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ABSTRACT
Water quality evaluation of the two watersheds involved the collection of thirteen
samples from the tributaries of Crişul Alb and Crişul Negru rivers. The samples
were collected in june 2010 with a benthic net, which had the mesh size of 250 µm,
by disturbing the substrate, being thus qualitative samples. To get an overview, a
series of physical-chemical parameters (water temperature, pH, oxygen,
conductivity, cyanide, nitrates, nitrites, phosphates) was studied in parallel with
the study of benthic community. In most of the sampling points the major group of
benthic macroinvertebrates were found and in some EPT group (Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera) prevailed even, which is known as a clean freshwater
group, sensitive to pollution and human impact.
KEY WORDS: benthic, Crişul Alb, Crişul Negru, benthic macroinvertebrates,
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INTRODUCERE

Structura comunităţilor de macrozoobentos reprezintă un important indicator
al calităţii apei din ecosistemele acvatice investigate (Rosenberg & Resh 1993).
Prezenţa sau absenţa unor grupe de macronevertebrate bentonice are o importanţă
majoră în determinarea gradului de poluare al corpurilor de apă. Un alt motiv de
interes pentru studiul macronevertebratelor bentonice este reprezentat de
contribuţia lor la transformarea materiei de origine alohtonă (principala sursă de
energie în ecosistemele acvatice) în biomasă, aceasta din urmă fiind transferată
nivelelor trofice superioare (Burd et al 2008; Chaloner et al 2010; Lamberti et al
2010; Răescu et al 2011). Urmărirea comunităţii bentonice este recomandată a se
face în paralel cu cea a parametrilor fizico-chimici, întru-cât se consideră că
analiza singulară a factorilor fizico-chimici indică o situaţie de moment a calităţii
apei (Lenat 1993; Reice & Wohlenberg 1993).
Lucrarea de faţă a avut drept scop evaluarea calităţii apei celor două bazine
hidrografice, Crişul Alb şi Crişul Negru, prin studierea comunităţii
macrozoobentonice şi a parametrilor fizico-chimici.
MATERIALE ŞI METODE

Au fost colectate probe calitative în perioada iunie 2010 utilizând un fileu
bentonic cu dimensiunea ochiurilor de 250 µm prin răscolirea substratului. Staţiile
de colectare au fost localizate pe 13 afluenţi aparţinând bazinelor hidrografice ale
râurilor Crişul Alb şi Crişul Negru, pe teritoriul masivului muntos Codru-Moma.
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Pe lângă colectarea de probe biologice s-au urmărit şi parametrii fizicochimici reprezentativi ai apei: temperatura apei (° C), pH, oxigen dizolvat (mg/l),
conductivitate (µs/cm), nitraţi (mg/l), nitriţi (mg/l), cianuri (mg/l), fosfaţi (mg/l)
utilizănd un multiparametru şi un spectrofotometru HACH-Lange (Dusseldorf:
Germany). Probele biologice au fost conservate în teren, în formaldehidă 8 %.
În laborator identificarea a fost efectuată, în majoritatea cazurilor, până la
nivel de ordin, exceptând Ordinul Diptera, unde s-a mers până la nivel de familie,
sau alte grupuri unde s-a ajuns doar la nivel de subclasă (Oligochaeta) sau clasă
(Gasteropoda, Hirudinea, Turbelariata). Pentru identificări s-au folosit
determinatoarele următorilor autori: Croft (1986), Tachet et al (1994) şi Sansoni
(2001).
S-au calculat abundenţa A= (ni/N)*100 şi frecvenţa F= Ni*100/Nn, unde nireprezintă numărul total de indivizi pentru specia i, N-numărul total de indivizi ai
tuturor speciilor (din probă sau din probele studiate), Ni-numărul de staţii în care a
fost identificată specia luată în discuţie, Nn-numărul total de staţii (Stan 2005).
Denumirile staţiilor, alături de coordonatele GPS şi altitudinea la care au fost
prelevate probele, sunt prezentate sintetic în tabelul 1. Amplasarea staţiilor este
redată în figura 1.

Fig.1. Localizarea staţiilor de colectare a probelor, 2010
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Tab. 1. Staţiile cu indicative, coordonatele GPS şi altitudinea la care au fost prelevate probele
Denumire staţie
Indicativ
GPS-N
GPS-E
Altitudine (m)
Glina
CM1
46°19'35''
22°31'15''
240
Valea Pleşcuţa
Dezna
Valea Megheş
Groşeni
Valea Archişel
Hăşmaş
Valea Zerzegului
Valea Armanului
Valea Mare
Crişul Văratecului
Tâlniciorii
Luştiului

CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
CM9
CM10
CM11
CM12
CM13

46°18'44''
46°23'36''
46°28'14''
46°30'30''
46°30'22''
46°30'36''
46°37'47''
46°38'43''
46°33'43''
46°30'45''
46°25'00''
46°20'41''

22°25'52''
22°16'06''
22°15'55''
22°09'48''
22°07'53''
22°06'53''
22°09'00''
22°13'38''
22°24'12''
22°44'48''
22°27'48''
22°23'23''

270
300
370
570
390
280
450
300
280
340
480
275

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Valorile parametrilor fizico-chimici caracteristici fiecărei staţii de colectare a
probelor au fost prezentate în tabelul 2.
Valorile oxigenului (mg/l) au avut o medie de 9,13 mg/l. Analizând tabelul 2
observăm că valoarea minimă s-a înregistrat la staţia de colectare CM1 – Glina
(7,45 mg/l), iar cea maximă la staţia CM4 – Valea Megheş (10,08 mg/l).
Conductivitatea a înregistrat valoare maximă la staţia CM9 – Valea
Armanului (427 µs/cm) şi o valoare minimă de 4,49 µs/cm la staţia de colectare
CM8 – Valea Zerzegului.
În ceea ce priveşte valorile nitraţilor şi a nitriţilor, remarcăm maxime de 0,5
mg/l la staţia CM5 – Groşeni pentru nitraţi şi de 0,023 mg/l pentru nitriţi, maximă
înregistrată la staţia CM6 – Valea Archişel. Pentru nitraţi valoarea minimă a fost de
0,001 mg/l la staţia CM10 – Valea Mare, iar pentru nitriţi minima a fost
înregistrată la staţia CM9 – Valea Armanului (0,00004 mg/l).
Valorile pentru fosfaţi au înregistrat minime la staţiile de colectare CM7 –
Hăşmaş, CM8 – Valea Zerzegului şi CM12 – Tâlniciorii (0,0163 mg/l), iar maxima
a fost de 0,8998 mg/l pentru staţia de colectare CM13 – Luştiului. Temperatura cea
mai scăzută a apei a fost înregistrată la staţia CM4 – Valea Megheş (13,1 ° C), iar
cea mai ridicată la staţia CM11 – Crişul Văratecului (20,7 ° C). La toate cele 13
staţii de colectare analizate se remarcă absenţa cianurilor.
În urma prelucrării probelor de bentos au fost identificate 14 grupe de
macronevertebrate bentonice.
Abundenţa numerică procentuală a fost calculată pentru toate cele 13 staţii,
valorile ei sunt prezentate în figurile 2, 2a, respectiv 2b.
Pentru Ordinul Diptera au fost identificate 3 familii (Chironomidae,
Simuliidae, Ceratopogonidae şi alte familii), cea mai bine reprezentată fiind cea a
chironomidelor. Pentru fiecare staţie de colectare, grupele cu număr mic de
reprezentanţi au fost incluse în categoria „Altele” pentru o mai bună reprezentare
(Figura 2, Figura 2a, Figura 2b).
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Oxigen
(mg/l)

Conductivitat
e
(µs/cm)

Cianuri
(mg/l)

Nitraţi
(mg/l)

Nitriţi
(mg/l)

Fosfaţi
(mg/l)

Temp apei
(°C)

CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
CM9
CM10
CM11
CM12
CM13

pH

Tab. 2. Valorile parametrilor fizico-chimici corespunzătoare celor 13 staţii de colectare, 2010
Staţii de
Parametrii fizico-chimici
colectare

7,1
7,85
7,82
8,19
7,23
7,11
7,15
7,21
8,28
7,94
7,76
7,91
8,98

7,45
9,88
10,07
10,08
9,33
8,89
9,55
8,98
9,38
8,71
8,63
8,6
9,19

77,9
177
232
326
45,1
67,5
62,6
44,9
427
257
169
271
68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,2
0,2
0,3
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,08
0,001
0,2
0,2
0,3

0,003
0,002
0,014
0,007
0,002
0,023
0,003
0,001
0,00004
0,002
0,008
0,005
0,007

0,1239
0,2152
0,0685
0,176
0,1369
0,1337
0,0163
0,0163
0,0293
0,3032
0,0326
0,0163
0,8998

14,6
14
13,3
13,1
16,5
18,2
16,8
19,9
17,3
20,6
20,7
18,7
17,4

În urma analizei valorilor abundenţei numerice procentuale s-a observat o
prezenţă redusă a grupului Ephemeroptera şi lipsa din bentosul probei analizate a
grupelor Plecoptera şi Trichoptera, organism indicatoare de apă curată, la staţia de
colectare CM1. Tot aici se remarcă o abundenţă de 78% pentru grupul Diptera, în
special familia Chironomidae, şi de 20 % pentru oligochaete, care indică o apă de
calitate inferioară (Benbow 2009, Collier et al 2010).

Fig. 2. Abundenţa numerică procentuală (%) a grupelor de macronevertebrate bentonice, 2010 (*Altele:
Ephemeroptera, Amphipoda, Gasteropoda, Hirudinea, Cladocera (CM1); Gasteropoda, Acarina, Coleoptera,
Oligochaeta, Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera(CM2))

Deşi sunt considerate ca fiind un grup sensibil, ephemeropterele pot fi
reprezentate şi de specii cu o toleranţă mai ridicată (Eftenoiu et al 2011). Acest fapt
poate explica prezenţa lor în bentosul staţiei de colectare CM1.
Abundenţa numerică procentuală calculată pentru celelalte 12 staţii de
colectare a fost susţinută de prezenţa grupelor indicatoare de apă curată
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(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Amphipoda). Cele mai mari valori ale
abundenţei au fost determinate în cazul grupului Amphipoda (72 % - CM13, 71 %
- CM2, 58 % - CM9), a ephemeropterelor (60 % - CM8, 47 % - CM5) şi a
plecopterelor (50 % - CM4). Pentru grupul Trichoptera cea mai mare valoare este
întâlnită la staţia de colectare CM11 (27 %).

Fig. 2a. Abundenţa numerică procentuală (%) a grupelor de macronevertebrate bentonice, 2010
(*Altele: Acarina, Cladocera, Coleoptera, Amphipoda, Plecoptera, Trichoptera (CM3); Amphipoda, Cladocera,
Coleoptera, Acarina, Trichoptera (CM4); Amphipoda, Cladocera, Coleoptera, Acarina, Trichoptera (CM5);
Amphipoda, Coleoptera, Cladocera, Acarina, Trichoptera (CM6); Trichoptera, Coleoptera, Hirudinea, Cladocera,
Acarina (CM7); Oligochaeta, Acarina, Coleoptera, Amphipoda (CM8)
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Fig. 2b. Abundenţa numerică procentuală (%) a grupelor de macronevertebrate bentonice, 2010
(*Altele: Trichoptera, Coleoptera, Turbelariata, Gasteropoda (CM9); Plecoptera, Trichoptera, Cladocera,
Turbelariata, Acarina (CM10); Amphipoda, Coleoptera, Hirudinea,Acarina (CM11); Coleoptera, Oligochaeta,
Isopoda, Collembola, Trichoptera (CM12); Cladocera, Trichoptera, Acarina, Diptera, Coleoptera, Plecoptera
(CM13)

Grupele prezente în toate probele colectate, deci cu o frecvenţă de 100%
(figura 3), au fost: Ephemeroptera, Amphipoda, Oligochaeta şi Diptera (familia
Chironomidae).
Frecvenţe mai mici, dar mai mari de 50 %, au avut grupurile Plecoptera
(92 %), Diptera (alte familii) (92 %), Coleoptera (92 %), Trichoptera (85 %),
Diptera (familia Simuliidae) (85 %), Acarina (85 %) şi Cladocera (62 %).
Valori scăzute ale frecvenţei au avut grupele Gasteropoda, Diptera (familia
Ceratopogonidae) şi Hirudinea (23 %) şi Turbelariata (15%).
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Valorile frecvenţei au fost constante pentru grupurile Isopoda şi Collembola
(8%), acestea fiind întâlnite doar într-o singură probă de bentos din cele 13
analizate.

Fig. 3. Frecvenţa (%) comunităţilor macrozoobentonice, 2010

CONCLUZII

Au fost identificate un număr de 14 grupe de macronevertebrate bentonice:
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Amphipoda, Oligochaeta, Diptera,
Acarina, Gasteropoda, Coleoptera, Hirudinea, Cladocera, Turbelariata, Isopoda
şi Collembola.
Abundenţa procentuală a avut valoare maximă la staţia CM1- Glina, fiind
egală cu 78 % pentru Diptere – familia Chironomidae şi Simuliidae. Valoarea
minimă a fost de 2 % pentru grupul Altele, fiind înregistrată la staţia de colectare
CM1 – Glina.
Frecvenţa a fost de 100 % pentru grupele Ephemeroptera, Amphipoda,
Oligochaeta şi Diptera – familia Chironomidae.
În urma analizei comunităţilor bentonice putem afirma că un nivel ridicat de
poluare a apei are staţia de colectare CM1 – Glina. La această staţie se remarcă
predominanţa în bentosul probei analizate a grupelor Diptera şi Oligochaeta,
organisme mai rezistente la poluare, şi lipsa a două dintre grupele folosite ca
bioindicatori de apă curată, Plecoptera şi Trichoptera.
În paralel cu studiul comunităţilor bentonice au fost monitorizaţi şi
parametrii fizico-chimici reprezentativi ai apei.
Parametrii calitativi ai apei s-au menţinut în limitele normale, încadrând
afluenţii Crişului Alb şi Crişului Negru în clasa I de calitate privind apele de
suprafaţă.
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