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Laborator Ihtiologie
Activitățile realizate în cadrul
laboratorului sunt:
•

evaluarea prin pescuit ştiinţific a
stării și tendințelor de evoluție ale
populaţiilor peștilor pelagici și
demersali și a nevertebratelor
importante din punct de vedere
economic;

•

colectarea și analiza datelor privind
pescuitul (biometrie, citiri de
vârstă, indicatori biologici etc.);

•

cunoașterea evoluției și diversității
faunei piscicole și a altor resurse
marine vii, evaluarea biodiversității;

•

cunoașterea biologiei-etologiei, a
dimensiunii populației și a
distribuției cetaceelor;

•

cunoașterea impactului pescuitului
industrial.

Laborator Acvacultură
În cadrul laboratorului se desfășoară
următoarele activități:
•

cercetare și experimentare în
domeniul tehnologiilor de cultură
pentru diferite organisme marine
(nevertebrate și pești de interes
economic);

•

optimizarea sistemelor de cultură, prin
utilizarea celor mai noi tehnologii (spre
exemplu, implementarea unui sistem
recirculant sau adaptarea sistemelor
de cultură în mare deschisă la
condiţiile litoralului nostru);

•

teste de toxicitate cu diverse substanțe
chimice pe specii de pești pelagici;

•

studii privind desemnarea Zonelor
Alocate pentru Acvacultură (ZAA).

Activități de cercetare
dedicate sprijinirii acvaculturii
marine la litoralul românesc
• Având în vedere că litoralul românesc este limitat la 245
km de coastă, din care mai mult de jumătate sunt
reprezentați de țărmul Deltei Dunării, acvacultura
tradițională românească s-a bazat în principal pe specii
dulcicole.
• Cu toate acestea, în ciuda limitărilor de mediu și
legislative, în prezent se pune din ce în ce mai mult accent
pe potențialul mariculturii și se realizează activități de
cercetare pentru a stimula acest sector.
• Începând cu anii 1980, eforturile de cercetare ale INCDM
au vizat cultura a diverse specii marine de nevertebrate și
pești.
• În ultimii ani, preocupările Laboratorului de Acvacultură
s-au concentrat pe specii valoroase (calcan, sturioni),
având ca scop furnizarea de fundamente științifice
pentru dezvoltarea comercială a acvaculturii
la litoralul românesc.
• Mai mult decât atât, oferim consultanță științifică pentru
deblocarea problemelor administrativ-legislative, iar
rezultatele sunt deja vizibile: clasificarea microbiologică a
apelor Mării Negre va stimula cu siguranță conchilicultura,
în timp ce mai mulți operatori economici și-au exprimat
deja interesul pentru creșterea alternativă a păstrăvuluicurcubeu în apă de mare, în perioada rece a anului.

Acipenser baerii
(Brandt, 1869)
• Acest experiment a avut ca scop
stabilirea pragurilor de vârstă și
salinitate care trebuie luate în
considerare în încercarea de a
crește sturionul siberian Acipenser
baerii (Brandt, 1869) în apa Mării
Negre.
• Rezultatele obținute au sugerat că,
deși puietul de sturion siberian a
prezentat unele dintre mecanismele
necesare pentru a se adapta la
mediile hiperosmotice, așa cum a
fost descris la alte specii de sturioni,
acesta nu poate fi considerat
regulator hiperosmotic, deoarece
nu a putut să-și mențină
osmolalitatea plasmatică și
echilibrul electrolitic la salinități
peste 8‰.
• Cercetările în acest sens vor fi
continuate, extinzând experimentul
de adaptare la exemplare adulte de
A. baerii.

Scophthalmus maximus
(Linnaeus, 1758)
• Calcanul de Marea Neagră
(Scophthalmus maeoticus Pallas,
1814) reprezintă un segment
important al potențialului regional de
pescuit și acvacultură, dar specia este
din ce în ce mai amenințată de
supraexploatare, iar stocurile s-au
epuizat dramatic.
• Prin urmare, s-a considerat relevant
să se investigheze dacă alte specii de
calcan neindigene pot fi crescute cu
succes în apele Mării Negre, având în
vedere diferențele semnificative
dintre acest corp de apă și alte mări
ale lumii (salinitate, temperatură).
• Rezultatele au evidențiat o
adaptabilitate ridicată și o creștere
normală a calcanului de Marea
Nordului Scophthalmus maximus,
plasând astfel specia printre
candidații pretabili pentru a îmbogăți
oferta de calcan din acvacultură pe
piața românească (colaborare cu
Seaqualia/Elcomex).

Chelon auratus
(Risso, 1810)
• Pe lângă realizarea de experimente de
cercetare privind creșterea speciilor de
pești cu valoare economică ridicată, a fost
testat și potențialul de cultură al chefalului
auriu Chelon auratus (Risso, 1810).
• Rezultatele au arătat o bună adaptabilitate
și o rată de creștere mare, totuși, având în
vedere prețul relativ scăzut al acestei
specii, este o opțiune mai bună de a
dezvolta cultura de chefal în sisteme semiintensive în apropierea coastei (lagune),
decât în sisteme cu costuri mari de
exploatare (RAS).
• Chefalii pot tolera o gamă largă de
temperaturi și salinități (8°C - 36°C și 5‰ 70‰), ceea ce îi face o specie adecvată
pentru acvacultura semi-intensivă, în
sisteme deschise (flow-through),
aplicabile în partea de nord-vest a Mării
Negre, zonă supusă unor variații
semnificative de mediu, datorită influenței
aportului de apă dulce al Dunării.

Teste de
ecotoxicitate
• Aceste studii sunt efectuate cu scopul
de a documenta toxicitatea
diferitelor amestecuri chimice
utilizate în operațiunile de
explorare/exploatare petrol și gaze
asupra vertebratelor marine,
respectiv rata de supraviețuire a
peștilor pelagici din Marea Neagră
într-un test semi-static cu reînnoire
de toxicant.
• Specia utilizată este chefalul auriu
Chelon auratus (Risso, 1810),
selectat ca pește pelagic
reprezentativ pentru Marea Neagră,
cu o dimensiune și toleranță la
manipulare adecvate pentru studiul
de laborator.
• Studiile respectă prevederile
„Ghidului de testare a efectelor
ecologice OCSPP 850.1075: Test de
toxicitate acută asupra peștilor de
apă dulce și de apă marină“ și sunt
efectuate în cadrul unor contracte
economice cu companii private de
petrol și gaze.

Callinectes sapidus
Rathbun, 1896
• Crabul albastru american,
Callinectes sapidus (Rathbun,
1896), este originar din Atlanticul
de Vest, fiind obiectul unui pescuit
extensiv și, mai recent, activității de
acvacultură. S-a stabilit ca specie
non-indigenă în Marea Mediterană,
în timp ce în Marea Neagră este
raportat sporadic.
• Datorită valorii sale ridicate pe piață
și potențialului pentru acvacultură,
am investigat adaptarea crabului
albastru la condițiile de captivitate.
• Comportamentul general observat
în captivitate încurajează eforturile
de acvacultură pentru această
specie valoroasă, demonstrând
perspective bune de adaptare.
• Exemplarul de crab albastru studiat
s-a hrănit în mod regulat cu midii vii
de Marea Neagră, acceptând ca
hrană și pește mărunt congelat
(rizeafcă, hamsie, șprot etc.).

Oncorhynchus mykiss
(Walbaum, 1792)
• În contextul interesului crescând al
operatorilor economici de a se
implica în amplasarea de viviere
flotante la litoralul românesc,
precum și al evoluțiilor moderne
din industria hranei pentru
organisme acvatice, această
cercetare a vizat testarea
adaptării păstrăvului curcubeu la
mediul marin al Mării Negre, prin
determinarea ratei de creștere a
acestuia, stabilirea dimensiunii
optime a exemplarelor pentru
transferul în apă marină și
sporirea calității cărnii.
• Rezultatele au fost excelente,
câștigul mediu de biomasă fiind
de aproximativ 1,7 kg (de la 300
de grame la aproape 2 kg) în doar
șapte luni.
• Calitatea și aspectul cărnii s-au
îmbunătățit semnificativ și nu a
fost înregistrată nicio mortalitate
în loturile testate.

Centrul
Demonstrativ pentru
Acvacultură (S-ADC)
• Centrul este un birou regional al
FAO/GFCM, găzduit de INCDM încă din
2017 și care urmărește promovarea
exploatării raționale a resurselor
marine vii, dezvoltarea durabilă a
acvaculturii și reducerea amenințărilor
cu care se confruntă mediul marin și
speciile vulnerabile.
• Este o structură regională, care
funcționează sub coordonarea directă
a GFCM, capabilă să răspundă nevoilor
și așteptărilor țărilor riverane Mării
Negre pentru dezvoltarea acvaculturii.
• Metodele de lucru ale S-ADC sunt
concentrate în două direcții: 1) module
de formare profesională pentru a oferi
experiență practică și pentru a facilita
transferul de tehnologie și 2)
facilitarea realizării de legături între
cercetare, factorii de decizie și
operatorii economici, prin consultanță
științifică.

Contribuții la clasificarea
microbiologică
• Echipa S-ADC a elaborat, în 2020,
„Ancheta documentară, de teren și de
hidrodinamică în vederea stabilirii şi
clasificării microbiologice a zonelor de
producţie şi relocare a moluştelor bivalve
vii din sectorul românesc al Mării Negre
conform Regulamentul (CE) nr.
627/2019”, care a fost transmisă către
autoritatea competentă (ANSVSA), pentru
a demara efectiv procedurile de
eșantionare/clasificare.
• În cadrul „Anchetei la țărm“, experții
Centrului de Acvacultură au confirmat
prin expediții în teren existența
potențialelor surse de contaminare
identificate în Ancheta documentară.
• În prezent, studiul microbiologic (pentru
care numai Laboratoarele DSV sunt
acreditate) a fost finalizat, Autoritatea
competentă (ANSVSA) clasificând toate
cele 3 zone de de producţie şi relocare a
moluştelor bivalve vii din sectorul
românesc al Mării Negre (Chituc Perișor, Baia Mamaia și Agigea Mangalia) în clasa A.

Primul exercițiu de
desemnare a unei ZAA la
litoralul românesc*
• Una dintre zonele propuse pentru dezvoltarea
acvaculturii la litoralul românesc este localizată la
Agigea - Eforie.
• Pre-selectarea zonei s-a realizat luând în considerare o
serie de parametri care indică pretabilitatea acesteia
pentru acvacultură.
• Metodologia utilizată pentru desemnarea zonei a fost
evaluarea nivelului de interes și estimarea Gradului de
Compatibilitate (GC) al zonei pre-selectate.
• Au fost investigate două scenarii pentru determinarea
compatibilității zonei atât pentru acvacultura peștilor,
cât și pentru acvacultura moluștelor.
• Conform GC calculat, zona cea mai propice pentru
acvacultura peștilor (în cuști) este localizată în partea
estică a poligonului (albastru/sus), cu o valoare a GC de
65.85. Acvacultura moluștelor poate fi realizată în
aproape întreg poligonul studiat (zona albastră/jos),
conform valorii obținute a GC de 31.48.
• Procesul de zonare pentru desemnarea oficială a
acestei ZAA trebuie să fie coordonat de autoritatea
competentă (Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură), în cooperare cu diferitele autorități
implicate în procedurile de licențiere, concesionare și
monitorizare.
*Niță V., Massa F., Nicolaev S., Fourdain L., Nenciu M.I. (2020). Establishing the
suitability of the Agigea - Eforie area for designation as Allocated Zone for
Aquaculture (AZA) and for unlocking the potentiality of mariculture in Romania.
Cercetări Marine/ Recherches Marines: 50: 152-173,
http://www.marine-research-journal.org/index.php/cmrm/article/view/164/129

Chestionar privind
acceptabilitatea
acvaculturii marine și a
fructelor de mare în
România**
• Evaluarea obiceiurilor de consum și a
percepției acvaculturii marine și a
peștelui/fructelor de
mare/moluștelor în România a fost
realizată prin elaborarea și
transmiterea unui chestionar complex.
• Au fost colectate peste 500
chestionare completate de la
repondenți din întreaga țară,
îndeosebi din zona litoralului și din
Capitală.
• Rezultatele obținute arată că, în
România, în ciuda de limitărilor mediu
și administrativ-legislative care au
împiedicat, până în prezent,
dezvoltarea acvaculturii marine, există
potențial pentru acceptarea socială a
acestui tip de activitate, majoritatea
repondenților fiind dispuși să
consume astfel de produse,
considerând, per total, că acvacultura
moluștelor poate avea beneficii
multiple (economice, sociale, de
mediu etc.).

**Nenciu M.I., Niță V., Fezzardi D., Massa F. (2021). Let’s talk seafood: Romanian
acceptability of marine aquaculture and sea products at a glance. Cercetări Marine/
Recherches Marines: 51: in press.

Prima fermă de
midii funcțională din
România!
• Eforturile și consultanța
speciliaștilor INCDM s-au
concretizat, în vara anului 2021,
prin instalarea primei ferme de
midii de la litoralul românesc, în
zona Agigea.
• Clasificarea microbiologică a
apelor va permite operatorului
economic să comercializeze
recolta obținută de pe instalațiile
de tip long-line.
• Parteneriatul cercetare - industrie
a fost parafat recent printr-un
protocol de colaborare încheiat
între S-ADC și operatorul
economic.
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