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ABSTRACT 
Analysis of macrozoobentos communities is frequently used in conservation 
studies of water bodies biodiversity, beside the role as bioindicators, larvae 
belonging to Trichoptera order are an important link of the aquatic food chain. 
This study draws attention over water bodies continuous degree, among the 
caddisflies role to insure their stability. Samples were qualitative type, at sampling 
it was used an entomological net. 10 species of caddisflies belonging at 2 families 
were identified in analyzed samples. Limnephilus affinis, L. flavicornis and L. 
rhombicus recorded the highest values regarding frequency, in abundance case 
this situation was characterized by one specie (L. flavicornis). 
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INTRODUCERE 

Poluarea mediului constituie o ameninţare serioasă pentru existenţa 
ecosistemelor, fie ele acvatice sau terestre. Când devine vizibilă consecinţa poluării 
unui ecosistem, de obicei este prea târziu pentru a preveni distrugerea acestuia 
(Gazala- Kopciuch et al., 2004).  

Odată cu dezvoltarea socio-economică nesustenabilă, ecosistemele 
acvatice au fost şi sunt supuse unei continue degradări, ariile protejate fiind doar o 
soluţie parţială pentru conservarea habitatelor acvatice, însa puţine astfel de zone 
au fost create în mod specific pentru a duce la bun sfârşit acest obiectiv (Saunders 
et al., 2002)  

Monitoringul ecologic al corpurilor de apă poate asigura baza de date 
necesară, atât pentru cercetarea aprofundată (înţelegerea, explicarea şi evaluarea 
cuantificată a diferitelor tipuri de ecosisteme sub aspectul structurii, a proceselor şi 
mecanismelor lor de funcţionare în cadrul ierarhiei sistemelor ecologice), cât şi 
pentru evaluarea impactului acţiunilor întreprinse în vederea menţinerii integrităţii 
sistemelor ecologice de acest tip (Woodsmith et al., 2005; Growns, 2009; Clark et 
al., 2010). O problemă majoră o reprezintă astfel evaluarea ecologică a întregului 
ecosistem acvatic. Conservarea, întreţinerea, reabilitarea şi restaurarea acestor 
ecosisteme, precum şi a integrităţii lor biotice sunt obiective importante ale 
activităţilor de management viabile peste tot în lume (Lindenmayer et al., 2006; 
Geist, 2011). 

Rolul macronevertebratelor bentonice în evaluarea calităţii corpurilor de 
apă, a integrităţii şi biodiversităţii acestora a căpătat amploare în ultimul deceniu, 
numeroase studii recunoscând importanţa macrozoobentosului pentru sistemele 
acvatice (Abdallah & Barton, 2003;  MacKenzie et al., 2004; Jimenez et al., 2011). 



GLAVA et al: The importance of biodiversity conservation of water bodies: a case study concerning the structure 
and role of bioindicators in Western Romania 
 

102 
 

Printre ariile protejate cu rol in menţinerea biodiversităţii acvatice se 
numară şi Parcul Natural Cefa, situat în nord-vestul Romaniei, cu o suprafaţă de 
5002 ha (Petrovici, 2007; PNC, 2012). Acest studiu are ca scop atragerea atenţiei 
asupra degradării corpurilor de apă şi a rolului populaţiilor de macronevertebrate 
bentonice în asigurarea stabilităţii, adaptabilităţii si rezilienţei acestora.   
 

METODOLOGIE 

Caracterizarea ariei ţintă 
Limita nord-vestică a parcului coincide cu graniţa Româno-Ungară, limita 

sudică fiind definită de canalul de la marginea Pădurii Rădvani, iar limita estică 
este trasată de canalul ce leagă Crişurile. Altiudinea în parc rămâne constantă, între 
90 şi 110 m (PNC, 2012). 

 Aria se caracterizează printr-o diversitate mare a habitatelor şi dispunerea 
lor în mozaic, dar şi prin gradul ridicat de integritate ecologică al acestora, 
observându-se prezenţa unor categorii de habitate precum: arii înmlăştinite, iazuri 
piscicole, canale de diferite dimensiuni şi cu curgere diferită a apei, bălţii, pădurii, 
păşunii şi terenuri cultivate (Petrovici, 2007). 

Localizarea şi descrierea staţiilor de colectare a probelor 
Localizarea staţiilor conform numărului de cod este următoarea: S1 

(canalul de lângă Centrul de Vizitare), S2 (canal 2), S3 (canal 4), S4 (canal de 
evacuare Ateaş), S5 (canal 3), S6 (canal 1) (Figura 1). 

 Gradul de acoperire cu vegetaţie ripariană al albiei a fost cuprins între 1-
90%, iar adâncimea medie a canalelor în intervalul 1.79±0.40 m. Lăţimea medie a 
fost identificată ca fiind cuprinsă între 3.12±0.44 m. 

Substratul punctelor de colectare este variat, de la mâlos cu depuneri de 
detriutus (S1-S3, S5) la argilos şi nisipos (S4, S6). 

Materiale şi metode utilizate 
În prezentul studiu au fost colectate probe de tip calitativ (sezonul de vara 

2010), utilizând fileul entomologic (cu dimensiunea ochiurilor de 250 µm). Staţiile 
de colectare a probelor (6) au fost prezentate în Figura 1. Conservarea probelor 
biologice a presupus utilizare de acool etilic (70%). 

Probele au fost ulterior prelucrate în laborator, la identificare utilizându-se 
următorii autori: Waringer & Graf, 1997; Wallace et al., 2003. În total a fost 
prelucrat un număr de 42 indivizi aparţinând ordinului Trichoptera. 

Au fost calculate abundenţa (A= (ni / N)*100) şi frecvenţa (A=(ni / 
N)*100), unde ni reprezintă numărul total de indivizii ai speciei i, N numărul total 
de indivizii ai tuturor speciilor (din punctele de colectare), Ni numărul de staţii în 
care a fost identificată specia respectivă, Np numărul total de staţii (Stan, 1995). 

 



 

 

Fig. 1. Localizarea punctelor de colectare
 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Importanţa comunită
Larvele de trichoptere, alături de alte macronevertebrate bentonice, au o 

importanţă considerabilă în piscicultură, deoarece reprezintă o verigă importantă 
lanţului trofic, ca sursă de hrană pentru alte vie
larve consumă substanţe organice în descompunere, contribuind astfel
curăţarea apelor (Lepneva, 1970).

Mai mult decât atât, există numeroase studii conform cărora larvele de 
trichoptere sunt de o importan
2008; Ciolpan, 2005). 
 Rolul biodiversită

Biodiversitatea apelor dulci oferă o largă varietate de bunuri 
pentru societatea umană, unele dintre ele fiind de neînlocuit. Valoarea 
biodiversităţi cuprinde o serie de com
de material genetic şi sus
materialul organic aflat în descompunere (Dudgeon et al., 2005).

Cu toate că încă există pu
comparativ cu cele terestre, au fost aduse dovezi 
ecosistemelor, biodiversitatea scăzută are un impact negativ
(Dudgeon et al., 2005). Macronevertebratele bentonice au astfel  rol multiplu în 
funcţionarea ecosistemelor acvatice, iar prezen
bogăţiei acestora, precum 
proceselor specifice ecosistemelor (Dudgeon et al., 2005).
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1. Localizarea punctelor de colectare a probelor în aria ţintă, 2010 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

a comunităţii ţintă în ecosistemele acvatice 
Larvele de trichoptere, alături de alte macronevertebrate bentonice, au o 

ă considerabilă în piscicultură, deoarece reprezintă o verigă importantă 
trofic, ca sursă de hrană pentru alte vieţuitoare acvatice (peştii). Aceste 

e organice în descompunere, contribuind astfel 
area apelor (Lepneva, 1970). 

Mai mult decât atât, există numeroase studii conform cărora larvele de 
trichoptere sunt de o importanţă majoră în determinarea calităţii apelor (Ghe

Rolul biodiversităţii în conservarea corpurilor de apă 
Biodiversitatea apelor dulci oferă o largă varietate de bunuri şi servici 

pentru societatea umană, unele dintre ele fiind de neînlocuit. Valoarea 
i cuprinde o serie de componente precum: valoarea economică, depozit 

i susţinerea ecosistemelor acvatice prin curăţarea apelor de 
materialul organic aflat în descompunere (Dudgeon et al., 2005). 

Cu toate că încă există puţine date privind ecosistemele acvatice
comparativ cu cele terestre, au fost aduse dovezi asupra faptului că în procesele 

biodiversitatea scăzută are un impact negativ asupra acestora
(Dudgeon et al., 2005). Macronevertebratele bentonice au astfel  rol multiplu în 

osistemelor acvatice, iar prezenţa speciilor cheie, magnitudinea 
iei acestora, precum şi alte atribute ale comunităţilor pot afecta ratele 

proceselor specifice ecosistemelor (Dudgeon et al., 2005). 
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Mai mult decât atât, necesitatea cunoa
dulci este dată de asigurarea unui management corespunzător al acesteia, în 
vederea susţinerii echilibrului natural.

Structura comunită
În urma prelucrări în laborator a materialului colectat s

număr de 10 specii de trichoptere care aparţin de
Hagenella), grupate în 2
urmează: Familia Limnephilidae: genul Limnephilus (
binotatus - S3, S6; L. extrincatu
L. luridus - S5; L. nigriceps
Familia Phryganeidae: genul Hagenella (

 

Fig. 2. Frecvenţa speciilor de trichoptere
 

Cele mai frecvente specii de trichoptere 
flavicornis, L. rhombicus (50%),
ridicată de 33% (Figura 2).

De altfel, L. affinis
substratul alcătuit din pietre, bolovani, pietri
material organic. Specia trăie
vegetaţie abundentă, sau în pâr
2008). Ea a fost identificată în prezentul studiu în cazul a 3 sta
Valori ridicate ale frecven
specie caracteristică râurilor lent
flavicornis (S1, S4, S5), tolerantă la poluare, întâlnit
ca aparţinând unor ecosisteme de tipul iazurilor poluate (Lepneva, 1971).
binotatus este menţionată ca fiind caracterist
mlăştinoase (Graf et al., 2008). Aceasta a fost identificată în 2 puncte de control, 
S3, S6.  
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Mai mult decât atât, necesitatea cunoaşterii valorii biodiversităţii apelor 
dulci este dată de asigurarea unui management corespunzător al acesteia, în 

inerii echilibrului natural. 
Structura comunităţii de trichoptere în aria vizată 
În urma prelucrări în laborator a materialului colectat s-au identificat un 

de trichoptere care aparţin de 2 genuri (Limnephilus, 
), grupate în 2 familii (Limnephilidae, Phryganeidae), după cum 
Familia Limnephilidae: genul Limnephilus (L. affinis - S1, S2, S3;

L. extrincatus - S5; L. flavicornis - S1, S4, S5; L. lunatus 
L. nigriceps - S1; L. rhombicus - S1, S5, S6; L. stigma -

Familia Phryganeidae: genul Hagenella (H. clathrata - S2). 

 
a speciilor de trichoptere identificate în aria ţintă, 2010 

Cele mai frecvente specii de trichoptere au fost: Limnephilus affinis
(50%), L. binotatus  înregistrând de asemenea o frecven

2). 
L. affinis a fost de nenumărate ori citată în literatură ca preferând 

substratul alcătuit din pietre, bolovani, pietriş grosier la care se poate adăuga 
material organic. Specia trăieşte în zona litorală a lacurilor, deschise sau cu 

ie abundentă, sau în pâraie şi râuri mici cu viteză moderată (Graf et al., 
2008). Ea a fost identificată în prezentul studiu în cazul a 3 staţii (S1, S2, S3). 
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Fig. 3. Abundenţa speciilor de trichoptere
 
Ceea mai abundentă specie

urmată de L. affinis şi L. rhombicus
abundenţă au fost identificate ca fiind
nigriceps, L. stigma şi  Hagenella clathrata

Valori scăzute ale abunden
extrincatus (S5), specifică pâraielor curate cu o curgere relativ lentă, pentru acela
punct de control identificându
priveşte poluarea de tip organic (

L. lunatus este citată ca manifestând preferin
limpezi, moderat luminate, lângă mal, pe substrat solid, pe litoralul lacurilor unde 
curenţii de apă sunt linişti
verii (Graf et al., 2008). Specia a fost identificată într
Reprezentanţi precum L. nigriceps
sunt specifice ecosistemelor acvat

 
CONCLUZII 

A fost identificat un număr de 10 sp
familii. Cele mai frecvente specii au fost 
rhombicus.  

Cea mai abundentă specie a fost 
scăzută fiind L. extrincatus
Hagenella clathrata.  
 

BIBLIOGRAFIE 
• Abdallah A.M., Barton D.R.,

on Rocky Shores of Lake Malawi, Africa
• Clark M.J.R., MacDonald D.D., Whitfield P.H., Wong M.P.,

quality based on experience in Canada II. Character
Trends in Analytical Chemistry, 29(5), 385

• Ciolpan O., Monitoringul integrat al sistemelor ecologice, 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.101

105 

a speciilor de trichoptere identificate în aria ţintă, 2010 

Ceea mai abundentă specie a fost Limnephilus flavicornis (61.90%), 
L. rhombicus (9.52%) (Figura 3). Speciile cu cea mai scăzută 

au fost identificate ca fiind L. extrincatus,  L. lunatus, L. luridus
Hagenella clathrata (2.38%). 

scăzute ale abundenţei au caracterizat reprezentanţi precum: 
(S5), specifică pâraielor curate cu o curgere relativ lentă, pentru acela

punct de control identificându-se şi L. luridus, cu adaptare variată în ceea ce 
organic (Graf et al., 2008). 

este citată ca manifestând preferinţă pentru corpuri de apă 
limpezi, moderat luminate, lângă mal, pe substrat solid, pe litoralul lacurilor unde 

tiţi, alături de pâraie limpezi luminate moderat pe timpul 
., 2008). Specia a fost identificată într-o singură staţie (S3). 

L. nigriceps (S1), L. stigma (S2), respectiv H. clathrata 
ecosistemelor acvatice cu viteză scăzuta (Graf et al., 2008). 

fost identificat un număr de 10 specii de trichoptere  aparţinând
Cele mai frecvente specii au fost Limnephilus affinis, L. flavicornis

Cea mai abundentă specie a fost L. flavicornis, speciile cu o abunden
L. extrincatus,  L. lunatus, L. luridus, L. nigriceps, L. stigma
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