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ABSTRACT: The present paper is a synthesis of the multiannual researches 
in natural aquatic ecosystems of the Republic of Moldova, with refer‑
ence to diversity and population status of the alien and interventional 
fish species. Described are the strategies for penetrating and expand‑
ing these taxa, analyzed the opportunistic idioadaptive peculiarities, 
assessed the danger potential and, as a result, the biomeliorative man‑
agement measures were submitted.
KEYWORDS: Ihtiofauna, invasive species, alien species, intervening spe‑
cies, ecological factors

D. BULAT et alii

Majoritatea specialiștilor în domeniu consideră că introducerea specii‑
lor străine de pești se află între primele cinci cauze care conduc la erodarea 
biodiversității [3, 9, 12, 14, 16 20, 21, 35 ]. Practica mondială demonstrează 
că adesea speciile invazive stabilite într‑un ecosistem produc pagube eco‑
logice mult mai mari decât rezultatul economic urmărit la introducere, iar 
eliminarea acestora din noile teritorii ocupate se poate efectua doar odată 
cu distrugerea totală a biotopului [9, 35]. Conform „regulii celor zece”, 10 % 
din speciile introduse în noile teritorii ajung în faza finală de naturalizare, 
dintre care 10 % ating un efect invaziv [8, 35].

Se consideră că primele translocări de specii au avut loc în Neolitic 
circa 6000 de ani până la Hr. [10, 29]. Istoric vorbind, una din primele 
translocări a fost introducerea crapului – Cyprinus carpio, Linnaeus 1758, 
însă, până în prezent distribuția largă a ciprinidelor duce la apariția unor 
aspecte neelucidate de ordin biogeografic și evoluționist. Cele mai vechi 
ciprinide fosile (dinții faringieni a reprezentanților genului Blicca din „bazi‑
nul Londonez”) au fost descoperite în straturile Paleocenului (65 mil. ani 
în urmă), pe când, este acceptat că ciprinidele au o origine asiatică [17, 40]. 
1 Institutul de Zoologie, str. Academiei, 1, MD–2028 Chișinău, Republica Moldova.
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Apogeul lucrărilor de translocare antropohoră a reprezentanților pis‑
cicoli a avut loc între anii 1950–1980, apoi, după conștientizarea riscurilor 
legate de acesta, numărul introducerilor de pești a scăzut treptat [11, 14, 
20, 25, 30, 32, 35, 39]. 

În apele europene, începând cu sec. XVIII și până în prezent s‑au 
semnalat 109 taxoni alogeni, făcând parte din 29 familii [12]. Însă, dintre 
toate zonele lumii, poziția de frunte în ceea ce privește volumul lucrări‑
lor și rezultatele obținute în aclimatizarea hidrobionților le dețin statele 
CSI. Spre exemplu, pe teritoriul Rusiei, din 365 specii de pești identificate 
în apele dulci – 115 taxoni sunt în afara arealelor istorice [26, 32, 37, 38]. 

În ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova această problemă 
rămâne deosebit de actuală, fiind, cu părere de rău, mai mult abordată 
după criteriul profitului economic, și mai puțin din aspect ecologic. De la 
încep. sec. XX și până în prezent pe teritoriul țării s‑au identificat peste 40 
specii alogene și interveniente de pești, dintre care 4 specii sunt conside‑
rate alogene naturalizate, 21 specii – introducente și 12 specii interveniente 
[1, 2]. 

Întru‑cât, fenomenul bioinvaziei în Republica Moldova a afectat toate 
tipurile de ecosisteme acvatice, impactul ecologic se exprimă în mod 
diferit, în funcție de capacitatea de rezistență a lor. Cu cât biomonotonia 
ecosistemică este mai exprimată, cu atât acestea devin mai susceptibile la 
impactul invadatorilor străini. Cele mai mari perturbări ihtiocenotice pro‑
vocate de speciile invazive de pești sunt semnalate în bazinele râurilor mici 
(inclusiv acumulările de apă pe albii), lacurile și bălțile naturale, după care 
urmează macroecosistemul fl. Nistru, apoi r. Prut, și cel mai nesemnificativ 
este afectat lacul de acumulare Costești‑Stânca. Iar, într‑un mediu degradat 
procesele negative decurg într‑o formă mult mai accelerată, speciile inva‑
zive fiind capabile să provoace așa reacții în lanț ca: alterarea habitatului 
speciilor aborigene, destabilizarea ihtiocenozei gazdă (prin competiție și 
prădătorism), degradarea genetică a stocurilor piscicole gazdă, introduce‑
rea de paraziți și boli noi, efecte socio‑economice negative, ș.a. [12, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 35]. Grației, poziției lor multidominante în ecosistem, acești 
taxoni servesc ca importante gazde intermediare sau finale pentru diverși 
endo‑ și ectoparaziți, determinând dinamica populațională a multor specii 
de moluște, păsări, pești, amfibieni.

Din grupa idioadaptărilor speciilor invazive de pești, care le‑au asigurat 
progresia biologică în arealele secundare de răspândire pot fi menționate: 
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dimensiuni mici, durata scurtă de viață, maturizare sexuală precoce, 
metabolism generativ intens, depunerea icrelor în mai multe reprize pe o 
perioadă îndelungată de timp, polifilia și grija față de urmași, spectrul trofic 
larg și competitivitatea trofică înaltă, afinitatea hidrobiotopică pronunțată 
în ecosistemele riverane intens fragmentate și poluate [1, 2]. 

Astfel, pentru a înțelege mecanismele care au provocat progresia spe‑
ciilor invazive și a implementa măsurile eficiente de reglare a efectivelor, 
este necesar de a cunoaște particularitățile biologice a fiecărui taxon luat în 
parte, istoricul pătrunderii și efectele ecologo‑economice provocate [1, 2]. 

În funcție de modul de pătrundere și impactul ecologo‑economic 
produs în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova sunt evidențiate 
următoarele grupe:

1. Speciile alogene economic valoroase translocate deliberat – conform esti‑
mărilor [1, 2, 7, 22, 27, 36], în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova, 
în diferiți ani, au fost întreprinse măsuri de sporire a productivității pis‑
cicole prin introducerea a peste 15 specii de pești de origine asiatică și 
nord‑americană, care fac parte din 6 familii și 10 genuri: Coregonus peled 
(Gmelin, 1789), Coregonus maraenoides Poljacov, 1874, Coregonus albula 
(Linnaeus, 1758) (coregonidele au fost introduse în 1951); nisetrul siberian 
– Acipenser baeri Brandt, 1869 (lucrările de populare a Nistrului au început 
din 1959) și besterul (introdus în 1974); sângerul – Hypophthalmichthys 
molitrix (Valenciennes, 1844), novacul – Hypophthalmichthys nobilis 
(Richardson, 1845) și cosașul – Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 
1844) (introduse începând cu a. 1961); scoicarul – Mylopharyngodon 
piceus (Richardson, 1845) (introdus în anii 70 ai secolului trecut); 3 
specii de buffalo: Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844), Ictiobus bub-
alus (Rafinesque, 1818) și Ictiobus niger (Rafinesque, 1819) (introduse în 
1973); somnul de canal – Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) (intro‑
dus în 1976); poliodonul – Polyodon spathula (Walbaum, 1792) (introdus 
în 1974). Pilengasul – Liza haematocheilus (Temminck et Schlegel, 1845) 
[134], somnul african – Clarias gariepinus Burchell 1842 și păstrăvul cur‑
cubeu – Oncorhyncus mykiss Walbaum 1792 – sunt obiecte relativ noi ale 
acvaculturii autohtone. 

Dintre speciile susmenționate, astăzi numai trei se cultivă pe larg în 
amenajările piscicole: sângerul, novacul și cosașul, celelalte ca: poliodonul, 
nisetrul siberian, somnul african, pilengasul, somnul-de-canal, păstrăvul curcu-
beu, fântânelul, ș.a., se cresc în cantități foarte mici și în condiții speciale. 
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Lotul reproducătorilor introducenților ca: scoicarul, speciile de buffalo și 
coregonii din diverse motive s‑a pierdut iremediabil [1, 2]. 

Până în prezent, încă nu este clară poziția formei sălbatice a crapului 
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758). După unele considerații originea speciei 
se consideră a fi extremul orient, după altele – bazinul fl. Dunărea, iar prin 
translocări ulterioare crapul a devenit obiectul acvaculturii orientale [10]. 
În prezent, dezvoltarea vertiginoasă a cipriniculturii a condus la apariția 
diverselor rase înalt productive, de bază fiind cea cu solzi, oglindă și golașă 
[11, 17, 33]. Dar, cât de vădit n‑ar părea efectul pozitiv al acvaculturii asu‑
pra indicilor de productivitate piscicolă, astăzi forma sălbatică a crapului 
european se află în pericol major, constatându‑se impurificări grave a geno‑
fondului cu exemplare provenite din crescătorii. 

2. Speciile invazive pătrunse accidental sau prin autoexpansiune – 
murgoiul‑bălțat – Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1844), 
soretele – Lepomis gibbosus (L., 1758), moșul‑de‑Amur – Perccotus glenii 
Dybowski, 1877, carasul argintiu – Carassius auratus s. lato. În prezent, încă 
nedepistat, dar cu mare risc de apariție, este pătrunderea din Dunăre în r. 
Prut a somnului pitic – Ictalurus nebulosus Le Sueur, 1819. 

3. Specii interveniente potențial invazive răspândite prin autoexpansiune 
– stronghilul – Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), moaca‑de‑brădiș– 
Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837), ciobănașul – Neogobius fluviatilis 
Pallas, 1811, mocănașul – Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857), guvidul‑de‑
baltă – Ponticola kessleri (Guenther, 1861), undreaua – Syngnathus abaster 
Eichwald, 1831, aterina‑mică‑pontică – Atherina boyeri Risso, 1810, gingi‑
rica – Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840), ghidrinul – Gasterosteus 
aculeatus Linnaeus,1758, osarul – Pungitius platygaster (Kessler,1859), ș.a. 
Aceste specii au proliferat și și‑au lărgit rapid arealele grație acțiunii unui 
concurs de factori ecologici: modificarea condițiilor abiotice în râuri din 
cauza fragmentarii albiilor, eliminarea competitorilor și consumatorilor 
autohtoni din cauza pescuitului selectiv intens, și nu în ultimul rând, 
tendinței de încălzire globală [1, 2, 15, 18, 28, 31, 39]. Așadar, speciile estu‑
arice și cele marine de pești care preponderent sunt răpitoare facultative 
de origine sudică, în noile condiții, au găsit habitate prielnice lipsite de 
ihtiofagi și bogate în tot felul de hrană ușor accesibilă [2]. 

4. Efectul invaziv poate fi propice nu numai speciilor alogene și 
interveniente de pești, dar și unor specii native oportuniste de talie mică 
și medie care au profitat de schimbările bruște a condițiilor de mediu. 
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Dintre speciile aborigene multidominante în unele ecosisteme acvatice 
ale Republicii Moldova, menționăm: oblețul, babușca, bibanul, batca, boarța 
europenă, unele sp. de zvârlugi, ș.a [1, 2]. 

Orice pătrundere și statornicire a speciilor alogene în noile teritorii 
este supusă anumitor mecanisme și legități naturale. Conform unor autori 
acest proces este constituit din mai multe etape sau faze [30]. În esență, 
toate aceste etape, amintesc fazele unei succesiuni ecologice clasice [34]. 
Identificarea primelor două faze se bazează pe analiza datelor factologice 
privind semnalarea taxonilor străini în noile teritorii (I) și constatarea pro‑
cesului naturalizării (II). Eficacitatea parcurgerii ultimelor două faze se 
apreciază, de obicei, prin evaluarea indicilor ecologici analitici și sintetici 
la nivel de comunități, populații și biocenoze [1, 2]. Faza a III‑a constată 
o creștere de efectiv cu caracter exponențial și lărgirea rapidă a ariei de 
răspândire prin depășirea barierelor biotice și abiotice existente în ecosis‑
tem, iar faza a IV‑a reprezintă o oarecare stabilizare numerică ca rezultat 
al integrării depline în biocenoza recipientă. 

Succesul parcurgerii fazelor incipiente (I, II) este determinat, în mare 
parte, de existența habitatelor favorabile și de particularitățile biologice 
idioadaptive ale speciei, iar a ultimelor două – de factorii de reacție biotică 
precum: concurența, presingul răpitorilor, paraziții, ș.a. Prin urmare, orice 
specie alogenă sau nativă, care în timp prezintă risc de biocontaminare, 
trece prin toate stadiile menționate, iar diferențele constau doar în peri‑
oada pătrunderii, durata etapelor menționate, intensitatea și suprafața de 
acoperire spațio‑temporară [1].

Dinamica manifestării în timp a speciei invazive în arealul său secun‑
dar de răspândire poate fi descrisă sub forma unor pulsații sau unde, care 
reprezintă în esență suma succesiunilor fazelor amintite anterior (Fig. 1). 

Fig. nr. 1 – Undele de dezvoltare populațională a speciilor invazive dintr‑un ecosistem
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În figura 1 observăm un exemplu de propagare în timp a undei 
populaționale a unei specii invazive dintr‑un anumit ecosistem. 
Amplitudinea undei reprezintă intensitatea bioinvaziei (fazele bioinva‑
ziei), iar lungimea undei durata etapelor parcurse [1].

În aria Republicii Moldova în prezent, în stadiul III (”explozie nume‑
rică”) se regăsesc următoarele specii de pești: ghidrinul – sectorul medial de 
albie a fl. Nistru; boarța – toate ecosistemele riverane; undreua – fl. Nistru, 
inclusiv lacul de acumulare Dubăsari și Ghidighici; zvârlugile – unele habi‑
tate din fl. Nistru, și râurile mici; carasul argintiu – Prutul și Nistrul inferior, 
bazinele râurilor mici și lacurile naturale; murgoiul bălțat – ecosistemele 
râurilor mici; oblețul – toate ecosistemele acvatice naturale; speciile de 
guvizi ca ciobănașul, mocănașul, moaca-de-brădiș, stronghilul și guvidul-de-
baltă – au afectat în special bazinul fl. Nistru (dar, se constată avansarea 
rapidă a ciobănașului, mocănașului și a moacăi-de-brădiș în r. Prut); soretele 
– sectoarele inferioare ale fl. Nistru și r. Prut, râurile mici și acumulările de 
apă din zona de sud și centrală a țării; moșul-de-Amur – râurile mici afluenți 
ai r. Prut din zona de nord‑centru a republicii [1, 2].

Este recunoscut faptul că, contracararea definitivă a fenomenului bio‑
invaziilor piscicole în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova este 
imposibilă și chiar absurdă. Însă, la începutul oricăror activități de mana‑
gement meliorativ, trebuie apreciată starea actuală și identificate riscurile 
eventuale. De aceea, pentru a stabili pașii concreți în strategia privind 
securitatea ecologică a țării, trebuie de evaluat impactul și potențialul de 
periculozitate a speciilor alogene și interveniente de pești din Republica 
Moldova. În acest scop, a fost analizat potențialul invaziv a 22 specii alo‑
gene și interveniente de pești din ecosistemele acvatice ale Republicii 
Moldova, utilizând protocolul FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) [6].

Rezultatele obținute prin utilizarea protocolului FISK atribuie cel mai 
mare grad de periculozitate speciilor alogene naturalizate. În fruntea lor 
se află carasul argintiu (41 puncte), urmat de moșul-de-Amur (38 puncte), 
murgoiul bălțat (34 puncte) și sorete (34 puncte) (Figura 2).

După speciile alogene naturalizate, urmează un grup ecologic destul 
de numeros al speciilor interveniente de pești, ponderea cărora în flu‑
viul Nistru, în unele stații de colectare atinge valori foarte mari (peste 
80 %). Una din cele mai periculoase specii interveniente de pești, care 
și‑a majorat rapid efectivele și aria de răspândire pe teritoriul Republicii 
Moldova (fl. Nistru, Prutul inferior, acumulările Dubăsari, Cuciurgan 
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și Ghidighici) este undreaua (30 puncte). Cei mai periculoși guvizi sunt 
considerați: ciobănașul (28 puncte), stronghilul (26 puncte), mocănașul 
(23 puncte), moaca-de-brădiș (23 puncte) și guvidul-de-baltă (22 puncte). 
Impactul ecologic negativ cauzat de către guvizi se datorează, în primul 
rând, prădătorismului lor accentuat. Acești taxoni consumă activ icrele, 
larvele și puietul speciilor autohtone de pești, multe din aceste specii fiind 
economic valoroase și cu divers statut de raritate, în special cele reofil 
lito‑psamofile care de obicei ocupă aceeași nișă spațială cu guvizii ca: 
porcușorii, mreana comună, mreana vânătă, câra, beldița, râmbița, grindelul, 
boișteanul, cleanul mic, cleanul, ș.a. De asemenea, ele pot provoca declinul 
numeric al unor nevertebrate stenobionte din ordinele Ephemeroptera, 
Plecoptere și Trichoptera, multe fiind recunoscute ca vulnerabile și pericli‑
tate în condițiile Republicii Moldova [4].

În ultima perioadă se observă o avansare rapidă, mai ales în bazinul fl. 
Nistru, a unor specii considerate exclusiv marine, cum este aterina-mică-
pontică (27 puncte) și gingirica (27 puncte). În bazinele fluviilor Nipru, 
Don, Volga și Cama gingirica s‑a naturalizat în toate lacurile de acumulare 
[39]. În limitele țării, ambele specii sunt semnalate deocamdată în sectorul 
Nistrului inferior, lacul refrigerent Cuciurgan și lacul Cahul, reușind să 
formeze populații locale deosebit de numeroase. Din grupa gasterosteidelor: 
ghidrinul (27 puncte) și osarul (25 puncte) au devenit deosebit de nume‑
roase în zona litorală a albiei fl. Nistru, mai ales în sectorul său medial 
(limitele Republicii Moldova). 

Ciprinidele asiatice de talie mare, în pofida populării lor sistematice 
și pătrunderii accidentale în cantități mari, niciodată n‑au produs un efect 
invaziv din cauza extragerilor active prin pescuit. Astfel, conform proto‑
colului FISK, aceste specii introducente de talie mare, sunt considerate ca 
având un potențial invaziv mediu: sângerul (10 puncte), novacul (9 puncte), 
cosașul (9,5 puncte). Rămân unele rezerve în ceea ce privește riscurile 
naturalizării lor ulterioare, mai ales că în fl. Dunărea deja s‑a constatat 
reproducerea naturală a sângerului. 

Astfel, peștele, fiind o sursă de alimentație importantă pentru om, în 
condițiile unui decalaj mare în starea de dezvoltare a țărilor lumii, poate fi 
tratat, pe de o parte, ca dorit și economic valoros (țările slab dezvoltate), 
sau, ca invaziv și periculos (țările înalt dezvoltate). Această stare de fapt se 
observă și în Republica Moldova, unde ciprinidele asiatice și carasul argintiu 
sunt întotdeauna binevenite, în pofida originii lor exotice [1, 2].
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Fig. nr. 2 – Potențialul invaziv al speciilor alogene și interveniente 
de pești din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova

Un aspect foarte important este abordarea managementului bioinva‑
ziilor piscicole și evidențierea celor mai eficiente măsuri de contracarare a 
acestui fenomen periculos [9, 16, 19, 24].

Regulamentul Uniunii Europene Nr. 11/43 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 22.10.2014 privind prevenirea și gestionarea introdu‑
cerii și răspândirii speciilor alogene invazive în capitolul II, art. 7 amintește 
următoarele acțiuni de gestionare: „acțiuni fizice, chimice, sau biologice 
letale sau neletale care vizează eradicarea, controlul sau izolarea unei 
populații aparținând unei specii alogene invazive. Dacă este cazul, măsu‑
rile vor include acțiuni care vizează ecosistemul destinatar, în vederea 
creșterii rezistenței acestuia la invaziile actuale și viitoare [19]. 

Conform observațiilor multianuale, putem înainta următorul postu‑
lat important – dacă gradienții de mediu și caracteristica hidrobiotopică 
nu devin impedimente esențiale în răspândirea speciilor invazive, atunci 
următorii factori limitativi, ce determină finalitatea progresiei taxonului 
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alogen în noile teritorii devin cei biotici ca prădătorismul și concurența 
interspecifică. Astfel, în baza acestui postulat vor fi înaintate măsuri 
prietenoase cu mediul, ce vizează prevenirea și combaterea eficientă a 
fenomenului bioinvaziilor piscicole:

1. Creșterea potențialului de rezistență funcțională a biocenozelor. S‑a con‑
statat că, numai în sistemele ecologice degradate organismele alogene pot 
provoca adevărate explozii numerice [1, 2]. În ecosistemele mai complexe 
și înalt organizate taxonii alogeni sunt marginalizați (dacă nu eliminați) 
la periferia ihtiocenozei de către alte specii mai competitive, sau de către 
reprezentanții nivelurilor trofice superioare [25]. În acest sens, prin 
reconstrucția habitatelor speciilor indigene de talie mare, în mod indirect 
se vor limita efectivele celor mai puțin competitive de talie mică, dintre 
care fac parte și majoritatea speciilor invazive [9].

2. Repopularea cu specii ihtiofage. Biomanipularea în sistemul cas‑
cadelor trofice, cel mai rentabil se face prin identificarea și antrenarea 
verigilor trofice cu legături directe, având o maximă eficiență energetică și 
producțională [25]. De aceea, în funcție de caracteristica hidrobiotopului 
și particularitățile speciilor supuse limitării numerice, trebuie de populat 
și ihtiofagul potrivit. Pentru speciile invazive ca: carasul argintiu, moșul-de-
Amur, soretele → cel mai potrivit consumator este știuca; pentru speciile de 
guvizi, ghidrin, osar → șalăul, mihalțul, bibanul, iar pentru obleț, murgoi bălțat, 
gingirica, aterina-mică-pontică → șalăul, avatul și bibanul.

În râurile mici este oportună popularea cu știucă și biban, iar în lacu‑
rile de acumulare mari și albiile Nistrului și Prutului, de perspectivă sunt 
populările sistematice cu somn european, șalău, mihalț și știucă. Pentru 
moșul-de-Amur, sorete și caras argintiu omniprezenți în apele stagnante, cel 
mai bun reglator natural este știuca. Ocupând aceeași nișă spațială (zona 
malurilor bogate în macrofite) și manifestând o activitate trofică înaltă pe 
tot parcursul anului, ea va demonstra un efect meliorativ selectiv și con‑
stant asupra prăzii. De asemenea, această specie este foarte rezistentă la 
boli infecțioase și parazitare, iar în lacurile de acumulare mari (ca exem‑
plu Dubăsari, Cuciurgan, Ghidighici), știuca, somnul și șalăul pe lângă 
importanța lor incontestabilă de biomelioratori, devin obiecte importante 
în pescuitul amatoristic și sportiv [2, 22]. 

Majorarea ponderii speciilor ihtiofage de șalău, știucă, somn, avat tre‑
buie să vizeze și măsuri de optimizare a structurii de vârstă a populațiilor 
existente în mediul natural, neadmițându‑se extragerea peste limită a 
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grupelor medii și superioare de vârstă (ca fiind cei mai importanți repro‑
ducători și consumatori de specii cu ciclul vital scurt). În acest sens, în 
legislația națională trebuie de inclus, pe lângă termenul existent de „dimen‑
siune minimă admisibilă” și cel de „dimensiune maximă admisibilă pentru 
pescuit”, inclusiv de limitat numărul exemplarelor capturate și de majorat 
cuantumurile prejudiciilor în caz de depășire a limitelor [1]. 

3. Efectuarea pescuiturilor meliorative. Pentru unele specii invazive 
care se pot concentra în masă în anumite perioade ale ciclurilor reproduc‑
tive (mai ales a taxonilor cu instincte imigraționiste bine dezvoltate) este 
rațional de organizat pescuituri ameliorative cu năvodul pentru puiet, ce 
ar oferi randamente maximale și eforturi minime la capturare. Ca exem‑
plu, pescuitul ghidrinului în martie‑aprilie, pe timp de noapte, în sectorul 
Nistrului medial (or. Soroca – s. Naslavcea) în zona de litoral (mai ales la 
gurile afluenților sau în golfulețe), folosind ca stimul de atragere sursele 
de iluminare, produce un rezultat selectiv foarte bun, fără a afecta puietul 
altor specii de pești. 

4. Amendarea sau adoptarea actelor normative speciale cu reglementări 
mai clare și sancțiuni mai severe privind importul și manipulările cu specii alo-
gene. Aceste măsuri legislative au devenit deosebit de necesare în perioada 
actuală de globalizare incontrolabilă a translocărilor piscicole [2]. 
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