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ABSTRACT(online version) 
Different sensitivity of benthic macroinvertebrates was used in determining water 

quality of the eight major tributaries of the Danube, which drains two mountain 

ranges: Locvei and Almăjului, within the context in which the macrozoobenthic 

community is influenced by changes in the qualitative parameters of aquatic 

ecosystems. To get an overview, a series of physical- chemical parameters (water 

temperature, pH, oxygen, conductivity, cyanide, nitrites, nitrates, phosphates) was 

studied in parallel with the study of benthic community. Elevated abundance of 

benthic groups in  the case of water quality characteristic (Ephemeroptera, 

Trichoptera, Plecoptera, Amphipoda), along  with their high frequency in all the 

monitored tributaries in the present study and the water quality parameters 

maintained within normal limits fits these lotic ecosystems in the A class of surface 

water quality.  
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INTRODUCERE 

Bazinul hidrografic al Dunării cuprinde 801 500 km2, cursul său străbătând 
10 ţări (Kirschner et al 2009).  

Astfel, protecţia fluviului se impune ca fiind de maximă importanţă datorită 
faptului că reprezintă suportul natural pentru un mare număr de specii de floră şi 
faună pe cale de dispariţie. Cunoaşterea şi menţinerea calităţii apei Dunării, alături 
de afluenţii acesteia, este fundamentală în asigurarea echilibrului natural. 

 Prezenţa sau absenţa unor grupe de macronevertebrate bentonice are o 
importanţă majoră in determinarea gradul de poluare al corpurilor de apă, alături 
de participarea activă la transformarea materialelor de origine alohtonă în 
biomasă, aceasta din urmă fiind transferată nivelelor trofice superioare (Anderson 
& Sedell 1979, Reice & Wohlenberg 1993, Warren et al 1997).  

Monitorizarea răspunsului unei populaţii bentonice la schimbarea condiţiilor 
de mediu necesită de obicei o perioadă prelungită de observaţii (Reznick & Baxter 
1994), fiind recomandată, în paralel, urmărirea structurii comunităţii şi a 
parametrilor fizico-chimici, întrucât se consideră că analiza singulară a factorilor 
fizico-chimici indică o situaţie de moment a calităţii apei (Lenat 1993, Reice & 
Wohlenberg 1993, Badea et al 2010). 

De-a lungul timpului au fost efectuate o serie de studii legate de importanţa 
şi rolul macronevertebratelor bentonice în monitorizarea calităţii apei Dunării, însă 
datele sunt departe de a fi complete (Hamchevici & Chiriac 2003, Chiriac et al 
2004, Mihail et al 2004, Lungu et al 2005).  
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Principalul obiectiv al prezentului studiu îl constituie extinderea ariei de 
studiu în diferitele sectoare ale Dunării şi completarea bazei de date existente cu 
cele privind structura comunitaţii bentonice în zona  Baziaş – Porţile de Fier, 
precum şi a modificărilor înregistrate în raport cu calitatea apei.   

 
MATERIALE ŞI METODE 

Au fost colectate probe calitative (iulie - august 2009) utilizând un fileu cu 
dimensiunea ochiurilor de 250 µm, din 8 afluenţi ai Dunării (sectorul Baziaş - 
Porţile de Fier) care drenează două masive muntoase: Munţii Almăjului (AL) şi 
muntii Locvei (LO).   

Pe lângă prelevarea de probe biologice s-au urmărit şi parametrii fizico-
chimici reprezentativi (oxigen, pH, temperatura apei, conductivitate, nitraţi, nitriţi, 
cianuri, fosfaţi).  

Probele au fost conservate în teren, în formaldehidă (4%). Factorii fizico-
chimici au fost determinaţi utilizând multimetru 350i/SET şi spectofotometru 
HACH-LANGE DR2800.  

În laborator identificarea a fost facută până la nivel de ordin, cu excepţia 
oligochetelor identificate până la nivel de subclasă, a nematodelor la nivel de 
încrengătură, a lamelibranchiatelor, gasteropodelor şi a turbelariatelor până la 
nivel de clasă şi a dipterelor determinate până la nivel de familie (Tachet et al 
2000).  

S-au calculat: abundenţa (A = (ni / N)*100) şi frecvenţa (F = Ni*100/Np), 
unde  ni reprezintă numărul  total de indivizi pentru specia i, N numărul total de 
indivizi ai tuturor speciilor (din proba sau probele studiate),  Ni numărul de staţii 
în care a fost identificată specia luată în discuţie, Np  numărul total de staţii (Stan 
1995). 

Amplasarea staţiilor conform numerelor de cod a fost următoarea (Fig.1): 
� Munţii Almăjului: Staţia AL1 (Eibenthal): 44°34'08"N - 22°07'18"E, altitudine 

190 m; Staţia AL2 (Sirinea): 44°38'21"N - 22°05'10"E, altitudine 360 m; Staţia 
AL3 (Secaristiţa): 44°48'11"N - 22°22'09"E, altitudine 290 m; Staţia AL4 
(Mala): 44°41'30"N - 22°20'40"E, altitudine 95 m. 

� Munţii Locvei: Staţia LO1 (Belobreşca): 44°48'39"N - 21°29'51"E, altitudine 
190 m; Staţia LO2 (Valea Mare): 44°44'28"N - 21°43'05"E, altitudine 220 m; 
Staţia LO3 (Camenita): 44°44'37"N - 21°47'34"E, altitudine 410 m; Staţia 
LO5 (Radimna): 44°48'09"N - 21°42'41"E, altitudine 440 m. 

Habitatul staţiilor a variat, vegetaţia fiind dominată de reprezentanţi ai 
genurilor  Alnus sp., Robinia sp., Fagus sp., Salix sp., Acer sp..  

Gradul de acoperire al malurilor cu vegetaţie a fost cuprins între 5 - 30% 
(LO1, LO3), 70 – 90% (AL 1, AL2, AL3, LO4), respectiv 95% (AL4).  

Regimul de curgere al apei a fost în general rapid, substratul fiind alcătuit 
predominand din nisip, pietre, pietriş. 

Valorile medii ale adâncimii şi lăţimii albiei râului pentru cele 8 staţii au 
fost de 0,22±0,07 cm, respectiv 1,73±0,63 m. 
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FIG. 1. Localizarea staţiilor de colectare corespunzătoare afluenţilor din bazinul Dunării 

(sector Baziaş – Porţile de Fier), 2009 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Valorile parametrilor fizico-chimici caracteristice fiecărei staţii de 
colectare a probelor au fost prezentate în Tabelul 1.  

În urma prelucrării probelor de bentos au fost identificate 13 grupe de 
macronevertebrate bentonice (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Diptera, 
Acarina, Nematoda, Oligochaeta, Amphipoda, Coleoptera, Molusca, Isopoda, 
Heteroptera, Turbelariata). 

Pentru ordinul Diptera au fost determinate 5 familii (Chironomidae, 
Simuliidae, Ceratopogonidae, Blepharoceridae, Limoniidae si alte familii), cea 
mai bine reprezentată fiind cea a chironomidelor. Datorită numărului mic de 
reprezentanţi, unele comunităţi bentonice (Acarina, Nematoda, Heteroptera, 
Turbelariata, Isopoda si Molusca - Lamelibranchiata, Gasteropoda) au fost incluse 
in categoria “Altele” pentru o mai bună reprezentare (Figura 2, 3). 

Valorile abundenţei numerice procentuale ale grupelor de 
macronevertebrate bentonice din afluenţii care drenează cele două masive 
muntoase au fost prezentate în Figura 2 (Munţii Almăjului), respectiv Figura 3 
(Munţii Locvei). 

Pentru Munţii Almăjului abundenţa numeric calculată pentru organismele 
identificate în bentosul staţiilor amplasate pe cursul celor 4 afluenţi monitorizaţi a 
fost susţinută de prezenţa unor grupe indicatoare de apă curată (Ephemeroptera, 
Trichoptera, Plecoptera, Amphipoda), bine oxigenată, valorile parametrilor fizico-
chimici menţinându-se în limite normale. Cele mai mari valori ale abundenţei au 
fost determinate în cazul ephemeropterelor, acestea fiind ridicate în toate cele 4 
staţii (Figura 2). 
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TABELUL 1. Valorile parametrilor fizico-chimici ai apei în cele 8 staţii monitorizate, 
2009 

 Parametrii fizico-chimici 
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 AL1 7,98 8,59 232,0 0,003 0,4 0,010 4,50 19,0 

AL2 7,94 9,34 166,8 0,003 0,3 0,009 2,82 15,2 
AL3 7,87 9,07 93,6 0,003 1,1 0,003 4,42 18,1 
AL4 7,67 8,30 224,0 0,002 0,3 0,009 0,27 19,2 
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LO1 8,07 7,29 595,0 0,003 0,2 0,040 1,18 23,9 
LO2 8,38 9,11 453,0 0,004 0,3 0,004 0,24 17,7 
LO3 8,03 7,75 490,0 0,002 1,0 0,007 0,31 17,4 
LO4 8,15 8,62 353,0 0,001 0,7 0,003 0,44 20,5 

 
O situaţie asemănătoare a fost stabilită şi pentru grupul dipterelor, 

excepţie făcând staţia AL1, unde nu a fost depăşită valoarea de 1%. În general 
prezenţa dipterelor, în special a larvelor de Chironomidae, indică o apă de calitate 
inferioară (Benbow 2009, Collier et al 2010). În cazul celor 3 staţii prezentate 
anterior, grupul dipterelor a fost dominat de reprezentanţi aparţinând altor familii 
(Blepharoceridae, Simuliidae), acestea fiind caracteristice, în general, 
ecosistemelor acvatice bine oxigenate, cu viteza mare de curgere şi temperaturi 
mai scăzute. 

Valoarea de 2% (Altele) a abundenţei pentru restul grupelor bentonice a 
fost determinată de prezenţa gasteropodelor, nematodelor, a hidracarienilor, 
turbelariatelor şi isopodelor, din comunitatea bentonică lipsind reprezentanţii 
heteropterelor. Aceştia au fost identificaţi numai în bentosul probelor colectate din 
afluenţii care drenează masivul munţilor Locvei (Figura 3). 

În cazul afluenţilor monitorizaţi în munţii Locvei, grupul amfipodelor 
prezintă valori maxime ale abundenţei în toate cele 4 puncte monitorizate în 
prezentul studiu, cea mai mare valoare atingând 92% (LO2). 
 Deşi sunt reprezentate de valori reduse ale abundenţei, prezenţa şi în acest 
caz a grupelor bentonice caracteristice cursurilor de apă curată (Ephemeroptera, 
Trichoptera, Plecoptera) (Figura 3), alături de parametrii fizico-chimici menţinuţi 
în limite normale, sugerează existenţa unei ape încadrate în categoria I de calitate 
privind apele de suprafaţă.  
 Toate aceste rezultate sunt susţinute de valori reduse ale abundenţei  
dipterelor (1% - LO1, LO4), în special a chironomidelor, până la dispariţia 
acestora în 2 dintre afluenţii analizaţi (LO2, LO3). 
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FIG. 2. Abundenţa numerică procentuală (%) a grupelor de macronevertebrate bentonice 
din afluenţii Munţilor Almăjului, 2009 
 
 

Coleopterele sunt prezente în 3 din cele 4 staţii (cu maxim de 5% - LO3 şi 
minim de 2% - LO4). Structura comunităţii bentonice este completată de prezenţa 
heteropterelor şi a tuturor celorlalte grupe bentonice identificate în prezentul 
studiu (Altele) (Figura 3). 

Valorile frecvenţei (Figura 4) s-au menţinut la valori de 100% pentru 
majoritatea grupelor bentonice identificate în afluenţii care străbat teritoriul celor 
două masive muntoase, excepţie făcând amfipodele şi comunitatea alcătuită din 
gasteropode, nematode, hidracarieni, turbelariate si isopode (Altele) (75% - M. 
Almajului) şi grupul oligochetelor (25% - M. Locvei). 
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FIG. 3. Abundenţa numerică procentuală (%) a grupelor de macronevertebrate bentonice 
din afluenţii Munţilor Locvei, 2009 
 
 

 
FIG. 4. Frecvenţa  (%) comunitatilor macrozoobentonice in afluentii celor doua masive 

muntoase, 2009 
 

CONCLUZII 

 Valorile abundenţei numerice procentuale ale grupelor bentonice 
caracteristice apelor curate (Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Amphipoda) 
s-au menţinut  ridicate în toţi cei 8 afluenţi ai Dunării analizaţi. 
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Această structură a fost susţinută şi de valorile parametrilor fizico-chimici 
monitorizaţi în paralel cu studiul comunităţii macrozoobentonice, parametrii 
calitativi ai apei menţinându-se în limite normale şi încadrând aceşti afluenţi în 
clasa I de calitate privind apele de suprafaţă. 
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