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Abstract 
Our research is set on the line of the united efforts in acknowledging the momentary species biology, becoming 

a small contribution to the cognition of the fish species populating the waters of the Victoria – Marica lake complex. We 
chose this lake complex because by being so close to Craiova, it represents a very attractive touristic point to Dolj. 
Here, both sports and industrisl fishing are being practiced, the last one ensuring the riparian population with an 
important food source. 

These lakes have brought important quantities of fish, especially the chinese carp, which was used for 
populating lake Victoria in 1968. These herb eating fish have been used for cleaning the exagerately vegetated waters. 
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INTRODUCERE 

 
Studiul nostru se înscrie pe linia efortului comun de a cunoa�te biologia actual� a speciilor, fiind o mic� 

contribu�ie la cunoa�terea speciilor de pe�ti ce populeaz� apa complexului de lacuri Victoria – Marica. Am ales acest 
complex de lacuri, deoarece fiind situat atât de aproape de Craiova el reprezint� un punct turistic de mare atrac�ie pentru 
Dolj, aici practicându-se intens pescuitul sportiv, pe deoparte �i pescuitul industrial pe de alt� parte, care ofer� 
popula�iei riverane o surs� alimentar� însemnat�. 

Din aceste lacuri s-au scos cantit��i însemnate de pe�te, în special crap chinezesc (Ctenopharhyngodon idela), 
cu care a fost populat lacul Victoria în anul 1968. Ace�ti pe�ti fitofagi au schimbat complet înf��i�area lacului fiind 
introdu�i atunci pentru cur��area apei de fitoplancton care exista în cantit��i foarte mari (I. M�L�CEA, 1969). 

Scopul acestei lucr�ri este studiul comparativ al ihtiofaunei actuale pentru eviden�ierea factorilor distructivi 
prin modificarea datelor climatice �i activit��ilor antropice.  

Istoric 
Cunoa�terea �tiin�ific� a pe�tilor, grup� de vertebrate cu deosebit� importan�� economic� a constituit o 

preocupare permanent� pentru zoologi. Astfel în 1909 a ap�rut lucrarea lui GR. ANTIPA, Fauna Ihtiologic� a României, 
în care se fac descrieri am�nun�ite a morfologiei pe�tilor �i se dau date de biologie �i r�spândire ce vor constitui un 
punct de plecare pentru cercet�rile de mai târziu. Autorul se refer� �i la speciile de pe�ti din zona oltean�. În 1952 apare 
o lucrare complet� asupra pe�tilor: Tratat de ichtiologie, de S. C�R�U�U (1952) care pe lâng� descrieri complete 
morfologice, cuprinde date de biologie �i r�spândire a tuturor pe�tilor de ap� dulce cunoscu�i pân� atunci în România. 
Dar cel mai valoros tratat este vol. XIII - Osteichthyes din Fauna R.P.R., de P. B�N�RESCU (1964), care face o 
prezentare complet� �i analitic� a tuturor speciilor de pe�ti oso�i din �ara noastr�. Cercet�rile ulterioare efectuate de 
ihtiologi români de reputa�ie au dus la identificarea unor specii rare �i cu mare variabilitate cum sunt: Gobio kessleri 
kessleri DYBOWSKI, �i Gobio albipinatus VLADYCOVI FANG (studiate de P. B�N�RESCU, 1952-1953). Cunoa�terea, 
colectarea �i cercetarea faunei locale în perioada anilor 1952-1974, a dus la constituirea unei colec�ii ihtiologice la 
Muzeul Olteniei. Datele �tiin�ifice de�inute de speciile colec�iei se reg�sesc în lucr�rile elaborate �i publicate de ELENA 
BAZILESCU et al. (1980) �i CONSTANTINA SORESCU & ELENA BAZILESCU (1974).  

Din acest scurt istoric, rezumat numai la speciile care ne intereseaz� în lucrare, reiese c� Oltenia a fost pu�in 
cercetat�, cele mai cunoscute râuri fiind: Jiul, Olte�ul �i cursul mijlociu al Dun�rii. Mergând pe linia cunoa�terii �i 
cercet�rii date despre ihtiofauna lacului Victoria se reg�sesc în lucrare elaborat� �i publicat� de MADELEINE MARX et al. 
(1967). 

Geomorfologia �i clima regiunii. Complexul de lacuri Victoria – Marica este situat pe terasa superioar� 
stâng� a Jiului, fa�� de care prezint� o diferen�� de nivel de 1,48 m. Distan�a de Craiova este de 25 km, spre sud, lacurile 
g�sindu-se în Câmpia Olteniei (dup� M. MARX �i colab., 1967), pe terasa Roji�tea (COTE�  P., 1957), cu altitudinea între 
5-12m (fig. 1). Aceast� teras�  este acoperit� de dune de nisip care au o dezvoltare inegal� �i cu orientare longitudinal� 
(COTE�  P., 1957). Lacul Victoria formeaz� o unitate biologic� izolat�, legat� de Jiu printr-un canal de evacuare a 
surplusului de ap� prin intermediul b�l�ii Marica. Cercet�rile se rezum� numai la lacul Victoria a c�rui geotopografie o 
prezint în lucrare.  

Forma lacului este aproape oval� (fig. 2), cu fundul plan �i cu maluri joase, nisipoase cu foarte pu�ini arbori. 
Acest lucru prezint� dou� efecte: unul pozitiv, care rezult� din faptul c� zona litoral� prime�te o mare cantitate de 
lumin� necesar� vie�ii acvatice, iar pe pe fundul apei nu se mai formeaz� un strat de celuloz� din frunzele c�zute care ar 
îngro�a stratul de n�mol �i ar spori cantitatea de substan�� organic� toxic� din ap�. Efectul negativ al num�rului redus de 
arbori const� în faptul c� vântul de V, care este destul de puternic �i frecvent arunc� nisipul în ap�. Malurile lacului se 
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deosebesc de acum 40 ani. Atunci, malul N-V�i N-E prezentau o centur� lat� de stuf �i papur� (MADELEINE MARX et 
al., 1967), ast�zi pe aceste maluri pe care se afl� satul Prunet nu se mai g�se�te vegeta�ia dur�, înf��i�area actual� având 
forma unui teren nisipos întins pe o mare suprafa��. Numai malul nordic, cu care se face leg�tura printr-un canal cu 
Marica prezint� o serie de b�l�i cu vegeta�ie dur�. 

 
Suprafa�a lacului Victoria este de 68 ha dup� MADELEINE MARX et al. (1967), din care suprafa�a malului, care 

reprezint� zona  litoral� cuprinde 8 ha. Lungimea lacului este de 1120 m, iar l��imea de 560 m, fapt care-i confer� forma 
oval�. Spre mijlocul lacului adâncimea maxim� a apei este de 2,5 m, iar cea medie de 1,77 m. 

Sistemul de alimentare. Lacul Victoria este alimentat în mod permanent de pânza freatic� a malului estic �i 
de trei pâraie situate pe acela� mal care nu seac� vara �i nu înghea��  iarna. Debitul este variabil, fiind influen�at de: 
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cantitatea de precipita�ii ale anului, de procesul de evapora�ii datorat climei anului de inunda�iile periodice �i de 
infiltra�iile subterane. 

Propiet��ile fizico-chimice ale apei. Dup� MADELEINE MARX (1964), transparen�a mic� a apei, datorit� 
cantit��ii mari de suspensii �i dezvolt�rii fitoplanctonului în mas�, împiedic� îmbog��irea vegeta�iei submerse, fapt care 
influien�eaz� în r�u produc�ia piscicol�. Cercet�rile au ar�tat c� apa nu prezint� propiet��ile favorabile pentru 
dezvoltarea în condi�ii bune a vie�ii lacustre. 

Consumul biochimic de oxigen cu o valoare ridicat� în timpul iernii este un indiciu al pericolului de asfixiere a 
pe�tilor, fapt caracteristic pentru lacurile aflate în perioada de înb�trânire �i de colmatare, a�a cum este cazul lacului 
Victoria. Reac�ia apei atât iarna cât �i în restul anului este alcalin� cu valorile ph-ului cuprinse între 7,6-8,6 date 
favorabile d.p.v piscicol. Alcalinitatea se men�ine în limite normale. 

Vegeta�ia. În lacul Victoria vegeta�ia este mult mai s�rac�, macrofitele emerse populeaz� numai malurile N �i 
N-E, iar cele plutitoare sunt localizate pe malul N-V. Macrofitele sunt grupate în loturi omogene, fie eterogene. Loturile 
omogene sunt formate din specii ca: Iris pseudacorus, Carix riparia, Soenoplectus tabernaemontania, Marsilia 
qadrifolia, Myriophyllum spicatum. Grup�rile heterogene din lac sunt formate din: Typha angustifolia, Typha datifolia 
�i Myriophyllum spicatum, Sparganium ramorosum, Marsilia quadrifolia. 

Loturile de macrofite omogene �i heterogene ocup� o suprafa�� de numai 4 ha din cele 60 ha ale lacului 
Victoria, iar în lacul Marica ele se întind pe 16 ha din cele 30 ha ale lacului. 

Pentru a valorifica hrana vegetal� abundent� a lacului în 1972 au început popul�ri cu puiet de crap chinezesc 
specie de mare importan�� economic�, atât prin calitatea, cât �i prin cantitatea c�rnii. Atunci îns� nu s-a avut în vedere 
faptul c� înmul�irea excesiv� a acestei specii va schimba înf��i�area lacului, modificându-i lan�urile trofice. Acest lucru 
s-a întâmplat �i dup� atâta timp lacul Victoria este de nerecunoscut. A disp�rut vegeta�ia dur�, toate malurile fiind 
nisipoase sau n�moloase. De asemenea s-a împu�inat vegeta�ia emers� �i submers� în schimb fitoplanctonul a g�sit 
mediul prielnic “înflorirea apei “ în luna mai �i iunie fiind intens�, în aceast� situa�ie modificându-se �i raportul dintre 
speciile de pe�ti, deoarece schimbarea hranei schimb� �i componen�a specific� a biotopului dominând specii care se 
hr�nesc cu fitoplancton sau cei bentonici care-�i caut� hrana în stratul de mâl gros format pe fundul lacului �i pe unele 
dintre malurile sale (PÂRVU C., 1980). 
 

MATERIAL �I METOD� 
 

Pentru efectuarea studiului ihtiofaunei din lac am colectat materialul cu diverse unelte pesc�re�ti (undi��, 
n�vod) �i am primit un sprijin pre�ios atât de la pescarii amatori (care frecvent practic� acest sport), dar �i din partea 
A.G.V.P.S., cu date privind situa�ia actual� a ihtiofaunei din lac. 

Componen�a speciilor în trecut �i ast�zi 
Dup� MADELEINE MARX et al. (1967) în lacul Victoria existau urm�toarele specii: 

 
Cyprinus carpio L. (crap s�lbatic) 
Abramis brama L. (pl�tica) 
Blicca bjoerkna L. (batca) 
Perca fluviatilis L. (biban) 
Carassius auratus gibelio Bloch (caras) 

Carassius carassius L. (caracuda) 
Rutilus rutilus L. (babu�ca) 
Scardinius erythrophtalmus L. (ro�ioara)  
Alburnoides bipunctatus Bloch (beldi�a) 
Esox lucius L. (�tiuca) 

 
În urma cercet�rilor noastre, am constatat c� în timp s-a modificat componen�a ihtiofaunei din cauza  

numeroase repopul�ri care s-au efectuat. 
În anul 1978 lacul Victoria a fost populat cu �al�u (Stizostedion lucioperca L.), specie r�pitoare adus� de la 

sta�iunea de cercet�ri pentru piscicultur� Nucet (Dâmbovi�a) pentru consumarea unor specii mici de pe�ti (ro�ioar�, 
oble�, biban), p�strând astfel echilibrul biologic. În anul 1979 s-a descoperit �i existen�a somnului (Silurus glanis L.), 
specie r�pitoare ap�rut� în lac pe cale natural� adus de p�s�ri din alte zone dar �i de diferi�i membrii pescari pentru 
repopularea lacului.  

Din cele treisprezece specii prezente în lac: �tiuca (Esox lucius L.), bibanul (Perca fluviatilis L.), �al�ul 
(Stizostedion lucioperca L.) �i somnul (Silurus glanis L.) sunt specii r�pitoare, restul speciilor fiind ner�pitoare. 

Datorit� prezen�ei ulterioare în biocenoz� a speciilor oble� (Alburnus alburnus L.) �i guvidul de balt� (Gobius 
kessleri GUNTHER), a determinat ca lacul Aduna�ii de Geormane (Victoria) s� fie considerat arie protejat� prin Legea 
5/2000. MADELEINE MARX  et al.. (1967) men�ionau ca specie dominant� în lacul Victoria crapul s�lbatic (Cyprinus 
carpio L.), care folosea intensiv hrana natural� existent� în lac. Ast�zi se produce o schimbare a raportului natural dintre 
reprezentan�ii ihtiofaunei, speciile care domin� lacul fiind carasul (Carassius auratus gibelio Bloch.), crapul chinezesc 
(Ctenopharhyngodon idela) �i pl�tica (Abramis brama L.), ca urmare a varia�iei mari a cantit��ii de hran� de la an la an.   

Importan�a economic�. Dintre speciile de pe�ti existente în acest lac, numai crapul prezint� valoare 
economic� ridicat�, în rest predomin� “albitura” având importan�� mai mult cantitativ�. În aceast� categorie intr�: 
pl�tica, batca, ro�ioara, beldi�a, babu�ca. Suprema�ia crapului din lac a fost preluat� de caras, specie nepreten�ioas� 
rezistent� la lipsa de oxigen din ap�, mult mai rezistent la boli �i înghe� decât celelalte specii �i care s-a înmul�it foarte 
repede, urmat de crapul chinezesc pe�te fitofag introdus în lac pentru cur��irea apei de fitoplancton. Pl�tica prezent� pe 
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lâng� tufele de stuf �i papur� s-a înmul�it foarte mult. Carnea este deosebit de dulce �i gustoas�. Ea se num�r� printre 
albitura din lac cu importan�a mai mult cantitativ�. 

 
CONCLUZII 

 
1. Lacul Victoria este situat pe terasa superioar� stâng� a Jiului la o distan�� de 25 km fa�� de Craiova spre sud 

pe terasa Roji�tea. 
2. Se g�se�te în Câmpia Olteniei, cu o form� aproape oval�, cu fundul plan �i cu maluri joase, nisipoase, 

împrejmuite de pu�ini arbori. Lacul formeaz� o unitate biologic� izolat�, legat� de Jiu printr-un canal de evacuare a 
surplusului de ap� prin intermediul b�l�ii Marica. 

3. Vegeta�ia este s�rac�, macrofitele emerse populeaz� numai malurile N �i N-E, iar cele plutitoare sunt 
localizate pe malul N-V. Macrofitele grupate în loturi omogene: Iris pseudacorus, Carix riparia, Soenoplectus 
tebernaemontania, Marsilia quadrifolia, Myriophyllum spicatum �i heterogene: Typha angustifolia, Typha latifolia, 
Sparganium ramosum, Marsilia quadrifolia �i Myriophyllum spicatum. 

4. Comparativ cu vegeta�ia existent� acum 40 de ani situa�ia actual� a lacului este alta, lacul fiind de 
nerecunoscut. A disp�rut vegeta�ia dur�, toate malurile fiind nisipoase sau mâloase. S-a împu�inat vegeta�ia emers� �i 
submers�, în schimb fitoplanctonul a g�sit mediu prielnic “înflorirea apei” în luna mai �i iunie fiind intens�. 

5. Dup� MADELEINE MARX et al. (1967) situa�ia ihtiofaunei era urm�toarea: crap s�lbatic, pl�tic�, batc�, biban, 
caras, caracud�, babu�c�, ro�ioar�, beldi��, �tiuc�. Specia dominant� era crapul pescuit în cantit��i importante. Din 
datele ce le de�in raportul dintre specii s-a schimbat în felul urm�tor: caras (Carassius auratus gibelio BLOCH), crap 
chinezesc (Ctenopharhyngodon idela) �i pl�tica (Abramis brama L.), la care se adaug� în cantit��i mici �al�ul 
(Stizostedion lucioperca L.) �i somnul (Silurus glanis L.). 

6. În urma cercet�rilor noastre �i din informa�iile de la pescari �i A.G.V. P.S. am constatat c� între timp s-au 
efectuat numeroase repopul�ri care au modificat componen�a ihtiofaunei. În anul 1968 s-a populat lacul Victoria cu crap 
chinezesc (fitofag), pentru cur��irea apei de fitoplancton. 1978 lacul a fost populat cu �al�u specie r�pitoare de la 
sta�iunea de la Nucet, pentru consumarea unor specii mici (ro�ioara, oble�, biban), p�strând astfel echilibrul 
biologic.1979 s-a descoperit existen�a somnului specie r�pitoare care a ap�rut în lac pe cale natural� adus de p�s�ri dar 
�i de diferi�i pescari pentru repopularea lacului. 

7. Din speciile actuale dominante sunt: carasul, crapul chinezesc �i pl�tica ca urmare a varia�iei mari a cantit��ii 
de hran� de la an la an, la care se adaug� în cantit��i mici �al�ul �i �tiuca. 

8. Datorit� prezen�ei în biocenoz� a speciilor: oble� (Alburnus alburnus L.) �i guvid de balt� (Gobius kessleri 
GUNTHER) lacul Victoria este considerat arie protejat� prin legea 5/2000.      

9. Consider�m c� se impune îns�mân�area malurilor cu ierburi �i cosirea lor pentru a reface echilibrul biologic 
distrus de crapul chinezesc. 
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