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ABSTRACT(online version) 
 In 2009, it was studied the structure of macrozoobenthic communities from the 

tributaries of the upper sector of Timis River, which partially drain three mountain 

ranges: Semenic, Tarcu and Poiana Rusca, these investigations being the first of this 

kind conducted in the South-Western part of Romania. Parallel with the 

investigation of the benthic communities, water samples were also taken and it was 

performed  the determination of the following parameters: ph, conductivity, 

dissolved oxygen, total hardness, Ca, Mg, cyanide, nitrogen and total phosphorus, 

this waters being included in the first class category of the surface waters. The 

community of invertebrates of these tributaries is a complex community, made of 16-

18 groups of benthic invertebrates, characteristics of clean watercourses, from the 

upper sector of a lotic system. The abundance of groups that indicate an excellent 

water quality (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), differ depending the 

massifs mountain where these tributaries come from. Thereby, in tributaries that are 

from Tarcu, over 50% of benthic community is represented by these three groups 

(53%). This percentage drops to 42% for the tributaries that come from Poiana 

Rusca and reaches 22% for those that drain Semenic Mountain. All these results 

attest to tributaries of Timis River, situated in its upper sector, a river which can be 

included in a first class of surface water, taking into consideration both chemical 

parameters of water and the structure of the macronevertebrate benthic 

communities.  
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INTRODUCERE 
Structura comunităţilor de macrozoobentos reprezintă un important 

indicator al calităţii apei din ecosistemele acvatice investigate (Rosenberg & Resh, 
1993). Nevertebratele bentonice sunt indicatori sensibili ai schimbării calităţii 
ecosistemului, din cauza faptului că ele pun în evidenţă schimbările de lungă 
durată ale calităţii apei, spre deosebire de evaluările factorilor fizico-chimici, care 
evidenţiază situaţii de moment (Johnson et al., 1993). Evaluarea calităţii apei 
ecosistemelor acvatice cu ajutorul macronevertebratelor bentonice a fost făcută în 
România pe mai multe bazine acvatice (Găldean & Staicu, 1997; Petrovici & 
Szatmári, 1998; Puinean et al., 1998; Râşnoveanu & Ignat, 1993; Tatole 1994; 
Neagu, 1999; Curtean – Bănăduc, 2005; Gheţeu et al. 2005; Mare Roşca & 
Mihalescu, 2010), însă aceste studii lipsesc cu desăvârşire pentru regiunea Banat, 
aflată în partea de Vest a ţării.  
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Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a calităţii apei principalilor afluenţi 
din sectorul superior al râului Timiş, considerând ca şi indicator al calităţii apei, 
structura comunităţii de macronevertebrate bentonice. Timişul este cel mai mare 
râu interior al Banatului, care îşi are izvoarele pe versanţii estici ai Munţilor 
Semenic, în Judeţul Caraş-Severin. Râul are o suprafaţă a bazinului de recepţie de 
13.085 km² şi o lungime totală de 339.7 km, dintre care 241.2 km în România 
(Ujvari, 1972). Se varsă în Dunăre, teritoriul Serbiei, la Panciova (pe o porţiune de 
3.3 km râul marcând frontiera româno-sârbească). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
ZONA STUDIATĂ. Probele au fost colectate, din 20 de afluenţii de ordinul I ai 

Timişului, aflaţi sectorul lui superior, care drenează trei masive muntoase: 
Semenic (partea  de nord-est), Ţarcu (partea de nord şi de vest) şi Poiana Ruscă 
(partea de sud-vest). Denumirea afluenţilor, codul staţiei, coordonatele geografice 
şi unele caracteristici ale albiei sunt prezentate în tabelul 1, iar amplasarea lor în 
bazinul hidrografic al Timişului, în figura 1.   

 

 
FIG. 1. Amplasarea staţiilor de prelevare a probelor în bazinul hidrografic al râului Timiş 

 
PRELEVAREA PROBELOR. Probele semicantitative au fost colectate în luna 

august 2009 utilizând un fileu prevăzut cu o sită cu dimensiunea ochiurilor de 250 
µm, prin răscolirea substratului din diferite microhabitate, timp de 3 minute. 
Materialul colectat  a fost conservat în teren în formaldehidă 8%, ulterior fiind 
sortat în laborator, utilizând determinatoarele următorilor autori: Croft (1986), 
Tachet et al. (1994), Sansoni (2001). Materialul triat este conservat în alcool etilic 
70% şi se află în colecţia Departamentului de Biologie al Facultăţii de Chimie, 
Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara. 
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La fiecare punct de prelevare a probelor (staţie), au fost măsuraţi următorii 
parametrii fizico-chimici, utilizând un multiparametru HACH Lange: pH-ul, 
oxigenul dizolvat - OD (mg/L), conductivitate - Cond (µS/cm), duritatea totală - 
DT (oG), calciu - Ca (mg/L), magneziu - Mg (mg/L), cianuri - CN (mg/L), azot 
anorganic dizolvat total - N (mg/L) şi fosfaţi total – P (mg/L). 
 
TABELUL 1. Afluenţii din sectorul superior ai râului Timiş, coordonatele geografice, 
altitudinea, lăţimea albiei şi adâncimea apei la staţiile investigate de pe aceşti afluenţi 

  
Alt. 
(m) 

Coordonate Lăţime albie (m) Adâncime apă (m) 
N E maximă minimă maximă minimă 

A
fl

ue
nţ

i d
in

 
M

un
ţi

i S
em

en
ic

 S1 Grădişte 820 45°13'13" 22°06'42" 2.8 1.2 0.7 0.2 
S2 Brebu 860 45°14'03" 22°08'47" 1.5 0.7 0.3 0.05 
S3 Luncaviţa 450 45°05'59" 22°16'10" 1.2 0.4 0.2 0.005 
S4 Cerneţu 270 45°12'39" 22°15'53" 2.5 1.3 0.6 0.1 
S5 Petroşniţa 300 45°19'14" 20°14'14" 2.3 1 0.35 0.15 
S6 Runc 320 45°22'46" 22°07'47" 2.8 0.8 0.35 0.005 
S7 Străjeşti 280 45°23'08" 22°02'43" 2.6 0.9 0.15 0.05 

A
fl

ue
nţ

i d
in

 
M

un
ţi

i 
Ţ
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cu

 

TA1 Slătinioara 395 45°21'38" 22°22'01" 2.3 0.8 0.65 0.15 
TA2 Bolnişoara 400 45°19'07" 22°21'31" 4.5 0.8 0.25 0.05 
TA3 Armeniş 440 45°14'21" 22°21'25" 2.3 1.6 0.25 0.1 
TA4 Vidra 620 45°25'05" 22°31'25" 2 0.7 0.3 0.06 
TA5 Mânzul 490 45°29'56" 22°31'14" 3.1 1.6 0.45 0.1 

A
fl

ue
nţ

i d
in

 M
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a 

R
us

că
 

PR1 Padeşu 300 45°39'30" 22°11'59" 6 3.5 0.4 0.1 
PR2 Hăuzeasca 260 45°42'24" 22°09'40" 3.5 0.7 1.1 0.15 
PR3 Bozga 340 45°45'10" 22°15'37" 1.4 0.2 0.2 0.05 
PR4 Micota 460 45°32'16" 22°33'28" 2.8 1.4 0.4 0.12 

PR5 Stârna Mare 390 45°31'33" 22°31'10" 2.1 0.6 0.35 0.03 
PR6 Loznişoara 415 45°34'28" 22°29'35" 2.1 0.3 0.5 0.03 
PR7 Glimboca 295 45°31'19" 22°19'16" 3.15 1.1 0.45 0.04 

PR8 Macioviţa 235 45°31'59" 22°11'53" 1.1 0.25 0.25 0.03 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Factorii chimici ai apei din afluenţii râului Timiş 

În afluenţii din toate trei sectoarele, apa are un pH neutru spre foarte uşor 
bazic, fiind bine oxigenată, caracteristică apelor unui sector superior al râului (vezi 
tabel 2). Conductivitatea apei diferă însă, cele mai mari valori fiind înregistrate în 
apele care drenează partea de sud-vest a Munţilor Poiana Ruscă (342 şi 266 
µS/cm, cu o medie pentru toţi afluenţii care vin din acest masiv, de 175.53 µS/cm). 
De asemenea, afluenţii care vin din acest masiv muntos, au şi o duritate a apei, 
dublă faţă de cei care vin din celelalte două masive muntoase (4.3, faţă de 2.91 şi 
respectiv, 2.27). 

La fel ca şi valorile durităţii, afluenţii care vin din Munţii Poiana Ruscă 
prezintă o media a valorii conţinutului apei în calciu, mai mari decât valorile medii 
pentru celelalte două categorii de afluenţi (28.5 mg/L, faţă de  17.1 şi respectiv, 
16.2 mg/L). 

Concentraţiile în magneziu cele mai mari, însă, au fost găsite în afluenţii 
care vin din Munţii Semenic, respectiv, 16.3 mg/L în Valea Runc, 9.65 mg/L în 
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Valea Grădişte şi 7.61 mg/L în Valea Brebu (cu o valoare medie pentru toţi 
afluenţii Timişului care vin din acest masiv, de 6.06 mg/L). 

TABEL 2. Parametrii chimici ai apei la staţiile investigate din afluenţii sectorului superior al 
râului Timiş 

 
Cianurile au fost prezente la toate staţiile investigate, cu valori extrem de 

mici, în toţi afluenţii investigaţi (sub 0.007 mg/L). O singura excepţie a fost 
înregistrată, cu valoarea de 0.009 mg/L, la staţia Luncaviţa, de pe afluentul cu 
acelaşi nume al Timişului, care vine din Munţii Semenic. 

Azotul total (care este format din azotaţi, azotiţi şi amoniu), are valori 
subunitare la toate staţiile investigate, cu un maxim înregistrat la staţia S6 – Valea 
Runc din Munţii Semenic, unde prezenţa unor deşeuri din agricultură 
(îngrăşăminte şi resturi vegetale), a determinat înregistrarea valorii de 1.141 mg/L. 
Fosforul total, este de asemenea, înregistrat cu valori subunitare, majoritatea chiar 
în jurul valorii de 0.5 mg/L, cu o sigura excepţie, la afluentul valea Petroşniţei, tot 
din Munţii Semenic, unde a fost întâlnită valoarea de 1.07 mg/L.  

Comunitatea de macronevertebrate bentonice 

Afluenţii Timişului, care vin din Munţii Semenic, prezintă în compoziţia 
comunităţii macrozoobentonice, aproape toate grupele care sunt caracteristice 
apelor curate, din sectorul superior al unui râu. Astfel, sunt prezente grupele 
indicatoare de apă curată, bine oxigenată, respectiv, larve din ordinele 
Ephemeroptera, Plecoptera şi Trichoptera (vezi fig. 2-A), alături de care se găsesc 
oligochete, crustacee amfipode, coleoptere, hidracarieni şi hirudinee. Comunitatea 

   
ph 

OD 
(mg/L) 

Cond 
(µS/cm) 

DT 
(0G) 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

CN 
(mg/L) 

N 
(mg/L) 

P 
(mg/L) 
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PR1 Padeşu 8.2 9.63 125.2 3.32 23.6 2.83 0.002 0.524 0.21 
PR2 Hăuzeasca 6.9 8.16 141.5 2.57 18.3 2 0.003 0.726 0.21 

PR3 Bozga 8.2 8.74 266 6.22 35.3 5.49 0.003 0.542 0.2 

PR4 Micota 7.9 8.88 98.4 2.59 18.5 2.9 0.004 0.411 0.8 
PR5 Stârna Mare 7.5 8.3 116.6 2.79 19.9 1.54 0.004 0.411 0.61 
PR6 Loznişoara 8.1 8.99 178.1 3.86 27.1 0.262 0.005 0.264 0.61 
PR7 Glimboca 7.6 8.2 136.4 3.33 23.7 1.68 0.003 0.336 0.49 
PR8 Macioviţa 8.1 8.2 342 9.71 61.9 4.43 0.005 0.13 0.05 

Media 7.8 8.64 175.53 4.3 28.5 2.64 0.0036 0.418 0.4 
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S1 Grădiste 7.1 8.78 32.2 3.16 22.5 9.65 0.007 0.407 0.07 
S2 Brebu 7 8.69 26.7 1.67 11.9 7.61 0.007 0.462 0.14 
S3 Luncaviţa 8 8.98 236 6.04 39.8 1.99 0.009 0.126 0.19 
S4 Cerneţu 7.4 9 66 1.55 11.1 3.74 0.001 0.278 0.11 
S5 Petroşniţa 7.9 9.22 161.7 3.29 23.5 0.86 0.004 0.827 1.07 
S6 Runc 7.7 9.01 141.1 3.76 4.42 16.3 0.006 1.141 0.78 
S7 Străjeşti 8.3 8.75 151.3 0.92 6.53 2.24 0.005 0.938 0.17 

Media 7.6 8.92 116.43 2.91 17.1 6.06 0.01 0.597 0.36 
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TA1 Slatinioara 7.2 8.73 60.4 1.38 9.86 4.87 0.006 0.445 0.17 
TA2 Bolnişoara 7.6 8.65 70.7 1.38 9.85 4.3 0.001 1.125 0.94 
TA3 Armeniş 8 8.93 131.7 3.24 23.1 2.5 0.003 0.725 0.07 
TA4 Vidra 7.8 9.59 79.6 3.61 25.7 4.57 0.003 0.614 0.42 
TA5 Mânzul 7.6 9.03 55.4 1.73 12.4 7.3 0.003 0.171 0.27 

Media 7.6 8.99 79.56 2.27 16.2 4.71 0.0032 0.616 0.37 
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de diptere din aceşti afluenţi este alcătuită din larve aparţinând familiei 
Chironomidae (care domină numeric), alături de care apar şi larve din familiile: 
Simuliidae şi Limoniidae. 

Afluenţii din Munţii Ţarcu, prezintă de asemenea, grupele indicatoare de 
apă curată, deosebirea faţă de afluenţii care vin din Munţii Semenic, fiind dată de 
ponderea mai mare (20%) pe care o ocupă larvele din ordinul Plecoptera (vezi 
figura 2-B). Tot comparativ cu afluenţii din Munţii Semenic, în cei din Munţii 
Ţarcu, larvele din ordinul Ephemeroptera, au o pondere mai mare (30%). Restul 
comunităţii este reprezentată de aceleaşi grupe de nevertebrate, în plus aici 
apărând planariile, crustaceele isopode, colembolele şi dipterele din familia 
Ceratopogonidae.  

 Afluenţii din Munţii Poiana Ruscă, prezintă o comunitate de asemenea, 
alcătuită din grupele indicatoare de apă curată, cu o pondere mai mare a larvelor 
din ordinul Trichoptera, comparativ cu ceilalţi afluenţi (figura 2-C). Comparativ 
de afluenţii din Munţii Ţarcu, în cei din Munţii Poiana Ruscă nu au fost găsite în 
probe crustaceele isopodele, însă au apărut (numai aici), larvele de insecte din 
ordinul Odonata, exemplare de Ancylus fluviatilis (Molusca: Gastropoda), precum 
şi larve de diptere din familia Rhagionidae. La aceste staţii, în bentos, au fost 
întâlniţi în număr mare (60 indivizi, la staţia Macioviţa), indivizi de planarii 
(Turbellaria: Tricladida). 

 

  
 A.     B.  

C.  
FIG. 2. Abundenţa numerică procentuală a grupelor de macronevertebrate bentonice din 

afluenţii Timişului care drenează partea de N-E a Munţilor Semenic (A), partea de Vest şi 
de Nord a Munţilor Ţarcu (B) şi cei care drenează partea de S-V a Munţilor Poiana Ruscă 

(C). 
CONCLUZII 
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Abundenţa grupelor care indică o apă de calitate excelentă (Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera), diferă în funcţie de masivele muntoase din care provin 
afluenţii râului Timiş. Astfel, în tributarii care provin din Munţii Ţarcu, peste 50% 
din comunitatea bentonică este reprezentată de aceste trei grupe (53%). Acest 
procent scade la 42% pentru tributarii care provin din Munţii Poiana Ruscă şi 
ajunge la 22% la cei care drenează Munţii Semenic.  

 Toate aceste rezultate atestă pentru afluenţii râului Timiş, aflaţi în sectorul 
său superior, o apă care se încadrează în clasa I de calitate a apelor de suprafaţă, 
atât din punct de vedere al parametrilor chimici ai apei, cât şi după structura 
comunităţilor de macronevertebrate bentonice. 
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