intrarea în boiște trebuie să fie absolut liber, iar reglarea înălțimii supapei 

ecluzei trebuie efectuată doar începînd cu momentul reducerii viiturii (mai mult de 0,2 m.). 

Deoarece în timpul viiturilor deseori au loc unele fluctuații nu prea mari ale nivelului apei, se 

poate supraveghea înălțimea supapei ecluzei, pentru a menține o scurgere nu prea mare în boiște. 

După 2-3 săptămîni după micșorarea viiturii (termenii de evacuare a apei depind de cît de 

îndelungată este viitura), este nevoie de a începe o evacuare lentă a apei din boiște. Totodată în 

boiște se controlează prezența icrelor neeclozate sau a larvelor recent eclozate.    

Regulamentul cadrul de gestionare a boiștii poate fi găsit în Anexa 2. 

 

Realizarea proiectului privind organizarea unei boiști de luncă va permite de a crește 

considerabil efectivul populațiilor majorității peștilor fitofili valoroși în Nistrul de Jos. 

 

3. EVALUAREA HIDROLOGICĂ (ASIGURAREA CU APĂ VIITURILOR) A CREĂRII 

BOIŞTII ÎN ZONA „LUNCA TALMAZA”  

 

3.1. Caracteristica hidrologică generală a r. Nistru 

Scopul proiectului dat este motivarea posibilităţii creării boiştii reglementate în primul meandru 

al Nistrului în amonte de Lunca Talmaza – zonă-nucleu de importanţă internaţională a Reţelei 

Ecologice Naţionale. 

Rîul Nistru îşi ia începutul în partea de nord a munţilor Carpaţi, avînd izvorul situat în nord-

vestul pantei muntelui Rozluci, din preajma satului Volcie, şi se revarsă prin limanul Nistrului în 

Marea Neagră, la 35 km spre sud-vest de oraşul Odesa. 

Lungimea rîului este de 1352 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 72100 km2. Cota de 

altitudine a izvorului constituie 760 m, a gurii – 1,0 m, media unghiului de înclinare a suprafeţei 

este pe cursul de jos în limitele de 0,1-0,05‰. 
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În limitele Republicii Moldova lungimea r. Nistru este de 636 km. Suprafaţa bazinului este de 

68900 km
2
. Debitul r. Nistru constituie mai mult de 70% din volumul total al resurselor acvatice 

ale Moldovei. După caracterul luncii, albiei, construcţiei văii, orografiei şi condiţiilor de 

alimentare, rîul se subdivizează în trei sectoarele morfologice specifice: Nistrul de Sus, de la 

izvoare la or. Nijnii, de mijloc - de la or.Nijnii pînă la or. Dubăsari, Nistrul de Jos – sector plan 

de la or. Dubăsari pînă la gură. În proiectul dat este analizat sectorul Nistrului de Jos. 

În 1954 lîngă or. Dubăsari a fost construit barajul de la Dubăsari cu o suprafață de colectare a 

apei de 53600 km
2
. Volumul bazinului de acumulare în cazul unui nivel normal al nivelului 

apelor subterane constituie 485,5 mln. m
3
, suprafața oglinzii apei este de 67,5 km

2
. Bazinul 

îndeplineşte funcţiile de asigurare a necesităţilor energeticii, irigaţiei, pisciculturii industriale și 

asigurarea cu apă potabilă în domeniul industrial şi casnic. Pe parcursul anilor de exploatare, 

capacitatea acestuia s-a redus cu 53% și constituie 255 mln. m
3
. Regimul de lucru al bazinului de 

acumulare se află în legătură strînsă cu venirea apei din sectorul de jos al bazinului de acumulare 

Dnestrovsk construit pe Nistrul de Mijloc în Ucraina. 

Bazinul Nistrului are o formă a unui oval foarte întins, lungimea căruia este de cca. 700 km, iar 

lățimea medie este de 120 km. 

Lunca Nistrului de Jos este lată. Pînă la or. Bender lățimea medie constituie 4 -6 km, de la 

Bender pînă la Cioburciu (amplasat pe malul stîng) – 6 – 12 km. Lunca a fost ocupată de zone 

umede. Pînă la or. Bender erau amplasate în sectoare nu prea mari și în prezent au rămas puţine 

trăsături tipice ale landșaftului de zone umede. Mai jos de Bender raportul sectoarelor de zone 

umede pe malul drept și stîng nu este uniform. Principalul masiv este atașat la malul drept și 

lîngă s. Talmaza lățimea zonelor umede atinge 8-9 km.     

Suprafața  zonelor umede este intertăiată de canale, cursuri, albii vechi și lacuri nu prea mari ce 

s-au format pe locurile albiilor vechi. Pe cursul inferior albia Nistrului este puternic meandrată, 

formează un șir de meandre late cu o rază mare. Lățimea albiei Nistrului de Jos preponderent 

este de 100-200 m, unghiurile sunt mici 0, 05‰,, adîncimea de 1.6 – 2.5 m în sectoarele 

neadînci, și de 4,3 – 8.0 m la adîncimi mari. De-a lungul albiei rîului la o distanță de 20 – 100 m 

de la linia apei au fost construite valuri de pămînt de pînă la 5 m, pentru e proteja lunca de 

inundarea cu apa de viituri. 

Lățimea albiei pe sectorul studiat al Nistrului constituie 150 – 240 m. viteza cursului este de 0,25 

- 0,35 m/s în timpul celor mai mici ape, iar în viituri – 1,0 – 1,5 m/s. 

Adîncimea se înregistrează în perioada de ape mici 1,7 – 2,5 m, iar pe timpul viiturilor atinge  

6,0 – 7,0 m. 

De la izvor pînă la s.Cioburciu în Republica Moldova rîul curge în formă de o singură albie, 

mai jos de Cioburciu la 154 km de gură, rîul se divizează în două brațuri Nistru și Turunciuc, 

care apoi se reunesc lîngă l. Beloe la 21 km de gură în apropiere de or. Beleaevka și se revarsă 

în limanul nistrean. 

 

 

3.2. Regimul de niveluri 

Pentru caracteristica regimului hidrologic au fost folosite observațiile pe posturile hidrologice de 

lîngă or. Bender și or. Tiraspol. Datele despre posturile sunt prezentate în Tabel 6. 

Tabel 6. 

Datele despre posturile hidrologice 

 

№ 

 
Post 

Suprafața 

de 

acumulare a 

apei, km² 

Perioada  
Zero grafic, 

m, abs. Deschis închis 

1 or. Bender 66100 13.01.1878 г. activează 1,83 

 2 г.Бендеры 66100 13.01.1878 г. действует 1,83 
 

or. Tiraspol 67900 1901 activează 2,65 

 



 

18 

 

Pe sectorul studiat rNistru este un rîu de tranziție
1
. Regimul de niveluri se află în dependență 

directă de perioada anului și tipul de alimentare. După cum a fost menționat anterior, alimentarea 

r. Nistru este mixtă: primăvara sursa principală sunt apele de la zăpada ce se topește, din mai 

pînă în octombrie principala sursă sunt apele din ploi, după aceasta apele subterane. Precipitațiile 

puternice, topirea deasă a zăpezii iarna contribuie la o linie în formă de ferestrău al 

hidrografului
2
. Datorită viiturilor dese, perioada de ape mici este slab identificată, distribuția 

debitului pe luni în raport multianual are loc relativ uniform. 

Durata orizonturilor de vară joase este nedeterminată și diferă în diferiți ani. 

Niveluri mici pot fi înregistrate pe parcursul întregului an, după cum a fost în anul 1943 cu 

deficit de ape, sau pe parcursul întregii veri (1928, 1946), sau viiturile de ploaie în perioada de 

vară/toamnă, ce au loc unul după altul, şi nu creează condiții pentru niveluri mici (1955). 

  

Nivelurile minime de vară se observă în orice lună după sfîrşitul apelor mari de primăvară şi 

până la îngheţuri.  

Apele mari de primăvară pe Nistru în sectorul studiat are loc în perioada mijlocul lui ianuarie – 

sfîrşitul lui mai. 

Ridicarea nivelului primăvara se începe de obicei la sfîrșit de februarie / începutul lui martie, 

maximum atinge la sfîrșitul lui martie. De regulă, nivelul înalt al apei se intensifică din cauza 

ploilor de primăvară, în rezultat are cîteva valuri (picuri). Nu rareori nivelul înalt al apei are loc 

în două/ trei valuri (picuri), ca rezultat al căderii precipitațiilor, precum și ca rezultat al 

întoarcerii frigurilor. 

Deseori nivelul ce s-a ridicat a doua sau a treia oară a apei ce se datorează căderii precipitațiilor, 

este mai înalt decît primul ce se datorează topirii zăpezii. Nivelul scade pînă la sfîrșiit de mai / 

începutul lui iunie. 

Intensitatea medie de ridicare este de 8 – 166 cm pe zi, în unii ani atinge 3,5 – 5,5 m/zi. 

Înălțimea maximă a nivelului de primăvară față de nivelul apelor mici este de 4,0 – 6,0 m. 

Reducerea are loc cu mult mai lent – 10 – 15 cm/zi, uneori 1,0 – 1,5 m pe zi. 

Identificarea perioadei de ape mici este mai condițională decît identificarea perioadei apelor mari 

de primăvară. Perioade stabile și de lungă durată ale apelor mici ale Nistrului, de regulă, nu sunt. 

Nivelurile mici se înregistrează între două viituri consecutive; durata depinde de perioada ce 

determină două viituri naturale alăturate și durata viiturilor. Nivelurile mici pot fi în orice lună. 

Diferențele de nivel pe parcursul anului au un caracter în formă de ferestrău, cu alternarea 

viiturilor și a nivelurilor relativ mici  în perioada de vară-toamnă. 

Cele mai mari nivele pe an pot fi în perioada apelor mari de primăvară, viituri de vară/toamnă și 

de iarnă. Ridicarea nivelului apei în perioada viiturilor maximale atinge 963 cm (2008), în timpul 

viiturilor nu prea  mari 200 – 225 cm. Perioada de ridicare a nivelului maximal poate avea loc pe 

parcursul întregului an. 

Pe întreaga perioadă cel mai mic nivel se înregistrează de la 26 martie pînă la 30 octombrie, cel 

mai mic de iarnă – de la 30 octombrie pînă la 22 martie. 

Ultimii ani regimul hidrologic al Nistrului de Mijloc și de Jos se reglează în mare parte de 

bazinul de acumulare Dnestrovsk. 

În Ucraina, în or. Novodnestrovsk pe r. Nistru la 677,7 km de la gură în 1981 a fost construit 

Complexul Dnestrovsk. Volumul total este de 3 km
3
, util – 2 km

3
. Suprafața oglinzii apei în 

cazul nivelului înalt este de 142 km
2
, adîncimea medie este de 21m, maximă 54 m. 

Volumul anti-viiură în cazul nivelului forţat al apelor subterane
3
 constituie 5,92 km

3
. 

Principalele funcţii ale barajului sunt protecţia împotriva viiturilor, producerea energiei electrice 

                                                           
1
 Rîu de tranziţie – rîu ce traversează teritoriul cu condiţii naturale considerabil diferite de cele de la gura rîului 

2
 Hidrograf – şir temporar de niveluri 

3
 Nivel al apelor subterane forsat – nivelul de ridicare mai sus decît normal, temporar admisibil în sectorul superior 

în condiţii excepţionale de exploatare. 
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și acumularea resurselor de apă pentru asigurarea cu apă potabilă a populației, irigarea şi 

piscicultura industrială. 

 O parte a sistemului de reglare a evacuării apei din bazinul de acumulare Dnestrovsc, este 

bazinul de acumulare construit cu 19,8 km mai jos de baraj. Volumul bazinului la nivelul înalt 

este de 31mln. m3, lățimea medie este de 295 m, adîncimea medie – 5,3 m. evacuarea sanitară în 

limanul nistrean este de 80 m3/s este garantată cu o asigurare de 97%, eliberarea minimă în 

limanul Dnestrovsc este de 100 m3/s (P – 95%). 

Formarea ecosistemului în regiunea de jos a Nistrului în condițiile reglementării debitului 

Nistrului are loc din contul apelor venite din Nistru și din limanul nistrean.  

Pentru susținerea situației sanitar-ecologice necesare în regiunea de jos a Nistrului sunt destinate 

evacuări ecologice din bazinul Dnestrovsk (Tabel 7). Volumul și graficul de evacuări se 

stabilește anual de către Comisia interdepartamentală privind coordonarea regimurilor activităţii 

bazinelor Dneprovsk şi Dnestrovsk în dependență de situația din anul respectiv, începînd cu 

1998.  

 

Tabel 7 

Evacuări ecologice din bazinul Dnestrovsc  

anul  Data eliberării 

Debit 

precedent 

m
3
/s

  

Debit, m
3
/s 

începutul Picul sfîrșitul 

2002 12.04 -17.05 200 360 521 370 

2003 24.04 -19.05 307 320 410 270 

2004 10.04 -07.05  253 297 470 200 

2005 11.04 -17.05 200 314 818 340 

2006 29.03 – 16.05 130 532 1400 250 

2007 13.04 – 25.05 135 250 360 150 

2008 07.04 – 08.06 201 500 950 200 

2009 12.04 – 17.05 600 460 951 152 

2010 01.04. – 13.05 350 400 460 331 

2011 10.04 – 11.05 150 300 350 200 

2012 10.04 – 14.05 150 350 450 200 

 

 

3.3. Analiza perioadelor de ape mici și viituri în martie - mai din anii 1994 -2014  

 

Analiza viiturilor şi apelor mici avea loc în baza datelor observațiilor pe posturile de măsurare a 

apei în or. Bender și Tiraspol. 

În 1994 în perioada 1 martie – 10 martie orizonturile apei corespundeau nivelurilor mici. O 

creștere considerabilă a nivelurilor apei nu a fost înregistrată. 

În 1995 din martie pînă la mijlocul lui aprilie orizonturile apei corespundeau apelor mici. Din 16 

aprilie pînă la 16 mai a avut loc o viitură cu o durată de 22 zile.  Totuși creșterea nivelului a fost 

neînsemnat. Lîngă or. Tiraspol valoarea maximă a nivelului a constituit 5,24 m după sistemul 

baltic în raport cu nivelul mării. Viitura a avut loc în albie. 

În 1996 o creștere neînsemnată a nivelurilor a început de la sfîrșitul lui martie. Valoarea 

maximală a nivelului apei a fost atinsă la 22 aprilie (7,72 m după sistemul baltic). Reducerea 

nivelului a continuat pînă la mijlocul lui iunie. 

Creșterea nivelului în 1997 a început pînă la mijlocul lui aprilie. Valoarea maximă a nivelului a 

fost atinsă la 2 mai. În continuare viitura a avut loc în cîteva valuri și s-a finisat la mijlocul lui 

iunie. 

Pînă la 8 aprilie 1998 s-a ținut un nivel mic. Creșterea nivelului a început la 9 aprilie. Nivelul 

maxim de 7,56 m a fost atins la 26 mai. Reducerea a continuat pînă la 12 iunie.  
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Perioada apelor mari de primăvară în 1999 a avut loc în februarie – aprilie cu un nivel maxim de 

8,54 m, din 22 aprilie pînă la 20 mai au avut loc viituri de ploaie. Orizontul maxim de viituri a 

constituit 7,28 m, după ape mari – 6,79 m și a fost înregistrat la 2 mai. 

În 2000 în martie a fost înregistrată o perioadă de ape mici, întreruptă de o creștere 

nesemnificativă a nivelului în perioada 16 – 27 martie. Perioada de ape mari s-a început la 

începutul lui martie și a continuat pînă la 13 mai. Orizontul maxim a constituit 7,37 m.  

Martie-aprilie 2001 a fost caracterizat de o perioadă de ape mici. Un nivel nesemnificativ a fost 

înregistrat începînd cu 30 aprilie pînă la 10 mai, după aceea pînă la sfîrșitul lunii s-a stabilit 

nivelul apelor mici.   

Martie – mai 2002 s-a caracterizat printr-o fluctuație nesemnificativă a nivelului. Orizonturile 

lunare pentru această perioadă corespund cu 4,06m, 4,16 m, 3,59 m, 

Martie – mai 2003 se caracterizează prin creșteri nesemnificative ale nivelurilor apei. 

Nivelul mic al apei în 2003 a început la 15 martie, nivelul maxim a fost atins la 30 martie și a 

constituit 10,26 m SB, s-a finisat perioada apelor mari de primăvară la 15 aprilie. Din 17 aprilie 

pînă la 17 mai a avut loc o viitură cu o ridicare nesemnificativă a nivelului. 

În martie 2004 s-au înregistrat ape mici. Ridicarea nivelului a început la 24 martie. Viitura s-a 

terminat la 4 aprilie. Din 13 aprilie iarăși a fost înregistrată o creștere a nivelului. Durata viiturii 

29 zile (pînă la 11 mai), după aceasta s-a început perioada apelor mici. Fluctuația nivelului a fost 

nesemnificativă. 

În martie 2006 a fost înregistrată perioada de ape mici. Creșterea nivelului a începutul la 29 

martie. Viitura s-a terminat la 14 iunie. Valoarea maxima a orizontului constituie 7,72 m SB. 

Din 1 martie 2007 pînă la 16 aprilie a fost înregistrată o perioadă de ape mici. O creștere 

nesemnificativă a nivelului a fost înregistrat din 17 aprilie pînă la 8 mai. În continuare în mai s-a 

stabilit un nivel mic al apelor. 

Pînă la 20 martie 2008 a fost înregistrat un nivel mic al apelor. Creșterea de primăvara a 

nivelului a început la 21 martie, atingînd valoarea maxima la 29 aprilie (7,09 m), micșorarea 

nivelului a continuat pînă la începutul lui iunie. 

Martie 2009 s-a caracterizat prin creșterea nesemnificativă a nivelului apei. Valoarea maxima a 

nivelului a fost înregistrată la 16 aprilie și a constituit 6,40 m, micșorarea a continuat pînă la 

mijlocul lui mai, iar din 15 mai s-a stabilit o perioadă de ape mici.  

În 2010 nivelurile lunare medii ale lui martie, aprilie și mai corespunzător a constituit 3,91 m, 

4,32 m, 4,82 m. creșterea maximală a fost înregistrat la 29 mai și a constituit 7,29 m. 

Pentru anii 2011 și 2012 au fost caracteristice fluctuații ale nivelului apei. Nivelurile medii 

lunare în martie – mai în 2010 au constituit 3,17 – 3,53 m, în 2012 – 2,99 – 2,59 m.  

În 2013 orizonturile apelor mici au fost înregistrate pînă la 15 martie. Creșterea nivelului a 

început la 16 martie. Valoarea maxima a fost atinsă la 20, 21 aprilie (8,52 m), micșorarea a 

continuat pînă la 24 mai. 

Din 1 martie 2014 pînă la 15 aprilie s-a înregistrat un nivel mic ale apelor, începînd cu 16 aprilie 

– o creșterea nesemnificativă a nivelului cu un nivel maxim al apelor de 4,25 m. Micșorarea a 

continuat pînă la 12 mai. Din 18 mai pînă la 24 mai  - o creștere nesemnificativă a nivelului apei, 

iar restul zilelor din mai au fost înregistrate niveluri mici.  

Datele despre condițiile apelor mici și mari sunt prezentate în Tabelul 8. 

Tabel 8. 

Perioada de ape mici și de ape mari în perioada martie – mai, anii 1994-2014 

anul 

Perioada 

de ape 

mici 

Data începutului și sfîrșitului 

viiturii 
Orizontul, m 

remarcă 

creșterea pic micșorarea creșterea pic micșorarea 

1994 1-10.03 11.03 12.03 20.03 3,77 4,38 3,73 
Postul 

Bender 

  1.04 6.04 18.04 3,49 4,57 3,50  

1995 1-15.04 16.04 1.05 16.05 3,80 5,24 3,82 
Postul 

TIraspol 
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 17-31.05        

1996 1-28/03 29.03 22.04 14.06 3,73 7,72 3,62 
Postul 

TIraspol 

1997 
1.03-

14.04 
15.04 2.05 31.05 3,60 7,73 5,76 

Postul 

Bender 

1998 1.03-8.04 9/04 26.05 11.06 4,10 7,56 3,67 
Postul 

TIraspol 

1999  6.03 15.03 23.05 5,25 8,54 4,48  

2000 1-29.03 30.03 13.04 31.05 3,66 7,37 3,78  

2001 
1.03-

29.04 
30.04 3.05 11,05 3,66 3,96 3,07  

 
12.05-

31.05 
       

2002 Viituri și apele mici nu au fost bine desemnate 

2003 1.14.03 15.03 20.03 17.04 3,66 10,26 3,88  

 
16.04-

26.04 
27.094 3.05 17.05 3,86 4,66 3,88  

 
18.05-

31.05 
       

2005 
7.03-

21.03 
22.03 26.03 8.04     

2004 1-23.03 24.03 29.03 4.04 2,96 5,39 3,83  

 14-31.05        

2006 1-28.03 29.03 22.04 14.06 3,73 7,72 3,65  

2007 22.03-

16.04 

1.03 1.03 21.03 3,92 3,92 2,65  

 9-31.05 17.04 29.04 8.05 2,98 3,74 2,74  

2008 1-20.03 21.03 29.04 9.06 3,72 7,09 3,71  

2009 18-31.05 1.03 15.04 18.05 3,80 6,40 3,26  

2010  20.05 29.05 31/05 4.09 7.29   

2011 Fluctuații nesemnificative ale nivelului  

2012 Fluctuații nesemnificative ale nivelului 

2013 1-15.03 16.03 20.04 24.05 3,23 8,52 3,76  

 25-31.05        

2014 1.03-

15.04 

16.04 20.04 27.05 2,77 5,35 3,19  

 

După cum se observă, din 20 de ani, în 8 ani perioada de ape mici a fost înregistrată în martie, 

durata perioadei de ape mici a fost de la 10 zile pînă la o lună. În 1998, 2001, 2007, 2014 

perioada de ape mici a continuat pînă la mijlocul lui aprilie. În aprilie perioada de ape mici a fost 

înregistrată în două cazuri, iar în mai în șase. În anumiți ani în perioada din martie pînă în mai, 

fluctuația nivelurilor au fost nesemnificative. 

 

3.4. Regimul de niveluri la supapa ecluzei planificate 

Nivelul de sus al malului la supapa ecluzei este de 7,0 m. nivelul minim al albiei boiștii probabile 

este de 4,51 m. distanța de la punctul Tiraspol pînă la ecluză este de 32 km, cu o înclinare de 

0,05‰, căderea va constitui 1,55 m. Pe sectorul analizat, r. Nistru nu primește niciun afluent 

important, de aceea debitul apei este calculat după postul Bender. În Tabelul 9 sunt indicate 

perioadele probabile de umplere a boiștii din cursul natural.  

 

Tabel 9. 
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Condiţiile în care are loc umplerea boiştii preconizate 

An 

Nivelurile la care are loc umplerea 

boiștii Perioada 
Numărul de 

zile 

Debitul 

mediu,m
3
/s 

Volumul 

km
3
 

început Pic sfîrșit 

1994 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

1995 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

1996 5,06 6,17 5,49 20-30.04 11   

 5,52 5,52 4,58 3-7.05 5   

1997  4,53  2.05 1 823 0,071 

1998 5,04 6,01 4,57 24-30.05 7   

1999 5,49 6,99 4,50 9,03-6.04 31   

 4,61 5,73 4,61 
24.04-

9.04 
16   

2000 4,83 5,82 4,89 11-24.04 14 977 1,182 

2001 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

2002 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

2003 5,43 8,71 4,66 18-24.03 9   

2004 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

2005    25-28.03 4 808 0,279 

    26.04-8.05 13 816 0,917 

2006 5,00 6,17 4,58 20.04-7.05 18   

2007 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

2008  4,53  27/04 1 780 0,670 

 4,08 5,54 4,676 26.04-1.05 6 922 0,478 

2009 4,61 4,62 4,62 5.04-7.04 3   

 4,85 5,71 4,51 16-25.04 10   

2010 4,59 5,74 5,35 22-31.05 10   

2011 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

2012 Nivelurile mai jos de 4,51 m 

2013 4,58 6,97 4,60 6-27.04 22 1153 2,19 

2014 Nivelurile mai jos de 4,53 m 

 

După cum se vede, în 9 ani din cei 20 analizați, nivelul la supapa ecluzei este mai mic decît cel 

minimal al boiştii. În ceilalți ani este posibilă umplerea boiștii de pe cursul natural, deși 

nivelurile sunt relative neînalte. Fluctuațiile nivelurilor în martie-mai în acești ani constituie 6,99 

– 4,58 m. În 2003 nivelul maxim a constituit 8,71m și a fost înregistrat pe parcursul unei zile – 

20 martie, 19 martie nivelul apei a constituit 5,80 m, 21 – 5,69 m, în astfel de condiţii şi în cazul 

prezenţei boiştii 20 martie – pe parcursul zilei ar fi putut fi înregistrate viituri peste mal și ieșirea 

apei pe luncă în limitele meandrului. În tabelul 10 este arătată dinamica debitului r. Nistru pentru 

perioada 1993-2013. 

 

Tabel 10. 

Dinamica debitului r. Nistru pentru perioada 1993 -2013. 

anul 
Debitul mediu  

m
3
/s 

Р% 
Debitul maxim, 

m
3
/s 

Data  

1993 244  856 12.09 

1994 157 96,6 400 15.06 

1995 185 91,4 607 01.05 

1996 327 39,7 1050 22.04 

1997 337 34,8 908 04.08 
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1998 486 5,2 1800 27.07 

1999 422 12,1 1450 15.03 

2000 290 51,7 1130 13.04 

2001 342 31,0 1110 04.07 

2002 310 44,8 811 04.02 

2003 257 70,7 1100 19.03 

2004 243 77,6 802 07.08 

2005 309 46,6 859 01.05 

2006 349 27,6 1420 06.04 

2007 235 79,3 852 18.09 

2008 399 15,5 2610 3.08 

2009 317 43,1 1120 19.04 

2010 437 10,3 1700 15.07 

2011 259 67,2 737 24.01, 06.07 

2012 192 89,7 459 24.04 

2013 307 48,3 1440 20,21.04 

 

Volumul debitului anual este determinat după un șir de observații de pe postul de pe r. Nistru 

lîngă or. Bender, pentru perioada din 1956 pînă în 2013 (din momentul dării în exploatare a 

centralei electrice de la Dubăsari). Norma debitului Qо = 307 м
3
/с , coeficientul variației Сv = 

0,30. Debitul mediu anual al r. Nistru pentru perioada 1993 – 2013 variază între 157 – pînă la 

486 m
3
/s. În anii cu debitul anual de 67,2 – 96,1% în perioada martie-mai nivelurile apei în rîu au 

fost mai jos de 4,51m. Totuși trebuie luat în considerație că în anumiți ani în perioada martie-mai 

nivelurile mici se înregistrează și în anii cu asigurare mai mare de apă (2001, 2002, 2008), cînd 

în a doua jumătate a anului au loc viituri destul de înalte.  

Relieful meandrului este prezentat pe Desenul 2 conform materialele cartografice existente. În 

baza acestor materiale au fost efectuate calculele. Lucrări autorizate privind planificarea acestuia 

nu au fost efectuate. Totuși cu 17-25 ani în urmă au fost construite canale de drenaj și posibil 

unele îndreptări. Iată de ce în cazul proiectării vor fi necesare studii topografice pentru precizare. 

În anii cu asigurare cu apă mai înaltă de 50% este posibilă umplerea boiștii din cursul natural. 

Debiturile cînd se începe umplerea boiștii– 720 – 740 m
3
/s. (în aval de barajul Dnestrovsk). 

Ieșirea apei din malurile rîului se înregistrează la debitul de 1200 – 1400m
3
/s. Viiturile cu debit 

mai mare de 1400 m
3
/s deseori se înregistrează în august - octombrie. 

În prezent evacuările ecologice au loc pentru satisfacerea cerințelor ecologice de existență a 

diversității biologice între Nistru și Turunciuc. Pentru asigurarea umplerii boiștii preconizate 

sunt necesare coordonări adiționale. Volumul evacuării ecologice depinde de volumul și termenii 

apelor mari și se stabilesc de comisia interdepartamentală privind coordonarea regimurilor de 

lucru a bazinelor Dneprovsk şi Dnestrovsk. 
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Desen 2. Relieful în locul boiștii preconizate 

 

 

3.5. Perspectivele regimului de niveluri în contextul schimbărilor climatice 

În condiţiile încălzirii globale şi presiunii antropogene creşte riscul inundaţiilor şi creşte 

probabilitatea (asigurarea) de debituri maxime ale viiturilor. Studii de scară mare în acest 

domeniu indică (Dobrovolskii, 2007, Beits, Kundţevici, Paliutikof, 2008 – cit pe Meliniciuc, 

Gudumac, 2011) că a fost înregistrată creşterea neînsemnată a numărului de cazuri de cădere a 

precipitaţiilor puternice chiar şi în acele locuri unde cantitatea anuală de precipitaţii a scăzut. 

Judecînd după datele privind viiturile pe parcursul a 40 de ani, probabilitatea depăşirii anuale a 

debitelor maxime în cazul inundaţiilor poate constitui de la 2% la 14% (Melniciuc, Gudumac, 

2011). 

La rîndul său, analiza debitelor maxime de ape lîngă Bender din 1945 pînă în 2010 a indicat că 

sub influenţa presiunii antropogene şi schimbărilor climatice se reduce valoarea medie 

multianuală a debitului maxim, dar coeficientul de variaţie creşte cu mai mult de 1,5 ori 

(Melniciuc O., Gudumac I, 2011). Cu alte cuvinte se poate spune că se reduc debitele minime şi 

cresc cele maxime. 

Este important şi acel moment că conform studiilor climatice recente la sudul Nistrului de Jos se 

află o zonă de pericol mare de inundare (Corobov et all, 2014). 
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Ţinînd cont faptele expuse mai sus se poate  menţiona că sub influenţa schimbărilor climatice 

concomitent creşte probabilitatea: 

deficitul de ape, ceea ce subminează depunerea icrelor pe maluri în timpul viiturilor mici şi 

viiturile catastrofice cu trecerea apelor în luncă. 

Crearea boiştii va permite compensarea reducerii aşteptate de mai departe (posibil stoparea) a 

depunerii icrelor pe locurile de depunere a icrelor riverane nu prea mari în anii cu ape mici, şi 

totodată va permite creşterea considerabilă a numărului de peşti tineri în anii cu asigurare 

moderată (50% şi mai mult) cu apă, ceea ce este actual în cazul deficitului de ape sub influenţa 

schimbărilor climatice. La funcţionarea boiştii vor contribui şi viiturile puternice care se aşteaptă 

sub influenţa schimbărilor climatice. 

Umplerea boiştii este posibilă în cazul realizării de scurtă durată a evacuărilor ecologice cu un 

debit  necesar de apă. 

 

3.6. Perioada și viteza de umplere cu apă a boiștii 

 

Volumul boiștii, determinate pe hărțile de scară 1 : 5000, constituie 1,207 mln.m
3
. În tabelul 11 

și pe desen în Anexa 3 sunt prezentate coordonatele curbei dependenței volumului boiștii de 

nivel. 

 

Tabel 11. Coordonatele curbei dependenţei volumului boiştii de nivele 

 Orizont,m Suprafața,ha 
Diferențele dintre 

orizontale, m 
Volum privat,m

3
 

Volumul sumar, 

mii.m
3
 

4,51 0 
0,49 17640 

0 

   

5,0 7,2 
0,50 80000 

17,4 

   

5,5 24,8 
0,50 203750 

97,64 

   

6,0 56,7 
0,50 383750 

301,39 

   

6,5 96,8 
0.50 522250 

685,14 

   

7,0 112,1   1207,39 

 

Pentru restabilirea schimbului de apă regulat pe meandrul Talmaza se preconizează construcția 

unei ecluze. Ecluza este destinată pentru umplerea boiștii cu apele nistrene. El va reprezenta o 

conductă ce constă din țevi cu diametrul de 2 m, asigurat cu o supapă de închidere. Debitul 

minim al apeductului cu o presiune de 0,8 m constituie 0,67 m
3
/с, debitul maximal la presiunea 

2,0m - 5,5 m
3
/s. În Tabelul 12 și pe Desen 3 sunt prezentate curba dependenței debitului de 

presiunea din conductă. 

 

Tabel 12. 

Raportul între debitul apei şi presiunea în conducta ecluzei 

 

Debit m
3
/s Presiunea, m Debit m

3
/s Presiunea, m 

0,8 0,67 3,0 1,30 

1,0 0,73 4,0 1,53 

1,2 0,81 5,0 1,75 

1,6 0,93 5,5 1,86 

2,0 1,095   
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Desen. Curba dependenței debitului apei de presiunea în conductă (ecluză) 

 

 

 

În tabelul 12 sunt prezentate posibilele variante de umplere a boiștii pe ani în dependenţă de 

debitul apei. 

 

Tabel 12. Variante de umplere a boiștii pe ani în dependenţă de debitul apei 

Data  

Nivelul 

la 

supapa 

ecluzei, 

m 

Presiunea, 

h.м 

Debit,m
3

/a 

ΔWmln.m
3
 

∑ 

Wmln. 

m
3
 

Nivelul 

umpleri 

boiștii, 

m 

Suprafața, 

ha 

Adîncimea 

medie, m 

1996 Р =39,7% 

21.04 5,81 1,30 3,0 0,259 0,259 5,90 50 0,62 

22.04 6,17 1,66 4,58 0,396 0,655 6,35 86 0,88 

23.04 5,60 1,64 4,50 0,389 1,044 6,82 107 0,98 

24.04 6,15 1,09 2,15 0,186 1,230 7,00 112,1 1,10 

3.05 5,52 1,01 1,90 0,164 0,164 5,57 37 0,44 

4.05 5,33 0,82 1,22 0,105 0,259 5,90 50 0,52 

1998 Р =5,2% 

25.04 5,87 1,36 3,30 0,285 0,285 5,94 54 0,53 

26.04 6,01 1,50 3,88 0,335 0,620 6,40 91 0,68 

27.04 5,66 1,15 2,40 0,207 0,827 6,64 101 0,82 

28.04 5,20 0,69 0,88 0,076 0,903 6,72 103 0,99 

1999 Р =12,1% 

9.03 5,99 1,48 3,73 0,322 0,322 6,02 57 0,56 
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10.03 5,73 1,22 2,67 0,231 0,553 6,31 82 0,67 

11.03 6,53 2,02 5,5 0,475 1,028 6,80 105 0,98 

12.03 6,65 2,14 5,5 0,475 1,503 7,06 113,8 1,32 

11.04 4,82 0,32 -      

12.04 5,47 0,96 1,75 0,151 0,151 5,65 34 0,44 

13.04 5,82 1,31 3,05 0,264 0,415 6,15 70 0,59 

14.04 5,63 1,12 2,30 0,198 0,613 6,40 91 0,67 

15.04 5,38 0,87 1,40 0,121 0,734 6,55 98 0,75 

19.04 5,21 0,70 0,91 0,079 0,812 6,61 101 0,80 

20.04 5,47 0,96 1,75 0,151 0,963 6,75 105 0,92 

21.04 5,66 1,15 2,40 0,359 1,322 7,02 112,2 1,18 

22.04 5,38 0,87 1,40 0,121 1,447 7,95 114 1,27 

2006 Р =27,6% 

21.04 5,81 1,30 3,0 0,259 0,259 5,90 50 0,50 

22.04 6,17 1,66 4,58 0,396 0,655 6,45 95 0,69 

23.04 6,15 1,64 4,50 0,389 1,044 6,86 108 0,97 

25.04 5,60 1,09 2,15 0,189 1,230 7,01 112,1 1,10 

25.04 5,25 0,74 1,05 0,091 1,321 7,05 113 1,17 

26.04 5,11 0,60 -      

27.04 5,16 0,65 -      

28.04 5,30 0,79 1,18 0,102 1,423 7,06 113,2 1,26 

29.04 5,48 0,98 1,80 0,156 1,579 7,10 113,5 1,39 

30.04 5,39 0,88 1,45 0,125 1,704 7,14 114 1,49 

2008 Р =15,5%  

27.04 5,30 0,79 1,05 0,091 0,091 5,46 22 0,41 

28.04 5,28 0,77 1,02 0,088 0,179 5,75 40 0,45 

29.04 5,54 1,03 1,95 0,168 0,347 6,05 60 0,58 

30.04 5,23 09,72 0,97 0,084 0,431 6,17 72 0,60 

2009 Р =43,1% 

18.04 5,61 1,10 2,20 0,190 0,190 5,90 42 0,45 

19.04 5,71 1,20 2,60 0,225 0,415 6,15 71 0,58 

20.04 5,59 1,08 2,15 0,186 0,601 6,38 89 0,68 

21.04 5,48 0,97 1,77 0,153 0,754 6,55 99 0,76 

22.04 5,34 0,83 1,27 0,110 0,864 6,70 103 0,84 

2010 Р =10,3% 

25.05 5,21 0,70 0,91 0,079 0,079 5,45 22 0,36 

26.05 5,35 0,84 1,32 0,114 0,193 5,80 43 0,45 

27.05 5,53 1,02 1,75 0,200 0,393 6,11 65 0,60 

28.05 5,71 1,20 2,60 0,225 0,618 6,40 90 0,69 

29.05 5,74 1,23 2,70 0,233 0,851 6,70 104 0,82 

30.05 5,61 1,10 2,20 0,190 1,041 6,85 109 0,95 

31.05 5,36 0,85 1,35 0,117 1,158 6,95 111 1,04 

2013 Р =48,3% 

8.04 5,36 0,85 1,35 0,117 0,117 5,55 28 0,42 

9.04 5,69 1,18 2,53 0,219 0,336 6,04 60 0,56 

10.04 5,93 1,42 3,52 0,304 0,640 6,45 94 0,68 

11.04 6,05 1,54 4,05 0,350 0,990 6,72 104 0,95 

12.04 6,13 1,52 4,40 0,380 1,37 7,04 114 1,20 

remarcă: cu font Bold sunt însemnate volumurile finale de umplere a boiștii. 
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Pentru asigurarea cu o presiune necesară pe construcție, orizontul minim în supapa ecluzei pe r. 

Nistru trebuie să fie mai sus de 5,18 m (debitul apei la acest nivel va constitui 900 – 950 m
3
/s), 

orizontul maximal – 6,51 m (debitul apei la acest nivel constituie 1100 – 1200 m3/s). Din cei 10 

ani analizați în 8 cazuri asigurarea cu apă a fost mai sus de 50%. În 2000 și 2003, cind asigurarea 

cu apă a fost mai mare de 50 % (respectiv 51,7% și 70,7%), umplerea boiștii ar fi fost posibilă 

doar din contul apelor mari din martie și aprilie, deoarece cele mai mari debite au avut loc mai 

tîrziu. 

În cazul adîncirii albiei boiștii pînă la nivelul de 3 m, nivelul apei pentru care poate fi executată 

umplerea boiștii, trebuie să constituie 3,67 m (3,00 m + 0,67 m). Presiunea minimă la care apa 

nimerește în boiște este de 0,67 m. 

În 2001, 2002, 2007, 2011, 2012 în perioada martie-mai, nivelurile apei Nistrului sunt mai mici 

de 3,0 SB. Doar în 1995, 2004 și 2014 nivelul maxim al apei în r. Nistru în perioada martie-mai a 

constituit respectiv 3,69, 3,84 și 3,88 m corespunzător, presiunea în conductă la aceste orizonturi 

este de 0,69m 0,84 și 0,88m. Aceste orizonturi s-au înregistrat pe parcursul unei zi, iar volumul 

umplerii a constituit corespunzător 0,067 mln.m3, 0,131 mln.m30,104 mln.m3, ceea ce nu este 

suficient pentru umplerea boiștii. În cazul adîncirei albiei boiștii se vor modifica caracteristicile 

topografice, ceea ce va duce la mărirea adîncimilor și posibilități umpleri boiștii pînă la niveluri 

mai joase, atunci cînd adîncimea medie a boiștii va fi suficientă pentru boiște. În ceilalți ani, 

nivelurile necesare trebuie să fie asigurate de regimul evacuărilor ecologice adiționale din 

bazinul Dnestrovsk cu un debit la maxim de 700- 800 m3/s. 

În cazul construcției a două diguri ajutătoare, ce ar închide teritoriul boiștii, cu o înălțime de 6,2 

m și lungime de 180 și 160 m corespunzător, va putea fi reținută apa pînă la nivelul de cca. 6,0m. 

în cazul acesta volumul boiștii va constitui 0,302 mln.m
3
, suprafața oglindii apei 56,7 ha, 

adîncimea medie – 0,53m. chiar și prin presiune minimă pe conductă și debit de 0,8 м
3
/с, 

umplerea boiștii va dura 4-5 zile. Pînă la nivelul maxim de 7,0 m volumul boiștii va constitui 

1,207 mln.m
3, 

 suprafața oglinzii apei 112,1 ha, iar adîncimea medie – 1,13 m. Timpul de 

umplere a boiștii pînă la nivelul de 7,0 m cu o presiune minimă va constitui 12 zile, în cazul 

presiunii maxime de 2,0 m și debit 5,5 m
3 
/s timpul de umplere va constitui 2,5 zile. 

Pentru demararea evacuării apei din boiște, orizonturile r. Nistru trebuie să fie mai joase de 6,51 

m (cu o umplere maximă) și mai jos de 5,18 m SB (cu umplere minimă). Pentru evacuarea totală 

nivelul rîului trebuie să fie mai mic decît nivelul albiei boiştii. Perioadele de ape mici cînd pot fi 

evacuat apele de obicei se înregistrează în iunie, iulie, şi mai departe. Durata perioadei apelor 

mici variază între una și trei luni. În special este caracteristic pentru ultimii 10 ani.  

 

 

4. APARTENENȚA JURIDICĂ A TERITORIULUI BOIȘTII PROBABILE ȘI 

ACORDUL DEȚINĂTORULUI DE TEREN 

 

Teritoriul se află în competența primăriei s. Talmaza și aparține ei, în conformitate cu legislația 

în vigoare. Întregul teritoriu este parte a fîșiei riverane de protecție a apei cu limitările respective 

în ceea ce ține de tipurile de folosință (Legea cu privire la zonele și fîșiile de protecție  a apelor 

rîurilor și bazinelor de apă Nr. 440 din 27.04.1995 și Legea apelor Nr. 272 din 23.12.2013). 

Crearea și folosirea teritoriului pentru boiște nu este în contradicție cu legislația. 

O parta nu prea mare a teritoriului a fost privatizată ilegal, totuși discuţiile ce au avut loc au 

identificat că proprietarul ilegal a decedat fără a avea urmași. Autoritățile publice locale susțin 

idea creării boiștii (scrisoarea semnată de primarul s. Talmaza (Anexa 4)). 
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Concluzii 

 

Pierderea sistemului de zone umede în regiunea Nistrului de Jos a condus la reducerea 

considerabilă a resurselor a astfel de specii de peşti cum ar fi crapul şi ştiuca, iar stoparea 

creşterii compensaţionale a peştelui a afectat definitiv asupra efectivului lor şi reproducerea 

naturală eficientă. 

Taranca, babuşca, plătica şi carasul argintiu au putut să se adapteze la noile condiţii de depunere 

a icrelor, dar influenţa antropogenă din ultimii 20 de ani duce la pierderea rezervelor de materie 

primă şi necesită măsuri mai active privind crearea condiţiilor pentru restabilirea şi reproducerea 

naturală a lor. În legătură cu aceasta restabilirea a cel puţin o parte din boiştile pierdute ar putea 

îmbunătăţi situaţia creată, dar ţinînd cont de greşelile în organizarea exploataţiei a sistemului de 

ecluze pentru a preîntîmpina deteriorarea acesteia.  

Boiştea de luncă creară artificial din punct de vedere funcţional este similară unei lunci inundate 

naturale. 

Crearea sistemului de boişti de luncă artificiale din punct de vedere economic sunt mult mai 

rentabile decît creşterea peştelui artificială. 

Înlocuirea totală a depunerii icrelor naturale pe boişti de luncă cu creşterea artificială a peştelui 

pentru rîu este imposibilă 

În contextul schimbărilor climatice creşte probabilitatea deficitului apelor, ceea ce subminează 

depunerea icrelor pe maluri în cazul viiturilor mici. Creşte şi probabilitatea viiturilor catastrofice 

ce duc la ieşirea apelor în luncă. Astfel crearea boiştii va contribui la compensarea reducerii 

depunerii icrelor sub influenţa schimbărilor climatice în timpul deficitului de apă, iar viiturile 

puternice, la rîndul său vor contribui la folosirea boiştii.  

În cazul construcției boiștii trebuie luat în considerație că viiturile pe Nistru au loc pe parcursul 

întregului an și caracteristicile în anii cu deficit de apă, cu ape medii și cu ape mari, după 

parametrii hidrologici medii, se pot deosebi de caracteristicile acestor parametri pe luni. Astfel în 

1997, 2001, 2002, asigurarea cu apă constituia respectiv 43,5%, 31,0%, 44,8%, orizonturile apei 

au fost mai joase de 4,51 m.  

În cazul unor niveluri destul de înalte ale apei în timpul apelor mari și viituri (mai sus de 7,0 m 

SB la supapa ecluzei) umplerea va avea loc din contul revărsării apei peste mal.  

Amplasarea ecluzei trebuie să fie făcută pe nivelul de jos al boiștii (4,51 m SB), ceea ce va 

asigura umplerea și eliberarea totală a apei, precum şi va înlătura stagnarea apei ce are loc acum.  

Umplerea boiștii este posibilă cu o probabilitate înaltă în anii cu viituri sau eliberări ecologice de 

50% și mai mult (anii cu asigurare de apă medie și înaltă), în anii cu asigurare cu apă mai joasă 

de 50% umplerea boiștii este posibilă uneori în cazul ridicării apelor de primăvară.   

Judecînd după datele multianuale, avînd albia boiștii la nivelul de 4,5 m, ea se poate umple în 8 

ani din 20.  

În cazul adîncirii albiei boiștii pînă la nivelul de 3,5 m SB, ea poate să se umple încă în 3 ani din 

20. În ceilalți ani umplerea boiștii fără evacuări ecologice suficiente nu va fi posibilă. 

În cazul adîncirii albiei boiștii se va modifica și caracteristica topografică a acesteia ce va duce la 

creșterea adîncimilor și posibilităților de umplere a boiștii pînă la niveluri mai joase, atunci cînd 

adîncimea medie a boiștii va fi suficientă. În acest caz amplasarea ecluzei trebuie efectuată la 

nivelul 3,50 m SB. 

La umplerea întregii boiști vor contribui nivelurile înalte ale apelor în perioada apelor mari de 

primăvară și a viiturilor de ploaie. În 2008 în iulie-august pe Nistru a trecut o viitură catastrofică, 

orizontul maxim la postul de lîngă or. Tiraspol a constituit 11,12 m SB, iar la supapa ecluzei 9,57 

m. 

Studiul topografic la supapa ecluzei va permite corectarea debitului și nivelurilor necesare pentru 

umplerea boiștii. 
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Anexa 1 

Parametrii de depunere a icrelor la principalele specii fitofile 

Speciile de pești 

Temperaturile de 

depunere a icrelor, 

ºС 

Perioada de 

dezvoltare a 

icrelor, zile 

Perioada aflării 

puietului eclozat în 

boiște, zile 

Diapazonul capacității de 

reproducere, unități icre 

Capacitatea medie 

de reproducere, 

unități icre  

Știucă – Esox lucius 

(L.) 

4 – 8 

7 - 13 
10 – 14 7 – 14 

17000 – 150000 

(pînă la 1000000  la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

50000 

babușcă – Rutilus 

rutilus rutilus (L.) 
10 - 14 5 – 10 4-8 

2500 – 140000 

(mai multe de 200000 la 

producătorii de vîrstă mai mare) 

50000 - 60000 

Taranca – Rutilus 

rutilus heckeli 
(Nordmann) 

9 - 12 5 – 6 5-9 7000 – 160000 70000 - 80000 

Cernușca, cleanul – 

Petroleuciscus 

boristhenicus (Kessler)  

15 - 18  - 2500 – 12000 2500 

Roșioară – Scardinius 

erythrophthalmus(L.) 

(порционник) 

18 – 22 3 – 5 3 – 6 70000 – 250000 95000-150000 

plevușcă  – Leucaspius 

delineatus (Heckel)  
15 - 16 5 – 6 3-5 

1000 - 10000 

(pînă la 30000 la producătorii 

mășcați) 

5000 

Lin – Tinca tinca (L.) 19 - 22 3 – 7 5-7 

60000 - 120000 

(300000 - 500000  la 

producătorii de vîrstă mai mare) 

30000 - 40000 

Obleț – Alburnus 

alburnus (L.)  
15 - 20 5 – 6; 7 - 8 7 – 8 3000 – 10000 8000 

Plătică – Abramis 

brama (L.)  
(11)13 - 17 3 – 6 2 – 5 

40000 – 400000 

(pînă la 920000 la producătorii 

mășcați)  

140000 - 120000 

Ocheana comună – 

Ballerus sapa (Pallas) 
(8)12 – 16 4 – 5 12 – 14 

6000 – 40000 

(до 100000  la producătorii de 

vîrstă mai mare) 

15000- 25000 
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Speciile de pești 

Temperaturile de 

depunere a icrelor, 

ºС 

Perioada de 

dezvoltare a 

icrelor, zile 

Perioada aflării 

puietului eclozat în 

boiște, zile 

Diapazonul capacității de 

reproducere, unități icre 

Capacitatea medie 

de reproducere, 

unități icre  

Cosac – Ballerus 

ballerus (L.) 
(8)11 – 15(17) 7 – 14 5-6 

4000 – 25000 

(pînă la 95000 la producătorii de 

vîrstă mai mare) 

15000-20000 

Batcă – Blicca 

bjoerkna (L.)  
(12)16 – 17(20) 4 – 6 5-7 

11000 – 100000 

(pînă la 150000 la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

60000 

Caras – Carassius 

carassius (L.) 

14 – 16 

18 - 20 
6 – 7 5-6 

25000 – 130000 

(pînă la 300000 la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

50000 

Carasul argintiu – 

Carassius gibеlio 
(Bloch) 

14 – 16 5 – 6 5 – 7 

30000 – 200000 

(pînă la 400000 la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

80000-100000 

Crap – Cyprinus carpio 

(L.) în anii favorabilise 

mai depune a doua 

porşie de icre după 

viiturile de vară 

(13)18 - 20 3 - 6 4 – 5 

600000 – 1500000 

(pînă la 1900000 la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

420000-550000 

Țipar – Misgurnus 

fossilis (L.) 
15 - 20 4 - 8 3-6 

10000 – 15000 

(pînă la 150000 la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

 

Somn  – Silurus glanis 

(L.) 
18 - 20 

7 - 10 

3 - 4 
4 – 5 

60000 – 100000 

(pînă la 500000 producătorii de 

vîrstă mai mare) 

60000-70000 

Bibanul – Perca 

fluviatilis(L.) 
10 - 14 

10 – 15 

6 - 12 
8 - 10 pînă la 14 

12000 – 300000 

(до 900000 la producătorii de 

vîrstă mai mare) 

100000 

Șalău – Sander 

lucioperca (L.) 
(7)12 – 15(20) 

În dependență 

de 

temperatură: 

10 - 11; 5 - 6; 

3- 4 

от 6 до 10 

30000 – 300000 

Depinde de vîrsta producătorilor 

(до 1250000 la producătorii de 

vîrstă mai mare) 

10000-160000 
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Speciile de pești 

Temperaturile de 

depunere a icrelor, 

ºС 

Perioada de 

dezvoltare a 

icrelor, zile 

Perioada aflării 

puietului eclozat în 

boiște, zile 

Diapazonul capacității de 

reproducere, unități icre 

Capacitatea medie 

de reproducere, 

unități icre  

Șălău vărgat– Sander 

volgensis (Gmelin) 
15 - 20 4-5 3-7 

25000 – 245000 

(pînă la 830000 la producătorii 

de vîrstă mai mare) 

100000 

Aterină - Atherina  

presbyter var. pontica 

(Eichwald)  

12 - 25 3-6 4-6 200 – 600 300 
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Anexa 2.  

Recomandări cadru (reguli) privind administrarea boiştii de luncă 

 

Introducere 

În legătură cu lichidarea din lunca fluviului Nistru a mai mult de 35 ha de sisteme de zone umede 

în rezultatul construcţiei digurilor anti-viitură, a fost afectat potenţialul natural de depunere a 

icrelor de către speciile fitofile de peşti. Iar odată cu stoparea creşterii planificate a peştelui care 

a avut loc pînă în anii 90 ai secolului trecut şi volumul redus de creştere a peştelui pentru fl. 

Nistru, populaţiile speciilor fitofile de peşti s-au redus permanent, unele specii de peşti aproape 

că au dispărut în ultima perioadă din componenţa complexului ihtiofaunistic a Nistrului inferior. 

Totodată înlocuirea totală a depunerii icrelor naturale pe boişti de luncă cu creşterea artificială a 

peştelui pentru rîu este practic imposibilă, deoarece nu pentru toate speciile de peşti au fost 

elaborate tehnologii performante și eficiente de reproducere artificială în condiţii de industriale. 

Principalul obstacol în astfel de lucrări este numărul mare de heleștee specializate necesare 

pentru menţinerea separată a reproducătorilor speciilor concrete de peşti. La reproducerea în 

condiții industriale din regiunea noastră poate asigura reproducerea dirijată a unui număr limitat 

de specii de peşti, cum ar fi crapul, cosaşul, sîngerul, novacul, şalăul în unele gospodării dar fără 

un proces tehnologic deplin, sturionii  (nisetru cega, bester, poliodon). 

Iată de ce trebuie luat în consideraţie şi faptul că în cazul creşterii artificiale a peştelui 

majoritatea speciilor fitofile de peşti nu pot fi crescute artificial deoarece practic pot fi crescute 

artificial doar două-trei specii sedentare autohtone de peşti (crap, caras argintiu, şalău în 

volumuri mici). Nu pot fi crescute artificial un şir de specii fitofile de peşti, care în trecut 

constituiau baza pentru pescuit, cum ar fi – plătica, taranca, babuşca, ocheana, cosacul (la limita 

dispariţiei), linul (la limita dispariţiei), carasul auriu (la limita dispariţiei), văduviţa, ştiuca, 

şalăul, ţiparul şi alte specii (Anexa 1). 

Iată de ce în cazul restabilirii treptate cel puţin a unei părţi de boişti inundate natural, va apărea 

posibilitatea reală de conservare a diversităţii biologice, conservarea şi restabilirea resurselor  de 

materie primă a fluviului. 

  

1. Bazele juridice de gestionare  
Aceste recomandări se bazează pe prevederile Legii Nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul 

piscicol, pescuitul şi piscicultura. În conformitate cu Art. 5 al Legii, principiile de bază ale 

gestionării resurselor biologice cuprind:     

    a) conservarea resurselor biologice acvatice; 

    b) menţinerea potenţialului şi diversităţii biologice; 

    d) revitalizarea şi protecţia resurselor biologice acvatice; 

    Conform art. 7 (a) recomandările date sunt aprobate de către autoritatea central abilitată cu 

gestiunea resurselor natural şi protecţia mediului care elaborează politica statului în domeniul 

creării şi protecţiei fondului piscicol. 

Majoritatea obiectelor care cad sub incidenţa acestor recomandări, în conformitate cu Legea 

apelor Nr. 272 din 23.12.2011, art. 11, se vor afla sub jurisdicţia autorităţilor administraţiei 

publice locale care (punctul a) întreţin şi gestionează corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi 

fîşiile de protecţie a apelor aflate în gestiune, conform art. 50 alin. (4), precum şi art. 51-53 în 

legătură cu alte legi în vigoare, ce includ în primul rînd Legea Nr. 440 din 27.04.2995 cu privire 

la zonele şi fîşiile de protecţei a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi Legea Nr. 1538-XIII din 

25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, în ceea ce priveşte zonele umede.  

Art. 9 al Legii privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura stabileşte că autoritatea publică 

locală: 

 a) asigură implementarea politicii de stat în domeniul protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor 

biologice acvatice din raza sa teritorială; 

    c) exercită controlul asupra protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice din 

obiectivele acvatice piscicole proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; 
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Art. 33 stabileşte că Serviciul Piscicol: 

asigură, în obiectivele acvatice piscicole naturale, protecţia resurselor biologice acvatice, 

reglementarea pescuitului, efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă şi de reproducere a 

peştilor, a altor organisme acvatice, prevenirea şi depistarea încălcării legislaţiei în vigoare;  

h) stabileşte hotarele boiştilor şi ale gropilor de iernat. 

Conform art. 37, boiştile reglementate trebuie atribuite la zone de protecţie piscicolă, care (p. 1), 

se instituie în obiectivele acvatice piscicole naturale prin hotărîre a autorităţii centrale abilitate cu 

gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului sau prin decizie a autorităţilor administraţiei 

publice locale. Ele sunt destinate (p. 2), inclusiv pentru: 

    a) protecţie a reproducerii (locuri predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului); 

    b) protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic; 

 

 

2. Gestionarea boiştii în perioada depunerii icrelor 

2.1. Informarea privind venirea viiturilor.  
Serviciul hidrometeorologic de stat al Ministerului Mediului a Republicii Moldova în baza 

informaţiei operative de la posturile hidrologice de pe fluviul Nistru elaborează prognoza privind 

creşterea nivelului apelor în diferite sectoare cu informarea conform schemelor stabilite a: 

organelor guvernamentale şi a serviciilor de stat, precum şi a 

subiecţilor economici conform contractelor, unde se presupune cum şi cui să fie transmisă 

informaţia privind creşterea şi reducerea nivelului apei pînă la un anumit nivel. 

Pentru sectorul fl. Nistru şi braţului Turunciuc va fi benefic să fie efectuată prognoza creşterii şi 

reducerii nivelului apei cu nu mai puţin de 5 zile înainte şi pe o perioadă de la 3 la 5 zile cu 

corectarea zilnică. 

În această situaţie Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează Ministerul Mediului. 

Informările privind viiturile care pot fi folosite pentru boişti, precum şi care pot provoca inundări 

în afara perioadei de depunere a icrelor vin la Agenţia „Apele Moldovei” şi Serviciul Piscicol. 

Informările se pot baza şi pe datele posturilor hidrologice amplasate în Bender, Dubăsari şi în 

amonte. 

 

2.1.1. Informările despre viituri în perioada de depunere a icrelor 

Viiturile din luna februarie şi prima jumătate a lunii martie (care au fost înregistrate în a 2015), 

după regimul de temperaturi nu pot contribui la depunerea icrelor, dar sunt semnale (ape moi) 

pentru peşti în formarea cetelor pentru depunerea icrelor şi începutul migraţiilor de depunere a 

icrelor. În bazinul Nistrului rolul principal în migraţia pentru depunerea icrelor şi începutul 

depunerii icrelor îl are temperatura apei aproape de temperatura favorabilă pentru reproducere. 

Iată de ce pe lîngă controlul situaţiilor viiturilor este nevoie de a face măsurări ale temperaturii 

apei care urmează a fi măsurate nu de pe mal, dar de la  adîncimi pe cursul apei. Informaţia 

privind viiturile la fel trebuie transmisă împreună cu datele despre temperaturi. 

Temperaturile necesare pentru depunerea icrelor se încep cu 6-10º С.  Încălzirea apei în fluviu 

pînă la aceste temperaturi de obicei are loc spre sfîrşitul lunii martie – începutul lunii aprilie. La 

revărsarea apei în luncă temperatura se ridică datorită căldurii suprafeţei pămîntului şi încălzirii 

la adîncimi mici. Peştele are posibilitatea de a alege condiţiile potrivite după temperatură şi 

adîncime. 

Decizia despre inundarea boiştii şi controlul în perioada de depunere a icrelor îl au specialiştii 

Agenţiei “Apele Moldovei” şi Serviciului Piscicol ale Ministerului Mediului Republicii 

Moldova. 

 

2.1.2. Informarea despre viituri în afara perioadei de depunere a icrelor 

Pentru o deservire cît mai completă a construcţiilor de evacuare şi asigurare cu apă şi asigurarea 

unei exploatări planificate, aceste construcţii trebuie transmise Serviciul Piscicol. Pentru 
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exploatarea în perioada viiturilor (de primăvară şi vară), precum şi în perioada dintre viituri 

deservirea şi verificarea viabilităţii construcţiilor de evacuare a apei trebuie transmise Serviciului 

Piscicol.  

Informarea despre începutul viiturilor şi prognoza duratei acesteia (în perioada de depunere a 

icrelor şi în afara acestei perioade) vine la Ministerul Mediului al Republicii Moldova de la 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Prin Ordinul Ministrului Mediului se stabileşte executorul 

responsabil pentru organizarea şi controlul tuturor lucrărilor pe boişte.  Executorul direct 

urmează să fie specialist al Serviciului Piscicol, care va asigura paza în timpul perioadei dintre 

viituri, va organiza lucrările privind atragerea şi evacuarea apei la semnalul lucrătorilor Agenţiei 

„Apele Moldovei”.    

Pentru efectuarea tuturor tipurilor de lucrări se organizează o echipă în următoarea componenţă: 

şeful echipei (specialistul Serviciului Piscicol); 

membrii echipei – pescari, posesori de licenţe pentru pescuitul industrial al peştelui mai sus şi 

mai jos pe cursul inferior al Nistrului şi Turunciucului. 

Informarea despre viituri în afara perioadei de depunere a icrelor din partea Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat vine la Serviciul Piscicol, de unde specialistul responsabil dă indicaţie 

şefului echipei şi controlează evacuarea apei cu peştele care a nimerit accidental odată cu venirea 

viiturilor. 

Şeful echipei organizează activitatea echipei privind evacuarea apei, precum şi pescuitul peştelui 

rămas accidental în depresiuni şi eliberarea acestuia în fluviu. 

 

2.2. Informări privind prognoza duratei viiturii  
Durata viiturii depinde de situaţia sinoptică creată şi de regimurile de activitate a electrocentralei 

Dnestrovsk în amonte. Prognoza ridicării nivelului apei pentru sectorul boiştii poate fi făcută pe 

5 zile cu corectarea zilnică.  

 

2.3. Gestionarea în perioada de depunere  icrelor  
Temperaturile necesare pentru depunerea icrelor se încep cu 6-10 ºС pentru ştiucă, cleanul mic, 

taranca, babuşca, şalăul şi şalăul vărgat. Cea mai intensivă depunere a icrelor are loc la 

temperatura de 9-15º С – se termină depunerea icrelor la tarancă, babuşcă, şalău, şalău vărgat, 

depunerea icrelor de către ocheană, cosac, batcă, începe depunerea icrelor de către plătică, 

carasul auriu şi argintiu, plevuşcă şi biban. Încălzirea apei pînă la aşa temperaturi de obicei are 

loc în aprilie-mai. Speciile cele mai termofile – crapul, linul, roşioara, cernuşca, obleţul, somnul, 

ţiparul, depun icrele la temperaturile 16-22 ºС. Încălzirea pînă la aşa temperaturi de obicei are 

loc în mai-începutul lui iunie. Mai mult, unele specii de peşti pot depune icrele porţionat şi 

pentru depunere folosesc viiturile de ploaie de vară – aceştia sunt:  plătica, carasul auriu şi 

argintiu, crapul şi unele alte specii (Anexa 2). 

La cel mai înalt nivel al viiturilor ecluza nu trebuie închisă pentru a permite trecerea liberă a 

reproducătorilor pentru a asigura o mişcare nu prea mare a apei pentru schimbul de gaze, apă şi 

pentru a preîntîmpina stagnarea şi putrefacţia apei. Deciziile despre acest fapt vor fi luate în baza 

prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Ecluza va fi închisă rapid dacă apa în rîu va 

începe să coboare, ceea ce va fi observat după rigla nivelurilor de pe ecluză. 

După eclozarea larvelor, este necesar de a le ţine pe boişte încă 5-10 zile pentru umplerea vezicii 

înotătoare, resorbția sacului vitelin și trecerea la o alimentare activă (pentru diferite specii de 

peşti aceste termene sunt individuale şi depind şi de temperaturile apei). La intrarea 

reproducătorilor pentru depunerea icrelor, ecluza poate fi deschisă pentru evacuarea apei peste 

12-16 zile după intrarea ei în sector. 

Decizia despre evacuarea apei din canal o ia specialistul Serviciului Piscicol al Ministerului 

Meidului, în baza datelor despre temperatură apei, pe boişte. Deschiderea ecluzei o face echipa 

sub controlul specialiştilor Serviciului Piscicol şi Agenţiei „Apele Moldovei”.. 

Nivelul apei şi datele despre temperatură în perioada de depunere a icrelor se înregistrează într-

un registru o dată pe zi şi se transmite specialistului Serviciului Piscicol pentru luarea deciziei. 
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Controlul asupra braconajului posibil îl asigură Serviciul Piscicol.  

Evacuarea apei are loc la un anumit nivel pe scara de măsurare din partea fluviului. Supapele 

ecluzei se deschid total. 

Evacuarea apei se face lent cu viteza cursului nu mai mare de 0,05 -0,1 m/sec pentru ca larvele 

să poată ieşi din desişul ierbii împreună cu apa.  

În cazul unei viituri îndelungate ce întrece după durată termenul de control al aflării peştelui pe 

boişte, ecluza se deschide total, asigurînd o trecere liberă a peştelui şi un schimb de apă între 

fluviu şi boişte. 

 

2.4. Monitorizarea depunerii icrelor  

Controlul asupra temperaturilor se face deoarece cu cît e mai înaltă temperatura apei, cu atît mai 

rapid se dezvoltă embrionii şi are loc eclozarea icrelor, şi cu atît mai rapid vor avea loc procesele 

de putrefacţie a ierbii de anul trecut şi mai repede vor începe a putrezi resturile icrei neeclozate 

sau care a pierit. Procesele de putrefacţie reduc conţinutul de oxigen în apă, care poate duce la 

pieirea larvelor şi peştelui. Controlul conţinutului de oxigen va permite de a nu permite acest 

fapt, eliberînd la timă larvele împreună cu apa în rîu. Totodată dacă conţinutul de oxigen 

permite, o mai lungă aflare a larvelor pe boişte permite creşterea lor; cu cît sunt mai mari larvele 

cu atît mai bine supravieţuiesc în rîu. 

După eclozarea larvelor, este necesar de a le ţine pe boişte încă 5-10 zile pentru umplerea vezicii 

înotătoare, resorbția sacului vitelin și trecerea la o alimentare activă (pentru diferite specii de 

peşti aceste termene precum şi temperaturile apei sunt individuale).  

În general, la intrarea peștilor pentru depunerea icrelor, ecluza poate fi deschisă pentru evacuarea 

apei peste 12-16 zile după intrarea ei în sector. Termenii concreţi depind de temperatura apei şi 

conţinutul oxigenului. Reducerea conţinutului oxigenului sub 6 g/l este critică. Modificarea 

concentraţiei oxigenului în perioada măsurării permite de a determina aproximativ necesitatea 

evacuării apei pînă la căderea critică a concentraţiei. De aceea este de dorit de a efectua controlul 

regimului de oxigen pe boişte, pentru asta se oferă oximetru şi are loc instruirea cum de folosit.  

Rezultatele observaţiilor asupra nivelului apei în rîu, temperatura apei fluviului şi conţinutul de 

oxigen se înregistrează zilnic în registru. Măsurarea temperaturii apei şi conţinutului de oxigen 

trebuie efectuată la orele 9-10 dimineaţa. Măsurarea temperaturii se începe odată cu umplerea 

boiştii. Măsurarea conţinutului de oxigen trebuie începută nu mai tîrziu de a 4 zi după umplere. 

În acelaşi registru se introduc observaţii simple despre apariţia depunerilor de icre şi larve ale 

peştilor.  

La temperaturile apei de 7-10 ºС apa pe boişte trebuie să se afle nu mai puţin de 12-15 zile, iar 

dacă permite regimul și concentraţia oxigenului şi nu sunt procese de putrefacţie pînă la 20 zile. 

La temperaturile apei de 10-13 ºС apa pe boişte trebuie să se afle nu mai puţin de 8-12 zile, iar 

dacă permite regimul și concentraţia oxigenului şi nu sunt procese de putrefacţie  pînă la 15-16 

zile 

La temperaturile apei de 12-15 ºС apa pe boişte trebuie să se afle nu mai puţin de 6-10 zile, iar 

dacă permite regimul și concentraţia oxigenului şi nu sunt procese de putrefacţie  pînă la 12-14 

zile. 

La temperaturile apei mai înalte de 15ºС apa pe boişte trebuie să se afle nu mai puţin de 5-8 zile, 

iar dacă permite regimul și concentraţia oxigenului şi nu sunt procese de putrefacţie pînă la 10-

12 zile. 

La temperaturile apei mai înalte de 20ºС apa pe boişte trebuie să se afle nu mai puţin de 4-7 zile, 

iar dacă permite regimul și concentraţia oxigenului şi nu sunt procese de putrefacţie şi pînă la 10-

12 zile. 

Vizual trebuie urmărită existenţa şi starea icrelor depuse. Dacă icrele sunt de culoare naturală 

clară (galbenă, roz-gălbuie, oranj-deschisă, galbenă-verzui deschisă etc.), sunt rotunde şi nu au 

ciuperca-Saprolegnia, depunerile de icre sunt aproape de suprafaţă, atunci situaţia este 

favorabilă. În celelalte cazuri concluzia privind starea larvelor o poate da doar specialistul. 



 

38 

 

La observarea larvelor de peşte în stratul de apă aproape de suprafaţă şi de-a lungul liniei 

malului, observatorul trebuie să facă legătură cu specialistul responsabil şi să îl informeze despre 

aceasta şi să înregistreze aceste observaţii în registru indicînd data şi timpul de observaţie.  

  

Odată cu concluzia specialistului despre colectarea completă a larvelor şi trecerea lor la nutriţia 

activă este necesar de a efectua evacuarea lentă a apei din boişte. 

Acţiuni similare se efectuează şi în perioada viiturilor de ploaie de vară, pentru a asigura 

depunerea icrelor de către peştii care le depun porţionat – plătica, crapul, carasul etc. 

Este foarte importantă  efectuarea evacuării foarte lente a apei cu viteza cursului nu mai mult de 

0,05-0,1 m/sec, pentru ca larvele să poată sa se elibereze din stufiş şi din desişurile de iarbă 

împreună cu apa. 

Toată responsabilitatea privind organizarea lucrărilor de evacuare a apei împreună cu larvele o 

au specialiştii Agenţiei „Apele Moldovei” şi Serviciul Piscicol ale Ministerului Mediului. 

Reprezentantul Serviciului Piscicol dă ordin şefului de echipă şi realizează controlul asupra 

tuturor etapelor de depunere a icrelor. 

2.5. Monitorizarea hidrologică.  
Dacă la ecluză există o riglă în cm este necesar ca zilnic la orele 8.00 şi 20.00 să se înregistreze 

nivelul apei în registru pentru o administrare mai flexibilă a boiştii la obţinerea prognozei din 

partea Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Mediului a Republicii Moldova. 

 

3. Gestionarea în afara perioadei de depunere a icrelor  
În afara perioadei de depunere a icrelor șeful echipei deserveşte şi efectuează verificarea tehnică 

a  construcţiilor de evacuare, are grijă de starea  vegetaţiei ce acoperă fundul boiştii în cazul 

folosirii ei ca fîneaţă sau în alte scopuri. La umplerea cu apă a boiştii în afara perioadei de 

depunere a icrelor, el la fel efectuează lucrări împreună cu echipa pentru evacuarea acesteia. 

În cazul ploilor puternice, dacă în partea de jos a boiştii s-a acumulat apa, se efectuează 

evacuarea acesteia în termen de nu mai tîrziu de 2 săptămîni, care asigură depunerea icrelor de 

către amfibieni. 

Decizia privind evacuarea apei ce a venit cu viiturile puternice şi controlul asupra ei o iau 

specialiştii Agenţiei „Apele Moldovei” şi Serviciul Piscicol. Deschiderea ecluzei o efectuează 

echipa sub controlul specialiştilor agenţiei „Apele Moldovei” şi Serviciului Piscicol. 

 

4. Folosinţa adiţională  
Boiştile, ce reprezintă construcţii hidrotehnice natural-inginereşti interesante, care pot fi 

prezentate şi ca obiect turistic cu regim reglementat de vizitări, unde în perioada de depunere a 

icrelor se respectă regimul de linişte, se interzice pescuitul, alimentarea nesancţionată. Poluarea 

teritoriului boiştii se interzice în orice perioadă. 

 

În recomandări sau fost folosite materialele proiectului „ Îmbunătăţirea managementului acvatic 

şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” (Improving water 

management and protection of water-related ecosystems in the Lower Dniester Ramsar Site), 

implementat de SE “BIOTICA” cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare 

(Austrian Development Agency). 
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ANEXE LA RECOMANDĂRILE CADRU  

 

Anexa 1.1. 

Speciile de pești ce folosesc boiștile de luncă 

 

Principalele specii de peşti fitofili, ce folosesc în calitate de substrat al depunerii icrelor 

vegetaţia din anul precedent pe boiştile de luncă inundabile 
Ştiuca  – Esox lucius (L.), obişnuită, dar nenumeroasă; 

Babuşca   – Rutilus rutilus rutilus (L.), specie industrială numeroasă  sedentară – 

năvod mărunt; 

Taranca  – Rutilus rutilus heckeli (Nordmann), specie industrială semimigratoare, 

în ultimii ani numărul scade considerabil; 

Roşioara  – Scardinius erythrophthalmus (L.), specie industrială obişnuită 

numeroasă – năvod mărunt; 

Plevuşca  – Leucaspius delineatus (Heckel) – specie neindustrială în trecut 

numeroasă, în prezent se întîlneşte destul de rar; 

Linul  – Tinca tinca (L.), specie industrială nenumeroasă, obişnuit în albia 

veche a Nistrului de Jos, în acvatoriul rîului aproape că nu se întîlneşte; 

Obleţul  – Alburnus alburnus (L.), specie industrială– năvod mărunt, specie 

numeroasă obişnuită; 

Plătica  – Abramis brama (L.), specie industrială obişnuită, dar în ultimii ani 

efectivul scade; 

Ocheana 

comună  

– Ballerus sapa (Pallas), [Abramis sapa (Pallas)], specie industrială 

obişnuită – năvod mărunt, dar în ultimii ani efectivul scade brusc; 

Cosacul  – Ballerus ballerus (L.), în ultimii ani nu a fost înregistrat; 

Batca  – Blicca bjoerkna (L.), [Abramis (Blicca) bjoerkna (L.)], specie 

industrială obişnuită – năvod mărunt; 

Caras obişnuit  – Carassius carassius (L.), în ultimii ani o specie destul de rară, este 

posibilă prezenţa în albiile vechi şi bazinele de luncă; 

Caeasul argintiu  – Carassius gibеlio (Bloch), [Carassius auratus gibеlio (Bloch)], specie 

industrială obişnuită, efectiv stabil; 

Crapul  – Cyprinus carpio (L.), specie industrială obişnuită, dar în ultimii ani 

efectivul se reduce; 

Ţiparul  – Misgurnus fossilis (L.), specie industrială obişnuită, dar nenumeroasă, 

este pescuit de către amatori în sistemul de bazine de luncă şi albia 

veche; 

Bibanul  – Perca fluviatilis (L.), specie industrială obişnuită (năvod mărunt); 

Şalău  – Sander lucioperca (L.),[Stizostedion (Lucioperca) lucioperca (L.)], 

specie industrială obişnuită, dar în ultimii ani efectivul se reduce; 

Şalău vărgat  – Sander volgenzis (Gmelin),[Stizostedion (Lucioperca) volgenzis 

(Gmelin)], specie foarte rară; 

Aterina  – Atherina presbyter var. pontica (Eichwald), specie obişnuită în sectorul 

de jos al Nistrului, la fel efectivul se completează din limanul Cuciurgan la 

schimbul de apă; 

Cernuşca   – Petroleuciscus boristhenicus (Kessler) [Leuciscus borysthenicus 

(Kessler)], în ultimii ani nu se înregistrează. 

Fitofilele care fac cuiburi și pot în anumite condiţii să folosească boiştile inundate de 

luncă 
Somn  - Silurus glanis (L.), specie industrială obişnuită, dar în ultimii ani în 

Nistrul inferiorse reduce din cauza braconajului în masă cu undiţe 

electrice și alte scule. 

 - Gasterosteus aculeatus (L.) specie neindustrială, în ultimii ani a 
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devenit numeroasă, specie periculoasă şi agresivă din punct de vedere 

ecologic; 

 

 Pungitius pungitius (L.) specie neindustrială, în ultimii ani efectivul 

creşte. 

Peştii litofili care uneori în calitate de substrat pentru depunerea icrelor folosesc pietre, 

crengi, rădăcini de copaci şi vegetaţia 
Țigănușul  - Umbra krameri (Walbaum), specie rară neindustrială protejată; 

 

Clean mic Leuciscus leuciscus (L.), în trecut era introdus în listele de specii 

protejate, dar în ultimul timp este o specie obişnuită numeroasă; 

Văduviță - Leuciscus idus (L.), specie rară, deşi în ultimii cîţiva ani a început să 

fie înregistrată în pescuitul de pe Nistrul inferior 

Murgoiul bălțat - Pseudorasbora parva (Schlegel) –specie introdusă artificial, obişnuită, 

specie obișnuită neindustrială, concentrată în bazinele nu prea mari de 

luncă și în canalele de drenaj ale sistemului, specie periculoasă din punct 

de vedere ecologic.  
 

 

Anexa 1.2. 

Tabelul prezentat în documentul dat în Anexa 1. 
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Anexa 3. Coordonatele curbei dependenţei volumului boiştii de niveluri 

Anexa 3 

 
 

Desen 3.1. Caracteristica topografică a boiștii 
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Anexa 4. 

Scrisoarea de susținere semnată de primarul s. Talmaza 

 


