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Carassius carassius - caracuda



• Arealul de distribuție cuprinde bazinele Mării Negre, 
Caspice, Baltice, Nordice până în Siberia în est;

• Habitatele preferate sunt râurile și bălțile din zone joase 
cu vegetație bogată, dar și lacuri și canaluri;

• Supraviețuiește în condiții extreme de hipoxie și frig; se 
poate îngropa în mâl dacă nivelul apei scade foarte mult;

• Reproducerea are loc în zone cu vegetație acvatică 
densă în mai-iunie;

• Femelele pot depune 3-4 ponte pe sezon, iar ouăle sunt 
lipite de vegetația acvatică;

• Specie omnivoră, consumă atât materie vegetală cât și 
insecte, larve ale acestora sau alte nevertebrate 
acvatice;

• Principala amenințare o reprezintă introducerea speciei 
Carassius gibelio;



Proterorhinus marmoratus –
guvidul de baltă



• Prezent în Marea Neagră, Marea Azov și Marea 
Caspică, inclusiv tributari;

• Populează atât habitate de apă sărată, dulce și 
salmastră;

• Este specie invazivă în unele țări;
• În arealul său de distribuție specia este 

abundentă;
• Preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă 
și substrat pietros;

• Principala amenințare în arealul de distribuție 
este creșterea salinității apelor salmastre, 
scăderea debitului ca urmare a construirii 
barajelor și poluarea;



Rhodeus amarus – boarța



• Arealul de distribuție cuprinde mare parte a 
Europei; invaziv în Franța și în sudul Rusiei;

• Populațiile sunt abundente în arealul de 
distribuție;

• Populează cursurile de apă lente sau luciurile de 
apă fără curgere, cu vegetație abundentă, cum 
ar fi canaluri, lacuri, bălți unde există scoici;

• Reproducerea are loc în aprilie-august;
• Amenințată local de poluare, creșterea 

populațiilor de prădători și curățarea vegetației 
acvatice;

• Figurează pe Anexa 3 a OUG 57/2007 și Anexa 
2 a Directivei Habitate;



Tinca tinca - lin



• Arealul de distribuție include Europa, cu excepția zonelor 
nordice și partea asiatică a Rusiei;

• Populează lacuri puțin-adânci cu vegetație bogată ;
• Iernează îngropat în mâl și se reproduce în zone cu 

vegetație acvatică bogată;
• Poate trăi până la 20 de ani, iar prima reproducere are 

loc la 2-6 ani, femelele cu un an mai târziu decât 
masculii;

• Femelele se pot reproduce de până la 9 ori pe an;
• În perioadele cu fluctuații mari de temperatură rata de 

mortalitate a alevinilor este ridicată;
• Alevinii și juvenilii rămân în zone cu vegetație acvatică 

bogată, unde pot evita prădătorii;
• Tolerează condiții de hipoxie;
• Regimul de hrană este omnivor;
• Principala amenințare este fragmentarea habitatelor 

acvatice;



Misgurnus fossilis - țipar



• Prezent în Europa la nord de Alpi, în bazinul Mării Negre și în 
bazinul Mării Caspice;

• Prezent în meandrele și canalurile râurilor de altitudine joasă, în 
lacuri și bălți;

• Preferă habitatele cu vegetație acvatică densă și fund mâlos;
• Se reproduce în zone cu vegetație bogată și în zonele inundate;
• Prima reproducere are loc la 2-3 ani;
• Ouăle sunt prinse de vegetația acvatică, iar alevinii au branhii 

externe care sunt resorbite după circa 10-12 zile;
• Specie nocturnă, petrece ziua ascunsă în mâl;
• Se ascunde în mâl pentru a evita frigul puternic sau perioadele de 

secetă;
• Asimilarea oxigenului are loc și la nivelul intestinului, motiv pentru 

care ia guri de aer;
• Prada, reprezentată de nevertebrate, este localizată cu ajutorul 

mirosului;
• Amenințările sunt amenajarea cursurilor acvatice, fragmentarea 

habitatelor, curățarea vegetației acvatice;
• Specia figurează în Anexa 3 a OUG 57/2007 și Anexa 2 a Directivei 

Habitate;



Silurus glanis - somn



• Distribuție largă în Europa și Asia Mică; introdusă în 
numeroase alte țări;

• Populațiile sunt abundente local;
• Preferă râurile medii și mari din zonele joase, meandre, 

canale adânci și lacuri cu vegetație bogată;
• Se reproduce în habitate puțin-adânci, cu apă caldă și 

multă vegetație;
• Poate trăi până la 80 de ani, iar prima reproducere are 

loc la vârsta de 2-3 ani, în lunile aprili-iunie;
• Masculii construiesc cuiburi din material vegetal și apără 

un mic teritoriu;
• Ouăle eclozează la 2-3 zile după depunere și rămân în 

cuib până la absorbția sacului vitelin (2-3 zile);
• Larvele și juvenilii sunt lucifuge;
• Juvenilii și adulții sunt prădători consumând vertebrate și 

nevertebrate acvatice;
• Principala amenințare o reprezintă regularizarea cursului 

râurilor.
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Anodonta cygnea – scoica de iaz



• Arealul de distribuție cuprinde Europa, în 
est până în Siberia și nordul Africii;

• Populează corpurile de apă cu viteză de 
curgere lentă sau stagnante;

• Populații numeroase în habitatele 
favorabile;

• Variabilitate morfologică mare, atinge o 
dimensiune de 10-20 cm;

• Nu se cunosc amenințări la adresa 
speciei;



Cepaea vindobonensis – melcul 
austriac



• Areal de distribuție pontic și panonic;
• Este un melc pulmonat terestru (respiră 

aer atmosferic);
• Populațiile sunt stabile și indivizii 

numeroși;
• Specie termofilă, preferă zone calde, cu 

tufișuri, preferabil în zone cu expunere 
sudică de pe versanți sau în văi;

• Nu se cunosc amenințări la adresa 
speciei;



Helix pomatia – melcul de livadă



• Arealul de distribuție cuprinde centrul și 
estul Europei;

• Preferă păduri temperate rare și cu 
numeroase poieni și luminișuri, vii sau 
zone de tufișuri;

• Populațiile sunt numeroase în zonele 
favorabile;

• Amenințări pot fi supracolectarea sau 
curățarea buturugilor din păduri, dar nu 
sunt cunoscute extincții populaționale sau 
declinuri semnificative.



Lymnaea stagnalis – melcul de iaz



• O specie cu un areal de distribuție foarte larg, ce 
cuprinde Asia, America de Nord, nordul Africii, 
Noua Zeelandă și partea mediteraneeană și 
sub-mediteraneeană a Europei;

• Inhabitează corpurile de apă cu curs lin sau fără 
curgere;

• Se hrănesc cu diatomee, plante și preferă fund 
nisipos acoperit cu un strat subțire de mâl sau 
fund pietros;

• Poate fi transportat de către păsări, lucru care 
explică distribuția largă;

• Populațiile sunt stabile și numeroase și nu se 
cunosc amenințări.


