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ABSTRACT(online version) 
The quality of an hydrographic basin may be reflected by the composition of benthic 

macroinvertebrates communities as they can be influenced by the quality 

degradations of physical and chemical water parameters. The structure of the 

benthic community in the upper basin of the Cerna river was characterized by the 

presence of 13 groups.  Abundance and frequency values recorded for benthic 

communities varied according to the physical-chemical conditions specific to each 

sample collecting station. Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera and Amphipoda 

were influenced by changes in water quality, changes that were reflected in the 

composition and structure of such communities with low levels of abundance, 

reaching extinction in some areas of the basin. 
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INTRODUCERE 
Ecosistemele acvatice reprezintă unităţi de resurse şi servicii prin valoarea 

biologică a acestora, valoare dată de diversitatea şi productivitatea ridicată, 
potenţialul recreativ, natural şi potenţialul de a reprezenta surse permanente de apă 
potabilă (Jewitt 2002, Xu et al 2010). Analiza calităţii apei prin implicarea 
metodelor fizico-chimice şi biologice vin în sprijinul comunităţilor locale şi 
instituţiilor direct implicate în protecţia şi conservarea mediului înconjurător 
(Korte et al 2010, Shami et al 2010, Böhmer et al 2004).  

Cunoaşterea structurii comunităţii de macronevertebrate bentonice devine 
astfel un instrument de evaluare a stării trofice a ecosistemelor acvatice, precum şi 
un important indicator al nivelului de poluare frecvent folosit în stabilirea calităţii 
corpurilor de apă (Ogbeibu & Oribhabor 2002, Azrina et al 2006, Taowu et al 
2008, Badea et al 2010, Kubosova et al 2010).  

Interesul pentru studiul macronevertebratelor bentonice este cu atât mai 
important cu cât aceste organisme se implică activ în transformarea materialului de 
origine alohtonă (principala sursă de energie în ecosistemele acvatice) în biomasa, 
distribuită ulterior către nivelele trofice superioare (Burd et al 2008, Chaloner et al 
2010, Lamberti et al 2010). 

Pentru râul Cerna au fost efectuate o serie de studii privind structura 
comunităţii de macronevertebrate, dinamica si importanţa acestora, însă datele 
sunt departe de a fi complete (Răescu et al 2011).  



TUDORESCU CORINA et al: Benthic macroinvertebrate community structure in the upper hydrographic basin 

of Cerna river in relation to water quality (West and South-Western Romania) 

 

 

 

 58

Aşadar, principalul obiectiv al prezentei lucrări constă în extinderea ariei de 
studiu şi în alte sectoare ale râului Cerna şi suplimentarea bazei de date deja 
existente privind structura şi importanţa comunităţii bentonice în studiile de 
monitorizare a calităţii ecosistemelor acvatice.  
 

MATERIALE ŞI METODE  
Au fost colectate probe calitative în perioada iulie 2009 utilizând un fileu cu 

dimensiunea ochiurilor de 250 µm. Staţiile de colectare au fost localizate pe cursul 
a 15 afluenţi aparţinând bazinului hidrografic superior al râului Cerna, pe teritoriul 
a 4 masive muntoase (7 staţii - Munţii Godeanu - GO; 2 staţii Munţii Mehedinţi - 
MH; 2 staţii Munţii Almăjului - AL; 3 staţii Munţii Semenic - S).  

Probele au fost conservate în teren, în formaldehidă (4%). Factorii fizico-
chimici (pH, oxigen, conductivitate, duritate, Ca şi Mg, cianuri, nitriţi, nitraţi, 
fosfaţi şi amoniu) au fost determinaţi, în teren, utilizând multimetru 350i/SET şi 
spectofotometru HACH-LANGE DR2800.  

În laborator identificarea a fost făcută până la nivel de ordin, cu excepţia 
oligochetelor identificate până la nivel de subclasă, a lamelibranchiatelor, 
gasteropodelor, hirudineelor şi a turbelariatelor până la nivel de clasă şi a 
dipterelor determinate până la nivel de familie (Tachet et al 2000). Au fost 
prelucrate un număr de 15 probe cu un total de 9 449 de indivizi. 

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 i, Np  numărul total de staţii (Stan 1995). 

Amplasarea staţiilor conform numerelor de cod a fost următoarea (Figura 1): 
� Munţii Semenic: Staţia S1 (Verendin): 45°04'24"N - 22°15'20"E, altitudine 

420 m; Staţia S2 (Slătinic): 45°00'51"N - 22°15'31"E, altitudine 340 m.  
� Muntii Almăjului: Staţia AL1 (Lăpusnicel): 44°58'39"N - 22°13'12"E, 

altitudine 410 m; Staţia AL2 (Craiovei): 44°59'51"N - 22°12'52"E, altitudine 
480 m; Staţia AL3 (Sfirdinu Mare): 44°53'41"N - 22°20'52"E, altitudine 200 
m. 

� Munţii Godeanu: Staţia GO1 (Belareca):  45°06'29"N - 22°25'20"E, altitudine 
700 m Staţia GO2 (Izvor): 45°04'46"N - 22°24'58"E, altitudine 570 m; Staţia 
GO3 (Vanturătoarea): 44°58'01"N - 22°28'57"E, altitudine 300 m; Staţia GO4 
(Craiova): 45°07'10"N - 22°36'59"E, altitudine 780 m; Staţia GO5 (Naiba): 
45°09'32"N - 22°41'30"E, altitudine 800 m; Staţia GO6 (Cerna): 45°07'57"N - 
22°41'47"E, altitudine 500 m; Staţia GO7 (Bulzului): 45°10'32"N - 
22°44'56"E, altitudine 640 m; Staţia GO8 (Ponorovăţ): 41°04'10"N - 
22°27'49"E, altitudine 720 m. 

� Munţii Mehedinţi: Staţia MH1 (Areaca): 45°02'11"N - 22°37'12"E, altitudine 
760 m; Staţia MH2 (Ţăsna): 44°52'16"N - 22°29'56"E, altitudine 420 m. 
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Gradul de acoperire cu vegetaţie a pornit de la valori minime de 10 % 
(GO6), la 40 - 70% (AL3, GO4, GO8, MH1), atingând valori de 80% (AL1, AL2, 
GO2) şi depăşind 90% (S1, S2, GO1, GO3, GO5, GO7, MH2).  

Vegetaţia ripariană a variat de la o staţie la alta, datele corespunzătoare 
fiecărui masiv muntos fiind următoarele: 
� Munţii Semenic: Rhobinia sp., Prunus sp., Fraxinus sp., Juglans sp. (S1);  

Rhobinia sp., Alunus sp., Coryllus sp. (S2).  
� Munţii Almăjului:  Rhobinia sp., Crapinus sp., Populus sp., Fraxinus sp. 

(AL1);  Rhobinia sp., Coryllus sp., Salix sp., Alnus sp. (AL2);  Salix sp., Alnus 

sp. (AL3).  
� Munţii Godeanu: Salix sp., Alnus sp., Sambucus sp, Rhobinia sp. (GO1); Salix 

sp., Sambucus sp., Juglans sp. (GO2); Juglans sp., Prunus sp. (GO3); 
Sambucus sp., Acer sp., Slaix sp., Populus sp. (GO4); Carpinus sp., Salix sp. 
(GO5); Salix sp., Alnus sp. (GO6); Carpinus sp., Corylus sp., Acer sp., Betula 

sp. (GO7); Carpinus sp., Corylus sp., Rhobinia sp., Alnus sp. (GO8);  
� Munţii Mehedinţi: Alnus sp., Corylus sp., Fraxinus sp., Salix sp. (MH1) 

respectiv Fagus sp. (MH2). 
Valorile medii ale adâncimii şi lăţimii albiei râului pentru cele 15 staţii au 

fost de 0,26±0,06 cm, respectiv 2,17±0,66 m. 
 

 
FIG. 1. Localizarea staţiilor de colectare corespunzătoare afluenţilor din bazinul 

hidrografic superior al râului Cerna, 2009. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Valorile parametrilor fizico-chimici, pentru fiecare punct de colectare sunt 

prezentate in Tabelul 1. 
 În urma prelucrării probelor de bentos au fost identificate 13 grupe de 

macronevertebrate bentonice abundenţa numerică procentuală (%) fiind prezentată 
în Figura 2.  

Pentru ordinul Diptera au fost identificate 6 familii (Chironomidae, 
Simuliidae, Ceratopogonidae, Blepharoceridae, Rhagionidae, Limoniidae şi alte 
familii), cea mai bine reprezentată fiind cea a chironomidelor. Datorită numărului 
mic de reprezentanţi, unele comunităţi bentonice (Acarina, Odonata, Hirudinea, 
Turbelariata, Molusca - Lamelibranchiata, Gasteropoda - şi Heteroptera) au fost 
incluse în categoria “Altele” pentru o mai bună reprezentare (Figura 2). 

În urma analizei valorilor abundenţei numerice procentuale s-a observat o 
prezenţă redusă a plecopterelor (3 - 5%) şi a trichopterelor (1 - 13%) în cazul 
acelor staţii localizate aval de centrele rurale Belareca şi Izvor (GO1, GO2) sau 
influenţate de activităţile agricole din imediata apropiere (S1, S2, AL2).  

În paralel cu aceste valori, înrăutăţirea calităţii apei în aceste 5 puncte poate 
fi asociată şi cu abundenţa ridicată a dipterelor (reprezentate în procent de peste 
95% de chironomide), cu o valoare care depăşeşte 39% şi a oligochetelor prezente 
în toate cele 5 staţii (peste 18%) (Figura 2). 

 
TABEL 1. Valorile parametrilor fizico-chimici corespunzătoare celor 15 staţii de colectare, 

2009 
Parametri fizico-chimici 

St
aţ

ii
 d

e 
co

le
ct

ar
e 

pH
 

O
xi

ge
n 

(m
g/

l)
 

C
on

du
ct

iv
it

at
e 

(µ
s/

cm
) 

D
ur

it
at

e 
(º

G
e)

 

C
a 

(m
g/

l)
 

M
g 

(m
g/

l)
 

C
ia

nu
ri

 
(m

g/
l)

 

N
it

ra
ti

 
(m

g/
l)

 

N
it

ri
ti

 
(m

g/
l)

 

F
os

fa
ti

 
(m

g/
l)

 

A
m

on
iu

 
(m

g/
l)

 

GO1 8,20 9,33 316,00 9,62 64,9 2,23 0,002 0,8 0,002 0,003  0,023 
GO2 7,74 9,35 68,60 2,05 14,6 0,27 0,004 0,3 0,004 0,200 0,109 
GO3 7,74 9,04 325,00 8,54 60,9 1,58 0,020 1,4 2,800 0,009 0,021 
GO4 7,41 9,66 46,00 1,58 11,2 4,43 0,004 1,5 2,300 0,007 0,026 
GO5 7,60 9,53 41,90 1,44 10,3 3,45 0,003 1,3 1,800 0,009 0,026 
GO6 7,91 10,3 73,70 2,26 16,1 4,04 0,002 0,3 0,003 0,160 0,015 
GO7 7,61 9,63 64,90 2,02 14,4 3,56 0,030 0,8 0,003 0,110 0,016 
GO8 8,14 9,26 192,50 5,26 29,9 4,58 0,030 0,5 0,002 0,900 0,019 
MH1 8,16 9,54 177,00 3,93 28,0 4,26 0,030 0,8 0,003 1,800 0,490 
MH2 8,31 9,54 276,00 8,10 57,8 4,60 0,002 0,8 2,300 0,130 0,025 
AL1 8,12 8,90 284,00 6,21 33,3 6,68 0,007 0,8 0,011 0,160 0,044 
AL2 7,42 8,96 85,30 2,12 15,1 3,62 0,005 0,2 0,007 0,070 0,038 
AL3 8,40 9,31 172,10 3,81 27,1 0,63 4,000 0,7 0,003 4,210 0,012 
S1 8,00 8,57 622,00 1,26 5,05 5,47 0,001 0,2 0,017 1,430 0,044 
S2 7,73 8,79 309,00 2,10 9,38 3,39 0,004 0,9 0,009 0,910 0,024 
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Alături de diptere, oligochetele sunt recunoscute ca având un grad de 
toleranţă mult mai ridicat comparativ cu alte grupe indicatoare (Plecoptera, 
Ephemeroptera, Trichoptera, etc.) (Benbow 2009, Collier et al 2010).  

Abundenţa ridicată a oligochetelor şi dipterelor (cu maxime de 78% - GO6, 
respectiv 94% - MH2) în staţii care nu se află sub influenţa directă a activităţilor 
antropice (GO3, GO4, GO5, GO6, MH2 – Figura 2), dar care sunt caracterizate de 
o creştere a concentraţiei substanţelor organice (Tabel 1) se datorează probabil  
gradului de acoperire cu vegetaţie a malurilor de peste 90%. Vegetaţia poate juca 
un rol important prin intensificarea procesului de descompunere până la formarea 
de nitriţi şi nitraţi, atrăgând după sine o dezvoltare a comunităţilor bentonice mai 
tolerante (Tabel 1, Figura 2) (Berenzen et al 2001, Camargo & Alonso 2006). 

Abundenţe semnificative (maxim de 49,46% - GO1, minim de 2,23% - 
GO3) au fost stabilite şi pentru grupul ephemeropterelor, ponderea lor 
menţinându-se la valori ridicate în toate punctele monitorizate, excepţie făcând 
staţia MH2 unde nu au fost identificate în probele supuse analizei. Deşi sunt în 
general considerate ca fiind un grup sensibil, ephemeropterele pot fi reprezentate 
şi de specii cu o toleranţă mai ridicată (Eftenoiu et al 2011), prezenţa sau absenţa 
acestora fiind influenţată de un număr foarte mare de factori. Prin aceasta pot fi 
explicate valorile ridicate ale abundenţei în acele puncte de colectare care au 
suferit modificări calitative privind parametrii fizico-chimici ai apei. 

 

 
FIG. 2. Abundenţa numerică procentuală (%) a principalelor grupe de macronevertebrate 

bentonice din bazinul hidrografic superior al râului Cerna, 2009. 
 

Maximul abundenţei pentru coleoptere a fost stabilit la valoarea de 7,22% 
(AL2), iar minimul de 0,13% (GO7). Acestea au fost absente în 5 din cele 15 staţii 
monitorizate (Fig. 2). Amfipodele au înregistrat un tipar asemănător prin prezenţa 
lor in 11 staţii, cele mai mari valori înregistrându-se în cele două staţii localizate în 
munţii Semenic (70% - S1, respectiv 40% - S2) (Fig. 2). 
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Toleranţa ridicată a oligochetelor şi dipterelor, în special a chironomidelor, 
a fost susţinută şi de frecvenţa acestora, cu o valoare de 100%. Cele mai mici 
frecvenţe au fost constante pentru coleoptere şi amfipode (73,33%). Pentru grupul 
ephemeropterelor, plecopterelor şi trichopterelor frecvenţa a variat (93%; 86,67% 
respectiv 80%). 

 
CONCLUZII 
Au fost identificate 13 grupe de macronevertebrate bentonice: 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Amphipoda, Oligochaeta, 
Diptera, Acarina, Odonata, Hirudinea, Turbelariata, Molusca şi Heteroptera. 

 Cele mai mari valori ale abundenţei numerice procentuale a fost stabilită 
pentru grupul oligochetelor şi dipterelor, atât în staţiile localizate aval de centrele 
rurale monitorizate, cât şi în cazul acelor staţii caracterizate de prezenţa unei 
concentraţii ridicate a substanţei organice. 

 Rezultatele prezentului studiu nu sunt în totalitate susţinute de valorile 
parametrilor fizico-chimici, aceştia din urmă fiind capabili să caracterizeze doar o 
situaţie de moment. Includerea macronevertebratelor bentonice în studiile de 
monitorizare a calităţii apei devine obligatorie deoarece are un rol fundamental în 
obţinerea unei imagini de ansamblu asupra stării de sănătate a ecosistemului 
respectiv. 
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