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În judeţul Brăila pescuitul este o îndeletnicire care se pierde în negura timpurilor, 

toţi pescarii din zonă fiind convinşi că aici s-a pescuit dintotdeauna. O perioadă foarte 

lungă de timp, apa Dunării a oferit condiţii optime de creştere şi reproducere, pentru 

numeroase  specii de peşti. Menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi biologice ale 

unui biotop acvatic la un anumit standard de calitate  este esenţială pentru vieţuitoarele 

care trăiesc în el. Industrializarea a adus omenirii numeroase avantaje dar şi un 

dezavantaj major,  poluarea. Dunărea,  cel mai lung fluviu european, colectează ape de pe 

suprafeţe foarte mari ceea ce face ca riscul poluării prin aportul afluenţilor să fie foarte 

mare. Gradul de poluare creşte de la izvor spre vărsare, ceea ce face ca segmentul 

terminal al fluviului,  care străbate judeţele Galaţi şi Brăila, să fie cel mai poluat. Efectele 

poluării, manifestate prin modificări de diferite grade a caracteristicilor fizico-chimice şi 

biologice ale apei, influenţează negativ  creşterea şi mai ales reproducerea peştilor. 

Sensibilitatea speciilor de peşti la scăderea calităţii apei este diferită, unele fiind mai 

rezistente iar altele mai sensibile, aşa cum este şi cazul ştiucii. În acest context, se 

constată declinul unor specii de peşti, la care contribuie evident şi pescuitul abuziv. 

Pentru a vedea în ce măsură acest declin se datorează scăderii calităţii apei 

Dunării,  lucrarea de faţă şi-a  propus să facă investigaţii legate de caracteristicilor fizico-

chimice şi biologice ale acesteia şi consecinţele asupra creşterii şi reproducerii la ştiucă, 

alegând pentru studiu sectorul Cotu Pisicii - Gropeni. 

Prima parte „Stadiul actual al cunoaşterii” este constituită din trei capitole  care 

sintetizează principalele date bibliografice din literatura de specialitate cu privire la 

embriogeneza, morfologia şi funcţionalitatea ovarelor biologia, morfologia şi 

reproducerea ştiucii (Esox lucius), în relaţie cu calităţile mediului acvatic.  

Partea a II-a „Cercetări proprii ” este constituită din şapte  capitole (cap. IV – X). 

Capitolul IV  prezintă cadrul natural şi organizatoric în care s-au desfăşurat cercetările,   

capitolele V - VIII, prezintă şi descriu rezultatele cercetărilor, incluzând materialele şi 

metodele de lucru, discuţiile, interpretările, analiza şi concluziile parţiale ce se desprind 

din cercetările întreprinse. În capitolul IX sunt prezentate Discuţiile generale, iar în 

capitolul X  Concluziile finale, care sintetizează cercetările efectuate.  
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CAPITOLUL 5  

STUDIUL FACTORILOR FIZICO-CHIMICI AI APEI DUN ĂRII PE 

SECTORUL COTU PISICII – GROPENI  

Menţinerea parametrii fizico-chimici ai apei fluviului Dunărea între anumite limite 

este esenţială pentru vieţuitoarele care trăiesc aici. 

5.1. IPOTEZA DE LUCRU. OBIECTIVE  

Pentru a verifica în ce măsură apa fluviului asigură condiţii pentru creşterea şi 

reproducerea peştilor, ne-am fixat următoarele obiective ; 

- analiza factorilor fizico-chimici ai apei pe sectorul fluvial Cotu pisicii- Gropeni, 

în funcţie de valorile limită admise de Ordinul 161/2006; 

- aprecierea raporturilor dintre principalele elemente care asigură reproducerea, 

rata de supravieţuire  şi creşterea puietului de peşte.  

5.2.MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru determinarea factorilor fizico-chimici ai apei fluviului Dunărea, s-au 

recoltat probe o dată pe lună, pe parcursul anului 2009. Colectarea apei s-a realizat în 

flacoane de sticlă cu volumul de 300 ml.  

5.3.REZULTATE 

 Majoritatea parametrilor fizico-chimici ai apei fluviului Dunărea reglementaţi de 

lege (pH-ului, substanţa organică, concentraţia nitriţilor,  clorurilor,  sulfaţilor, 

amoniacului), se situează la valori apropiate de cele  admisibile pentru  un ecosistem 

acvatic activ, conform Ord. MMGA nr.161/2006  privind  calitatea  apelor de suprafaţă.   

 Parametrii fizico-chimici ai apei fluviului Dunărea nereglementaţi de lege  

(carbonaţi,  bicarbonaţi, alcalinitatea, reziduul fix,  duritatea, suspensiile) nu au depăşit 

valorile maxime admise recomandate de literatura de specialitate.  

Luate individual, valorile cationilor de Ca2+ şi Mg2+ nu depăşesc nivelul admisibil, 

dar  calculul raportului Ca2+/Mg2+ arată  că el este departe de cel optim, adică 5:1 



IV 
 

 

 
Grafic nr. 1. Raportul Ca2+/Mg2+ în cursul anului 2009 

Chart no. 1. Ca2+/Mg2+ proportion throughout 2009 

 

 

Grafic nr. 2. Raportul NO3
-
/ PO4

3-
 
 în cursul anului 2009 

Chart no. 2. NO3
-
/ PO4

3-
 
 proportion throughout 2009 

Mai mult, valorile cele mai mici s-au înregistrat în primul semestru, când se 

derulează primele stadii de dezvoltare embrionară, ritmul de creştere fiind foarte rapid în 

stadiile: larvar, de alevin şi de puiet.  Dezechilibrele minerale majore în aceste etape de 
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creştere rapidă pot avea consecinţe negative majore asupra dezvoltării şi   ratei de 

supravieţuire a peştilor. 

Pentru a favoriza procesele de asimilaţie, azotaţii şi fosfaţii trebuie să existe într-un 

anumit raport care să favorizeze procesele de asimilaţie. În literatura de specialitate, 

raportul optim NO3
-/  PO4

3-   este de 4:1. Valorile înregistrate pe parcursul anului 2009 

sunt departe de acest optim,  nu au fost înregistrată  nici valori apropiate pe nici unul din  

sectoarele luate în studiu,  ale  fluviului Dunărea.   

Acest dezechilibru ce se va răsfrânge negativ asupra dezvoltării zooplanctonului şi 

fitoplanctonului, ştiut fiind că azotaţii şi fosfaţii sunt cele mai importante substanţe 

biogene care contribuie la dezvoltarea normală a hranei naturale din  bazinele acvatice.  

CAPITOLUL 6 

 EVOLUŢIA  FACTORILOR  HIDROBIOLOGICI AI FLUVIULUI DUN ĂREA, 

ÎN  SECTORUL COTU PISICII – GROPENI  

Cotele apei Dunării variază între anumite limite de la un an la altul, de la un sezon 

la altul şi  în cadrul aceluiaşi sezon, de la o perioadă la alta şi chiar de la o zi la alta , în 

funcţie de un număr mare de factori. 

6.1. MONITORIZAREA COTELOR APEI DUNĂRII  

Variaţiile mari pot fi dăunătoare pentru că modifică între anumite limite debitul 

apei şi calităţile ei fizico-chimice. 

6.1.1. Ipoteză de lucru. Obiective. 

Pentru a putea culege informaţii cât mai complete referitoare la  limitele de 

variaţie ale cotelor apei Dunării, ne-am propus următoarele obiective ; 

- monitorizarea zilnică, lunară şi semestrială a cotei apelor pe parcursul unui an: 

- aprecierea comparativă a  cotei apelor fluviului pe trei ani la rând 

6.1. 2.Material şi metodă 

În vederea monitorizării  evoluţiei cotelor apei Dunării s-a efectuat citirea zilnică la 

punctele de monitorizare de la cele două staţii de control (Galaţi şi Brăila). 
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6.1.3. Rezultate  

Compararea evoluţiei cotelor la cele două staţii pe un an arată o mică diferenţă 

între ele.  Dacă comparăm valorile înregistrate la cele două staţii de control pe parcursul 

perioadei luate în studiu (2008-2010), constatăm diferenţe de la un an la altul. Anii cu apă 

mai multă avantajează speciile paşnice, iar cei cu apă mai puţină speciile prădătoare, aşa 

că diferenţele între limite rezonabile de la un an la altul reglează într-o oarecare măsură 

raportul specii paşnice/specii prădătoare.  

 

Grafic nr. 3. Prezentarea comparativă a cotelor apei Dunării în perioada 2008-2010 

Chart no. 3 Comparative presentation of Danube’s water levels in 2008-2010 

6.2. MONITORIZAREA TEMPERATURII APEI  

6.2.1. Ipoteză de lucru. Obiective. 

Pentru a putea verifica dinamica temperaturii apei fluviului Dunărea, ne-am 

propus următoarele obiective : 

-monitorizarea temperaturii medii lunare a apei pe parcursul unui an; 

-aprecierea comparativă a temperaturii apei pe trei ani al rând 
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6.2. 2.Material şi metodă 

Pentru studiul evoluţiei temperaturii apei Dunării s-a efectuat citirea zilnică prin 

termometrie la punctele de monitorizare de la cele două staţii de control (Galaţi şi Brăila), 

pe întreg parcursul perioadei luate în studiu. Rezultatele citirilor zilnice au fost utilizate 

pentru calcularea  mediei lunare, care a permis în continuare aprecierea evoluţiei 

temperaturii apei Dunării, trimestrial, anual şi pe trei ani consecutiv.  

6.2.3. Rezultate 

Aprecierea comparativă a rezultatelor obţinute la cele două staţii de control arată 

că temperatura apei Dunării este comparabilă, în fiecare din anii luaţi în studiu, 

diferenţele înregistrate fiind atât de mici încât nu merită luate în considerare. Mai mult, 

temperaturile medii anuale sunt foarte apropiate în anii studiaţi.   

 

 

Grafic nr. 4. Prezentarea comparativă a temperaturii apei Dunării, 2008 – 2010!!! 

Chart no. 4. Comparative presentation of Danube’s water temperature, 2008-2010 
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6.3.  ASPECTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE ALE FITOPLANCTONULUI   

6.3.1. Ipoteză de lucru. Obiective. 

Pentru aprecierea fitoplanctonului din apa Dunării, ne-am propus următoarele 

obiective : 

- monitorizarea speciilor de alge din apa Dunării; 

-aprecierea ponderii diferitelor specii de alge. 

6.3. 2.Material şi metodă 

Pentru determinarea calitativă şi cantitativă a fitoplanctonului în apa fluviului 

Dunărea, s-au recoltat probe lunar din mai până în septembrie,  în flacoane de sticlă cu 

volumul de 300 ml, din stratul  de la suprafaţa apei (20 cm).  

6.3.3. Rezultate 

Investigaţiile efectuate pe materialul prelevat de la cele două staţii (Galaţi şi 

Brăila), au arătat că în apa Dunării se dezvoltă un fitoplancton cu densitate semnificativ 

mai mică decât în apele stătătoare, dar cu varietate mare de specii algale, formate din 

elemente eterogene. 

6.3.4. Discuţii  

Aceste alge  aparţin mai multor categorii ecologice, rezultând un mozaic cu un 

număr important de unităţi taxonomice.  

 

Graficul nr. 5 Ponderea fitoplanctonului în staţia Galaţi 

Chart no. 5 Phytoplankton balance in Galaţi station 
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Graficul nr.6. Ponderea fitoplanctonului în staţia Brăila 

Chart no. 6. Phytoplankton balance in Brăila station 

6.4. ASPECTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE ALE ZOOPLANCTONULUI   

6.4.1. Ipoteză de lucru. Obiective. 

Pentru aprecierea zooplanctonului din apa Dunării, ne-am propus următoarele 

obiective : 

- monitorizarea speciilor zooplanctonice  din apa Dunării; 

-aprecierea ponderii diferitelor specii zooplanctonice în apa Dunării. 

6.4. 2.Material şi metodă 

 Pentru determinarea structurii zoocenozei planctonice s-au colectat probe de apă o 

dată pe lună, în perioada mai-septembrie. Volumul de apă necesar acestor determinări 

este de 10 litrii şi a fost colectat  din orizontul de la suprafaţă (20 cm), la cele două staţii 

de prelevare.   

6.4.3. Rezultate  

Analiza apei provenite de la cele două staţii de prelevare a evidenţiat prezenţa  

zooplanctonului reprezentat de un număr de 15 specii, care aparţin următoarelor grupe 

sistematice: Rotatoria, Cladocera şi Copepoda, , rotiferii predominând cantitativ.   
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Grafic nr.7. Ponderea zooplanctonului în staţia Galaţi 
Chart no. 7. Zooplankton balance in Galaţi station 

 
 

 
 

Graficul nr. 8. Ponderea zooplanctonului în staţia Brăila  
Chart no. 8. Zooplankton balance in Brăila station 

 

CAPITOLUL 7  
  STUDII  IHTIOLOGICE ASUPRA SECTORULUI DUN ĂRII 

COTUL PISICII – GROPENI 
 

7.1. IPOTEZA DE LUCRU. OBIECTIVE  
 

Pentru monitorizarea populaţiei piscicole existente în sectorul fluvial Cotu Pisicii 

– Gropeni, ne-am fixat următoarele obiective :  

 - aprecierea numărului speciilor de peşti existenţi pe sectorul luat în studiu 

-  ponderea speciilor de peşti în capturile lunare ale unui an şi pe patru ani 

consecutivi. 
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7.2. MATERIAL ŞI METODĂ 

 Pentru colectarea  materialului piscicol luat în studiu s-a apelat la metoda 

clasică, pescuitul.  

7.3. REZULTATE 

Tabel nr.1 

Ponderea speciilor de peşti pe tronsonul 1, perioada 2008 – 2011 

Nr. 

crt. 

No. 

Grup sistematic / specie 

Systematic group / species 

Anul / frecvenţă 

Year/ frequency 

2008 2009 2010 2011 

 ACIPENSERIDAE     

1.  Huso huso - morun + + - + 

2. Acipenser gueldenstaedti - nisetru + + + - 

3. Acipenser stellatus - păstrugă + + + + 

4. Acipenser ruthenus - cegă + ++ ++ + 

  CLUPEIDAE     

5. Alosa immaculata-scrumbie Dunăre ++ ++ ++ ++ 

6. Alosa tanaica - rizeafcă + + + + 

7. Clupeonella cultiventris - gingirică + + + + 

 SALMONIDAE     

8. Salmo labra+ – păstrăv de mare + - - - 

 ESOCIDAE      

9. Esox lucius - ştiucă + ++ ++ + 

 CYPRINIDAE     

10. Cyprinus carpio - crap ++ ++ ++ + 

11. Carassius gibelio - caras +++ +++ +++ ++ 

12. Rutilus rutilus - babuşcă + + + + 

13. Tinca tinca - lin - + - - 

14. Scardinius erythrophthalmus -roşioară + + + + 

15. Aspius aspius - avat + + + ++ 

16. Chalchalburnus chalcoides - oblete mare + + + + 

17. Alburnus alburnus - oblete ++ ++ ++ ++ 

18. Blicca bjöerkna - batcă ++ ++ + + 

19. Abramis brama - plătică ++ ++ ++ ++ 

20. Abramis sapa-cosac cu bot turtit ++ ++ ++ + 

21. Abramis ballerus-cosac cu bot ascuţit ++ ++ ++ + 

22. Vimba vimba - morunaş + + + ++ 

23. Pelecus cultratus - sabiţa + + + + 

24. Chondrostoma nassus - scobar + + + - 

25. Barbus barbus - mreană +++ ++ ++ +++ 

26. Ctenopharyngodon idella - cosaş + + + + 

27. Hypophthalmichthys molitrix - sânger ++ ++ ++ ++ 

28. Aristichthys nobilis - novac + + + ++ 
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 SILURIDAE     

29. Silurus glanis - somn ++ ++ ++ ++ 

 GADIDAE     

30. Lota lota - mihalţ + - - - 

  PERCIDAE     

31. Perca fluviatilis - biban + + + + 

32. Gymnocephalus cernuus - ghiborţ + + + + 

33. Gymnocephalus  schraetser - răspăr + + - - 

34. Zinger streber - fusar ++ + + - 

35. Zinger zingel - pietrar + + + - 

36. Sander  lucioperca - şalău + + + + 

37. Sander volgense – şalău vărgat + - - - 

 GOBIIDAE     

38. Neogobius  kessleri - guvid + + + + 

39. Neogobius fluviatilis – guvid de baltă + - - + 

 COBITIDAE     

40. Misgurnus fossilis - ţipar + - - + 

 CENTRARCHIDAE     

41. Lepomis gibbosus – biban soare + + + + 

                            

Din analiza datelor obţinute în urma investigaţiilor f ăcute pe patru ani consecutivi, 

reiese că în intervalul 2008-2011 au fost capturate 41 de specii de peşti pe tronsonul 1, 

ceea ce  reprezintă  58,57%  din totalul  celor 70 de specii de peşti care trăiesc în sectorul 

românesc al fluviului Dunărea. Se constată scăderea numerică a populaţiei de ştiucă, ceea 

ce ne face să apreciem că ele  sunt  în pericol deoarece nu au asigurate condiţii 

corespunzătoare pentru creştere şi mai ales pentru reproducţie. 

 

CAPITOLUL VIII 

 OBSERVAŢII ASUPRA MORFOSTRUCTURII SISTEMULUI 

REPRODUCĂTOR LA ŞTIUCĂ, PE PARCURSUL UNUI CICLU SEXUAL 

8.1.IPOTEZA DE LUCRU. OBIECTIVE 

Gametogeneza la ştiucă se desfăşoară ciclic, iar perioada cuprinsă între două ponte 

poartă numele de ciclul sexual. Durata unui ciclu gametogenetic la ştiucă este de 

aproximativ 1 an şi prezintă unele particularităţi, atât la femele cât şi la masculi. Pentru a 

verifica dacă apa Dunării asigură sau nu condiţii corespunzătoare pentru derularea 

gametogenezei la ştiuca, ne-am propus următoarele obiective : 

-urmărirea derulării ovogenezei pe parcursul unui ciclu ovogenetic; 
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-urmărirea derulării spermatogenezei pe parcursul unui ciclu spermatogenetic 

8.2. MATERIAL ŞI METODE 

 Colectarea materialului piscicol utilizat în acest studiu a fost realizată  utilizând 

metodele de pescuit. 

 Pentru aprecierea macroscopică s-a utilizat metoda inspecţiei în ceea ce priveşte 

aspectele externe şi metoda disecţiei pentru cele interne. 

Pentru investigaţii microscopice s-a utilizat tehnica histologică.  

8.3. APRECIERI MACRO ŞI MICROSCOPICE PE 

PARCURSUL UNUI CICLU OVOGENETIC 

 Pentru a putea surprinde principalele stadii ale ciclului ovogenetic, s-a făcut 

colectarea materialului bilogic în următoarele  perioade : începutul lunii mai,  sfârşitul 

lunii august , noiembrie  şi  aprilie.   

8.3.1. Rezultate  

La exemplarele capturate în luna mai, macroscopic se observă diametrul redus al 

ovarelor, iar microscopic că ele  conţin numai ovocite de talie mică. Ele se dezvoltă lent 

până la intrarea în stadiul III (august) când ritmul de creştere se amplifică, ovarele ajung 

să ocupe întreaga cavitate abdominală şi chiar să o deformeze din ce în ce mai mult. 

Dispunerea ovocitelor este sub formă de cuiburi care conţin  atât ovocite care au crescut 

vizibil în diametru cât şi ovocite de talie mică. Vor exista în felul acesta în acelaşi timp în 

ovare, ovocite din două generaţii, situaţie care se va repeta cu ocazia fiecărui ciclu 

ovogenetic. Aceste aspecte demonstrează faptul că ovarul la ştiuca din Dunăre este de tip 

sincron grupat. Spre sfârşitul stadiului III, femelele de ştiucă au aibă abdomenul uşor 

dilatat. În stadiul IV (noiembrie)  abdomenul este vizibil dilatat, aceasta fiind  perioada 

de  desăvârşire a procesului de elaborare şi acumulare a substanţelor nutritive, astfel că  

ovocitele tind să atingă dimensiunile finale. În Stadiul V abdomenul apare  foarte dilatat, 

deoarece ovarul atinge dimensiunile maxime şi este pregătit pentru depunerea icrelor. 
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a      f 

b     g 

c     h 

d        i 

Imediat după depunerea pontei se constată o scădere foarte semnificativă a masei 

ovarelor , schimbarea culorii spre roz-cenuşiu sau gălbui şi a faptului că în ovar au rămas 

câteva icre care pot fi observate prin transparenţa capsulei ovariene.   
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e     j  

Fig. 1. Ovare de ştiucă –  macroscopic  : a) stadiul II; b) stadiul III; c) stadiul IV; d) 
stadiul V; e) stadiul VI Ovare de ştiucă –  microscopic : f) stadiul II (ob.2); g) stadiul III 
(ob.2); h) stadiul IV (ob.2); i) vezicule cu vitelus (stadiul IV,ob.40); j) stadiul VI (ob.2) 

8.4. APRECIERI MACRO ŞI MICROSCOPICE PE 

PARCURSUL UNUI CICLU SPERMATOGENETIC 

  Pentru atingerea acestui obiectiv ne-am concentrat atenţia asupra exemplarelor 

capturate în două perioade : noiembrie (când spermatogeneza se derulează la maxim ) şi 

aprilie (imediat după depunerea pontei). 

8.4.1. Rezultate  

a     b 

Fig. 2. Testicule   în stadiul IV al spermatogenezei: a) macroscopic;  

 b) microscopic (Tricrom Goldner, ob. 40X)  

Testiculele exemplarelor capturate în noiembrie erau în stadiul IV al 

spermatogenezei. La  deschiderea cavităţii abdominale se observă  că gonadele sunt 

dezvoltate, de   culoare alb-cenuşie sau roz-cenuşie (Fig. 1). 
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a     b 

Fig. 3. Aspectul testiculelor în stadiul VI al spermatogenezei : a) macroscopic;  
b) microscopic (Tricrom Goldner, ob 10X)  

Microscopic se constată o activitate spermatogenetică intensă pe toată suprafaţa de 

secţiune a testiculului. Trecerea în stadiul VI nu poate fi apreciată macroscopic, deoarece 

corpul masculului nu suferă modificări marcante care să poată fi apreciate la examinarea 

exteriorului. La deschiderea cavităţii abdominale, se observă o reducere semnificativă în 

dimensiuni faţă de situaţia existentă înainte de depunerea pontei. Microscopic, lacunele 

apar foarte polimorfe, unele conţin cantităţi mici de celule, altele medii iar unele cantităţi 

relativ mari, toate conţinând spermatogonii.   

CAPITOLUL IX 

DISCUŢII GENERALE 

Debitul apei Dunării poate varia  între anumite limite de la un an la altul, de la un 

sezon la altul şi  în cadrul aceluiaşi sezon, de la o perioadă la alta. Cum  suprafaţa albiei 

fluviului este mare, debitul lui se va modifica brusc  doar în cazul unor  fenomene 

meteorologice extreme. În rest, diferenţele înregistrate de la un an la altul nu sunt atât de 

mari încât să pericliteze reproducerea şi creşterea peştilor. Anii cu debit mai mare al apei  

avantajează speciile paşnice, care au mai multe şanse să scape de urmărirea prădătorilor,  

iar cei cu apă mai puţină speciile prădătoare. În felul acesta,  diferenţele între limite 

rezonabile reglează raportul specii paşnice/specii prădătoare. Atunci când diferenţele sunt 

foarte mari acest raport se poate dezechilibra peste limitele obişnuite.  

Variaţiile bruşte ale debitului pot influenţa în măsură uneori mare,  temperatura 

apei. Variaţiile mari de temperatură pot fi dăunătoare mai ales în perioada de reproducere 

care este hotărâtoare pentru evoluţia şi chiar supravieţuirea unor specii de peşti. 
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 Situaţia actuală a principalilor parametrii fizico-chimici ai apei fluviului Dunărea a 

reprezentat unul dintre obiectivele urmărite în cadrul tezei.   Concentraţia parametrilor 

fizico-chimici nereglementaţi de lege (carbonaţi, bicarbonaţi, alcalinitate, reziduu fix, 

suspensii), nu a depăşit valorile maxime recomandate de literatura de specialitate. Între 

limite acceptabile se află şi majoritatea celor reglementaţi (pH-ul, substanţa organică, 

concentraţia nitriţilor,  clorurilor,  sulfaţilor, amoniacului). Din păcate, unii dintre cei mai 

importanţi parametrii se află la concentraţii departe nu numai de valorile optime ci şi de 

cele admisibile. Astfel, ionii de Ca2+ şi Mg2+ trebuie să se afle într-un anumit raport, cel 

optim recomandat de literatura de specialitate fiind 5:1. Se ştie că ionii de calciu alături 

de cei de magneziu sunt esenţiali în dezvoltarea şi creşterea normală a organismelor 

acvatice, în mod special al  peştilor. Foarte important de remarcat este  faptul că în nici o 

lună a anului 2009, raportul de 5;1. Mai mult, există diferenţe relativ mari între trimestre, 

la ambele staţii valorile primului semestru fiind mai mici, exact când evoluează stadiile 

de dezvoltare : embrionar,  larvar,  de alevin şi de puiet.  Dezechilibrele minerale  pot 

avea consecinţe negative majore asupra dezvoltării corporale şi   chiar a ratei de 

supravieţuire. După datele existente în literatura de specialitate, raportul NO3
-/  PO4

3-   

optim este de 4:1. Din păcate, valorile înregistrate pe parcursul anului 2009 au fost  

departe de acest raport.  Dezechilibrarea raportului NO3
-/  PO4

3- se va răsfrânge negativ 

asupra dezvoltării zooplanctonului şi fitoplanctonului, care constituie hrana  specifică din 

prima perioadă de viaţă  a peştilor.    

Investigaţiile ihtiologice au arătat că pe sectorul fluvial  luat în studiu trăiesc 

58,57% dintre cele 70 de specii identificate pe  sectorul românesc al fluviului Dunărea. 

Ele au fost reprezentate de specii paşnice ( 60,0 % pe tronsonul 1 şi , 65,8 % pe tronsonul 

2) şi specii răpitoare (36,1 %  pe tronsonul 1 şi  28,9 % pe tronsonul 2). Se constată 

declinul multor specii de peşti, mai ales a celor pretenţioase, cum este şi ştiuca. Acest 

declin se datorează în mare măsură scăderii calităţii apei la nivel la care  ea nu mai 

asigură condiţii suficient de bune pentru reproducere. La acest aspect se adaugă sigur 

pescuitul abuziv, ştiuca fiind dintre speciile foarte apreciate pentru calitatea cărnii. 

Studiul gonadelor femele  pe parcursul unui ciclu ovogenetic nu a evidenţiat 

modificări morfologice semnificative, nici macroscopice nici microscopice. Atât 

ovogeneza cât şi spermatogeneza s-au derulat în condiţii acceptabile cel puţin din punct 
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de vedere calitativ. Se pare că dezechilibrele majore ale raporturilor Ca2+/Mg2+ şi NO3
-/  

PO4
3-  nu influenţează semnificativ gametogeneza la ştiucă. O explicaţie a acestei situaţii 

ar fi  faptul că gametogeneza nu se derulează direct în apa fluviului ci în organismul 

reproducătorilor. Cu totul alta este situaţia în cazul etapei externe a reproducerii ştiucii, 

adică după depunerea pontei. Fecundarea, eclozarea şi dezvoltarea stadială a puietului de 

ştiucă au loc în apă şi depind foarte mult de calităţile acesteia. Dezechilibrele minerale şi 

poluanţii afectează derularea corespunzătoare a acestor etape ale reproducerii la ştiucă, 

atât direct prin dezvoltare necorespunzătoare a  puietului de ştiucă  cât şi indirect prin 

reducerea cantităţii de zooplancton şi fitoplancton. Apariţia de exemplare subdezvoltate,  

pot influenţa semnificativ rata de supravieţuire care este hotărâtoare în perpetuarea 

speciilor de peşti, mai ales a celor pretenţioşi la condiţiile de mediu, cum este şi ştiuca. 

CAPITOLUL X 

CONCLUZII GENERALE  

1.Aprecierea parametrilor fizico-chimici ai apei Dunării arată că majoritatea celor 

reglementaţi de lege şi toţi cei nereglementaţi se situează la valori apropiate de cele  

admisibile, chiar dacă nu se prezintă la nivel  optim.   

2.Problema majoră în privinţa parametrilor fizico-chimici o reprezintă 

dezechilibrarea raporturilor  Ca2+/Mg2+  şi  NO3
-
/  PO4

3-, aspecte ce pot influenţa negativ 

rata de supravieţuire şi dezvoltare a puietului, respectiv  dezvoltarea  normală a 

organismelor  acvatice care constituie hrană pentru peşti.   

3.Diferenţele mari în privinţa  evoluţiei cotelor apei  Dunării  de la un an la altul 

reglează într-o oarecare măsură raportul specii paşnice/specii prădătoare, anii cu apă mai 

multă avantajând speciile paşnice, iar cei cu apă mai puţină speciile prădătoare. 

4.Deşi a fost evidenţiată o varietate mare de specii algale şi organisme 

zooplanctonice, din punct de vedere cantitativ sa dovedit  că densitatea acestora este sub 

nivelul necesarului, ceea ce  ar putea  influenţa negativ rata de supravieţuire şi dezvoltare 

a puietului, prin limitarea stocului de  hrană.    

5.Analiza capturilor realizate în perioada 2008-2011  arată prezenţa a 41 de  specii 

de peşti  pe  sectorul  fluvial luat în studiu, ceea ce reprezintă 58,57% din totalul speciilor 

care trăiesc în Dunăre.   
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6.Din punct de vedere cantitativ se constată scăderea ihtiofaunei fluviului 

Dunărea, cu interesarea în mod special a speciilor considerate valoroase (ştiucă, şalău, 

somn, crap) şi reducerea densităţii unor specii până aproape de dispariţie (mihalţ, 

văduviţă, cosac ). 

7. Examenul exteriorului permite unele aprecieri asupra stadiilor ciclului sexual la 

femelele de ştiucă deoarece prin creşterea în volum a ovarelor, abdomenul lor apare uşor 

dilatat în stadiului III , vizibil dilatat în stadiul IV şi foarte dilatat în stadiul V. 

8. Examenul histologic al gonadelor a evidenţiat derularea corespunzătoare a 

gametogenezei, fără apariţia de anomalii, procese degenerative sau alterative ale celulelor 

sexuale  la nici una dintre ştiucile luate în studiu. 

9. Investigaţia efectuată de noi scoate în evidenţă faptul că apa Dunării este la 

standarde de calitate acceptabile, care asigură  derularea corespunzătoare a 

gametogenezei la femelele şi  masculii de ştiucă, cel puţin din punct de vedere calitativ.  

10. Din păcate apa Dunării nu asigură condiţii corespunzătoare de viaţă şi hrană în 

prima perioadă de viaţă, având influenţă negativă asupra  ratei  de supravieţuire şi 

dezvoltare a puietului, cu  consecinţe majore asupra reproducţiei, mai ales la speciile mai 

pretenţioase.  

11. Toate aceste aspecte nu explică în totalitate declinul ştiucii din Dunăre, aşa că 

noi considerăm că pescuitul abuziv pare a fi cauza cea mai importantă a acestui fenomen, 

iar scăderea calităţilor apei, deşi foarte importantă, pare a fi pe locul doi.  

Recomandări  

 Pentru stoparea declinului speciilor valoroase de peşti din Dunăre se impun măsuri 

de reducere a poluării şi limitare a pescuitului sau chiar sistarea temporară a acestuia în 

cazul unor specii, aşa cum s-a procedat în cazul sturionilor. 

Dacă nu se iau urgent măsuri corespunzătoare declinul ihtiofaunei va continua şi 

se va ajunge în situaţia ca pe lângă reducerea drastică a stocurilor de peşti, populaţia 

piscicolă a fluviului Dunărea să  fie formată în viitor  doar  specii puţin pretenţioase şi cu 

valoare economică scăzută. 

Astfel de măsuri se impun neapărat în cazul ştiucii care face parte  dintre speciile 

foarte apreciate pentru calitatea cărnii, iar pescuitul abuziv ar putea duce la situaţia 

aberantă ca ea să devină o amintire pentru dunărenii care o  pescuiesc dintotdeauna. 
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