ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE

Cu titlu de manuscris
C.Z.U: 574.583:502.5(204)(043.2)

TUMANOVA DARIA

ALGELE PLANCTONICE ÎN MONITORINGUL BIOLOGIC AL
STĂRII ECOSISTEMELOR FLUVIALE ŞI LACUSTRE
165.03 –IHTIOLOGIE, HIDROBIOLOGIE
Teză de doctor în ştiinţe biologice

Conducător ştiinţific:

Ungureanu Laurenţia
Dr. hab., profesor cercet.

Autorul:

Tumanova Daria

CHIŞINĂU, 2016

© Daria Tumanova, 2016

2

CUPRINS
ADNOTARE (în limbile: română, rusă, engleză)

5-7

LISTA ABREVIERILOR

8

INTRODUCERE

9

1. UTILIZAREA

ALGELOR

PLANCTONICE

ÎN

MONITORINGUL

17

BIOLOGIC AL STĂRII ECOSITEMELOR ACVATICE
1.1. Rolul algelor planctonice în evaluarea stării ecologice a ecosistemelor

19

acvatice
1.2. Impactul factorilor de mediu asupra stării funcţionale a fitoplanctonului

22

1.3. Speciile invazive din componenţa fitoplanctonului şi impactul lor asupra

30

ecosistemelor acvatice
1.4. Cercetări anterioare ale fitoplanctonului ecosistemnelor acvatice din

31

Republica Moldova
1.5. Conclizii la capitol 1.

32

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

34

2.1. Materiale şi metode de cercetare

34

2.2. Caracteristica fizico-geografică, hidrologică, hidrochimică, hidrobiologică şi

37

condiţiile de existenţă a fitoplanctonului în bazinul fluviului Nistru şi al
râului Prut
2.3. Concluzii la capitol 2.

43

3. DIVERSITATEA FITOPLANCTONULUI ȘI GRADUL DE TROFICITATE

44

A ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU ŞI
AL RÂULUI PRUT
3.1. Diversitatea speciilor de alge planctonice în contextul stării ecologice a

44

ecosistemelor acvatice
3.2. Specii invasive alogene şi autohtone din componenţa fitoplanctonului

61

3.3. Fitoplanctonul ca indicator al gradului de eutrofizare a ecosistemelor

72

acvatice din bazinul fluviului Nistru şi al râului Prut
3.4. Concluzii la capitol 3.
4. ALGELE

PLANCTONICE

84
INDICATORI

AI

CALITĂŢII

APEI

ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU ŞI
AL RÂULUI PRUT

3

85

4.1. Algele planctonice indicatori ai calităţii apei ecosistemelor fluviale

85

(fluviul Nistru, râul Prut)
4.2. Algele planctonice indicatori ai calităţii apei ecosistemelor lacustre

103

(lacul de acumulare Dubăsari, lacul de acumulare Cuciurgan)
4.3. Concluzii la capitol 4.

113

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE

114

BIBLIOGRAFIE

116

ANEXE

134

Anexa 1. Lista taxonilor identificaţi

135

Anexa 2. Acte de implementare

141

Anexa 3. Diplome obţinute la saloanele internaționale de invenții

143

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

146

CURRICULUM VITAE

147

4

ADNOTARE
Tumanova Daria „Algele planctonice în monitoringul biologic al stării ecosistemelor fluviale
şi lacustre”. Teză de doctor în ştiinţe biologice, Chişinău, 2016. Teza constă din introducere, patru
capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 224 titluri, 3 anexe, 150 pagini, 20
tabele, 68 figuri. Rezultate obţinute au fost expuse în 32 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: fitoplancton,
diversitate, specii invazive, specii indicatoare, monitoring, troficitate, calitatea apei.
Domeniul de studiu: 165.03 – Ihtiologie, Hidrobiologie.
Scopul lucrării: Elucidarea particularităţilor utilizării fitoplanctonului în sistemul monitoringului
stării ecosistemelor acvatice din bazinul fl. Nistru şi r. Prut, stabilirea factorilor naturali şi antropici care
determină modificarea statutului trofic şi calităţii apei.
Obiective: Relevarea diversităţii fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinul
fluviului Nistru şi râului Prut; evaluarea parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului, succesiunilor lor
sezoniere şi multianuale şi evidenţierea factorilor naturali şi antropici care le influenţează; identificarea
speciilor invazive (alogene şi autohtone) din componenţa fitoplanctonului; estimarea intensităţii
proceselor de autoepurare şi poluare în ecosistemele acvatice; evaluarea statutului trofic şi calităţii apei
ecosistemelor acvatice investigate conform parametrilor cantitativi şi producţionali ai fitoplanctonului.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute A fost revelată diversitatea taxonomică a
fitoplanctonului ecosistemelor acvatice principale din bazinul fluviului Nistru şi râului Prut în perioada
anilor 2010-2015. În premieră pentru Republica Moldova au fost identificate în componenţa
fitoplanctonului speciile invazive (3 alohtone şi 3 autohtone), care participă la formarea stării ecologice a
ecosistemelor acvatice.Au fost elucidate particularităţile utilizării fitoplanctonului în sistemul
monitoringului biologic al stării ecosistemelor acvatice. Prin utilizarea valorilor parametrilor cantitativi,
producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice a fost evaluat statutul trofic şi
estimată intensitatea proceselor de autoepurare şi poluare secundară în ecosistemele acvatice din bazinul
fluviului Nistru şi râului Prut. A fost completată banca de date şi sistemul de monitorizare al
fitoplanctonului principalelor ecosisteme acvatice din bazinul fluviului Nistru şi râului Prut cu datele
primare acumulate în perioada anilor 2010-2015.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în relevarea diversității, structurii cantitative și
funcționării fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, care a facilitat elucidarea
particularităţilor utilizării algelor planctonice în sistemul monitoringului biologic al stării ecosistemelor
fluviale și lacustre și a permis evaluarea statutului trofic și calității apei în baza valenței saprobice a
speciilor indicatoare, parametrilor cantitativi și funcționali ai fitoplanctonului.
Semnificaţia teoretică rezidă în completarea cunoştinţelor privind diversitatea comunităţilor de
alge planctonice, evidenţierea aspectelor privind reacţia fitoplanctonului la modificările parametrilor
regimului hidrologic şi hidrochimic al apei, elucidarea particularităţilor utilizării fitoplanctonului în
sistemul monitoringului stării ecosistemelor acvatice; stabilirea succesiunilor sezoniere şi multianuale ale
fitoplanctonului şi a factorilor care le influenţează; descrierea complexelor speciilor indicatoare de alge în
aspect spaţial şi sezonier; estimarea intensităţii proceselor de autoepurare şi poluare prin utilizarea
valorilor producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice în ecosistemele acvatice
de diferit tip.
Valoarea aplicativă a lucrării a rezultatelor obţinute este confirmată de utilizarea datelor privind
biomasa fitoplanctonului la aprecierea categoriei de troficitate a ecosistemelor acvatice, a celor privind
valoarea indicelui saprobic, calculat în baza fitoplanctonului şi a datelor privind raportul dintre producţia
fitoplanctonului şi destrucţia materiei organice (A/R) – la aprecierea clasei de calitate a apelor, conform
actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova. Rezultatele obţinute sunt parte copmponentă a
rapoartelor laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM pe
proiectele naţionale şi internaţionale.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele privind particularităţile utilizării
fitoplanctonului în sistemul monitoringului stării ecosistemelor acvatice au fost utilizate la elaborarea
Regulamentului privind cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă (2013) şi a
recomandărilor de remediere a ecosistemelor acvatice din bazinul fluviului Nistru şi râului nu sunt parte
conmponrente la 2 înrumare metodologice pentru investigarea ecosistemelor acvatice
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АННОТАЦИЯ
Туманова Дарья «Планктонные водоросли в биологическом мониторинге состояния
речных и озерных экосистем». Диссертация на соискание степени доктора биологических наук.
Кишинев, 2016. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения и рекомендации,
библиографии включающей 224 источников, 3-x приложений, 150 страниц, 20 таблиц, 68
рисунков. Результаты исследований опубликованы в 32 научных работах. Ключевые слова:
фитопланктон, разнообразие, инвазивные виды, виды индикаторы, мониторинг, трофность,
качество воды. Область исследования: 165.03–Ихтиология, Гидробиология
Цель работы: оценка возможности использования фитопланктона для мониторинга состояния
водных экосистем бассейна р. Днестр и р. Прут, определение естественных и антропогенных
факторов, влияющих на трофический статус и качество воды. Задачи: Исследование разнообразия
фитопланктона водных экосистем, расположенных в бассейнах р. Днестр и р. Прут; оценка
количественных показателей фитопланктона, определение сезонных и многолетних сукцессий,
факторов, влияющих на них; выявление в составе фитопланктона инвазивных видов (чужеродных
и нативных); оценка интенсивности самоочищения и загрязнения водных экосистем; определение
трофического состояния водных экосистем и качества воды в соответствии с количественными и
функциональными параметрами фитопланктона.
Научная новизна и оригинальность Установлено таксономическое разнообразие
фитопланктона водных экосистем бассейна р. Днестр и р. Прут в период 2010-2015 гг. Впервые
для Республики Молдова в составе фитопланктона выявлены инвазивные виды (3 чужеродных и 3
нативных), которые учавствуют в формировании экологического состояния водных экосистем.
Определена возможность использования фитопланктона в биологическом мониторинге состояния
водных экосистем. Установлены трофический статус, интенсивность процесов самоочищения и
вторичного загрязнения водных экосистем бассейна р. Днестр и р. Прут, а также дана оценка
качества воды в соответствии с количественными показателями фитопланктона и продукционнодеструкционными процессами в водных экосистем бассейна р. Днестр и р. Прут. была
укомплектована база данных системы мониторинга фитопланктона основных водных экосистем
бассейна реки Днестр и Прут за период 2010-2015 гг.
Важная научная задача, решенная в работе состoит в определение разнообразия,
количественных и функциональных показателей фитопланктона водных экосистем Республики
Молдова, которое привело к оценке особенностей использования планктонных водорослей в
системе биологического мониторинга состояния речных и озерных экосистем и позволило
определение трофического статуса и качества воды на основании сапробной валентности
индикаторных видов, количественных и функциональных параметров фитопланктона.
Теоретическая значимость работы состоит в получении новых знаний о разнообразии
планктонных водорослей, о реакции фитопланктона на изменения гидрологических и
гидрохимических параметров воды, о возможности использования фитопланктона в
биологическом мониторинге состояния водных экосистем; в установлении сезонных многолетних
сукцессий водорослей и факторов, влияющих на них; в описании ассоциаций водорослей
индикаторов; в оценке процессов самоочищения и загрязнения водных экосистем различного
типа, на базе величин первичной продукции фитопланктона и деструкции органических веществ.
Прикладная значимость работы подтверждается использованием данных о биомассе
фитопланктона в оценке категории трофности водных экосистем, индекса сапробности
рассчитаного на основе фитопланктона и данных о соотношении продукции фитопланктона и
деструкции органического вещества (A/R) в оценке качества воды. Полученные результаты
являются составной частью отчетов Лаборатории гидробиологии и экотоксикологии Института
зоологии АНМ в рамках национальных и международных проектов.
Внедрение научных результатов: Особенности использования фитопланктона в
мониторинге состояния водных экосистем были использованы для разработки ”Положения о
требованиях к качеству окружающей среды для поверхностных вод (2013 год) и рекомендации по
улучшению состояния водных экосистем бассейна реки Днестр и Прут и вошли составной частью
в 2 методических пособия по исследованию водных экосистем.

6

ANNOTATION
Tumanova Daria «Planktonic algae in the monitoring of river and lake ecosystem status».
Thesis for the degree of Doctor in Biological Sciences (equivalent to PhD), Chisinau, 2016. The thesis
consists of introduction, four chapters, conclusion and recommendations, bibliography with 224 titles, 3
annexes, 150 pages, 20 tables, 68 figures. The obtained results are published in 32 scientific papers.
Key words: phytoplankton, diversity, invazive species, indicator species, trophicity, water quality.
Field of study: 165.03–Ihtiology, hidrobiology
Aim of the work was the revealing the peculiarities of phytoplankton use in monitoring system
of aquatic ecosystems’ status in the basins of Nistru and Prut rivers, establishing of natural and anthropic
factors that determine the modifications of trophic status and water quality.
Objectives: Revealing the phytoplankton diversity of aquatic ecosystems from Nistru and Prut
river basins; evaluation of quantitative parameters of phytoplankton, their seasonal and multiannual
successions and highlighting natural and anthropogenic factors that influence them; identification of
invasive species (alien and native) from phytoplankton composition; estimation of intensity of selfpurification and pollution processes in aquatic ecosystems; assessing of trophic status and water quality of
investigated aquatic ecosystems according to quantitative and production parameters of phytoplankton.
Scientific novelty and originality consists in elucidate the particularities of phytoplankton use in
monitoring system of aquatic ecosystems status; revealing of phytoplankton taxonomic diversity from
main aquatic ecosystems of Nistru and Prut river basins during 2010-2015; identification fro the first time
in Republic of Moldova of invasive species (3 alien and 3 native) in phytoplankton composition; trophic
status assessment and estimation of self-purification and pollution intensity processes by using
quantitative parameter values, of phytoplankton primary production and destructions of organic
substances in aquatic ecosystems of Nistru and Prut river basins; completion of the database and of
phytoplankton monitoring system of the main aquatic ecosystems from Nistru and Prut river basins with
primary data accumulated during 2010-2015.
Solved scientific problem consists in revealing the diversity, quantitative structure and
functioning of phytoplankton of aquatic ecosystems from the Republic of Moldova, which facilitated the
elucidation of peculiarities of the usage of planktonic algae in the system of biomonitoring of fluvial and
lacustrine ecosystems and allowed assessing the trophic status and water quality based on indicator value
of indicator species, quantitative and functional parameters of phytoplankton.
Theoretical importance of the work resides in completing the knowledge of the diversity of
planktonic algae communities, highlighting aspects of phytoplankton response to parameter changes in
the hydrological and hydrochemical regime of water, elucidating the peculiarities of phytoplankton use in
monitoring system of aquatic ecosystems status; establish seasonal and multiannual succession of
phytoplankton and of the factors influencing them; description of complexes of algae indicator species in
spatial and seasonal layout; estimation of self-purification processes and pollution intensity processes by
using the values of primary production of phytoplankton and organic matter destruction in aquatic
ecosystems of different type.
Applied importance of the work: of the results is confirmed by the use of data on the biomass
of phytoplankton in assessing the trophicity category of aquatic ecosystems, those on the saprobic index,
calculated based on phytoplankton and on data regarding the ratio between production of phytoplankton
and destruction of organic matter (A / R) – at water class quality assessment, in accordance with acting
regulations in the Republic of Moldova. The results are part of reports of Laboratory of Hydrobiology and
Ecotoxicology of the Institute of Zoology of ASM on national and international projects.
Implementation of scientific results: Results on use particularities of phytoplankton in
monitoring the status of aquatic ecosystems were used at the ellaboration of Regulation on Environmental
Quality requirements for surface waters (2013) and of recommendations for remedying the aquatic
ecosystems of Nistru and Prut river basins.
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LISTA ABREVIERILOR
A – Producţie primară,
R – destrucţie
N – efectiv numeric al speciilor
B – biomasa
S – indicile saprobic
Hn – indicile Shannon, calculat în baza efectivului fitoplanctonului
Hb – indicile Shannon, calculat în baza biomasei fitoplanctonului
CSA – Comitetul de Stat al Apelor
NAS – Nivelul Apelor Subterane
CSI – Comunitatea Statelor Independente
ATP – Acid adenozintrifosforic
URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
CTE – Centrală termoelectrică
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INTRODUCERE
Actualmente una din principalele probleme cu care se confruntă omenirea este problema
calităţii apelor naturale, inclusiv a apei potabile. Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor
performante şi implementarea lor în diferite sfere de activitate ale omului, persistă influenţa
antropică negativă asupra mediului. Poluarea antropică a mediului acvatic este una dintre
problemele globale de mediu ale societăţii moderne şi împreună cu schimbările climatice ale
temperaturii, iluminării, regimului gazos, salinităţii ş.a., este probabil cel mai important factor de
mediu care influenţează organismele acvatice. Impactul acestui factor este determinat de
caracteristicile lui calitative şi cantitative. Poluarea apei cu diferiţi compuşi chimici provoacă
eutrofizarea excesivă a ecosistemelor acvatice, care duce la schimbări rapide a proprietăţilor
fizico-chimice ale apei [50, 80, 147]. Republica Moldova are o cantitate relativ mică de ape de
suprafaţă, iar gradul de asigurare cu apă potabilă este scăzut din cauza poluării intensive a
resurselor de apă. Apele utilizate în diverse scopuri, în cele mai multe cazuri, conţin cantităţi
semnificative de substanţe toxice, care provoacă intoxicaţii ale organismelor acvatice şi reduc în
mod direct productivitatea acestora. Poluarea intensivă a apelor interioare, cauzată de activităţile
umane, a dus la insuficienţa de apă în unele zone ale lumii cu dezvoltare a industriei şi
agriculturii [142].
Poluanţii afectează organismele acvatice, şi în primul rând acţionează asupra diversităţii,
structurii şi capacităţii producţionale a fitoplanctonului. Astfel, algele planctonice, pot servi ca
indicatori ai poluării apei şi sunt folosite în activităţile de evaluare a stării trofice, gradului de
contaminare cu poluanţi şi calităţii apei ecosistemelor acvatice de diferit tip [23].
Ca urmare a acumulării de substanţe biogene în apă, se produce creşterea productivităţii
fitoplanctonului. Algele planctonice acumulează în ţesuturi produse metabolice dăunătoare
poluante, formate prin acţiunea contaminanţilor, fără modificări vizibile morfologice. În cazul în
care toxicitatea substanţelor poluante este prea înaltă speciile de fitoplancton reacţionează în
mod diferit: schimbări în rata de creştere şi durata fazelor fenologice, performanţă biometrică şi,
în cele din urmă, reducerea productivităţii [18-23, 142]. Fitoplanctonul este continuu expus
acţiunii intense a toxicanţilor. De asemenea au loc fluctuaţii sezoniere ale diversităţii
fitoplanctonului, şi a unui număr de caracteristici structurale ale comunităţilor de fitoplancton
care, se menţin datorită plasticităţii extraordinare pe o perioadă suficient de lungă de timp, de a
se adapta la stresul continuu antropic. Prin urmare, se precaută posibilitatea de utilizare a
speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului în activităţile de monitorizare a
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ecosistemelor acvatice. Biomonitorizarea poate fi realizată prin investigaţiile individuale ale
speciilor indicatoare, populaţiilor unor specii şi fitocenoze [23, 142].
Speciile străine reprezintă o ameninţare majoră din ce în ce mai acută în adresa biodiversităţii
indigene în Europa. Problema speciilor invazive este în prezent una de maximă importanţă
pentru conservarea patrimoniului natural. Speciile invazive pot concura cu speciile native, se pot
reproduce concomitent cu ele, le pot distruge habitatele astfel afectându-le. Unele specii de alge
planctonice prin dezvoltarea lor în cantităţi mari sunt producători ai toxinelor, care influenţează
negativ viaţa peştilor şi altor organisme acvatice. De aceia speciile invazive de alge trebuie să
fie studiate şi incluse în monitoringul stării ecologice a ecosistemelor acvatice ale Republicii
Moldova [24, 40, 83, 159].
Actualitatea şi importanţa problemei abordate
Analiza biologică a apei de rând cu alte metode fizice şi chimice este utilizată la
estimarea stării ecosistemelor acvatice şi controlul calităţii apei. Algele ca parte componentă a
ecosistemelor acvatice fluviale şi lacustre, se află în relaţii multiple, reciproce, directe sau
indirecte cu celelalte componente şi funcţionează fiind influenţate de particularităţile hidrologice,
hidrochimice şi hidrobiologice care creează anumite condiţii abiotice şi biotice pentru existenţa
lui. Modificările parametrilor fizici şi chimici ai apei pot influenţa rapid asupra componenţei
comunităţilor algale, ceea ce se utilizează în sistemul monitoringului stării ecosistemelor
acvatice în ţările Uniunii Europene. Fitoplanctonul reacţionează rapid la schimbările condiţiilor
ecologice, iar productivitatea lui determină nivelul trofic al ecosistemelor acvatice şi
caracterizează starea lui sanitară. Succesiunile sezoniere ale fitoplanctonului sunt unul din indicii
de bază care caracterizează stabilitatea comunităţilor algale, gradul lor de acomodare la condiţiile
de viaţa şi starea ecologică a ecosistemelor acvatice de diferit tip.
Prin activitatea lor vitală, algele plnctonice contribuie la productivitatea biologică a
ecosistemelor acvatice, indiferent dacă procentul de participare la aceasta este mare sau redus şi
constituie o parte a hranei animalelor la diferite nivele trofice. Studiul intensităţii fotosintezei
fitoplanctonului este necesar pentru estimarea productivităţii biologice a ecosistemelor acvatice,
determinarea legităţilor transformărilor biotice ale materiei şi energiei şi elaborarea
recomandărilor de exploatare raţională a ecosistemelor acvatice.
În sistemele de biomonitoring un rol deosebit revine algelor planctonice ca bioindicatori cu
o sensibilitate înaltă faţă de modificările fizico-chimice ale mediului şi a gradului de încărcare
organică. Actualmente la determinarea calităţii apei se utilizează tot mai mult indicele
autoepurării – raportul producţiei primare brute la destrucţia sumară a planctonului.
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Scopul lucrării a fost elucidarea particularităţilor utilizării fitoplanctonului în sistemul
monitoringului stării ecosistemelor acvatice din bazinul fl. Nistru şi r. Prut, stabilirea factorilor
naturali şi antropici care determină modificarea statutului trofic şi calităţii apei.
Obiective
 Relevarea diversităţii fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinul fluviului
Nistru şi râului Prut;
 Evaluarea parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului, succesiunilor lor sezoniere şi
multianuale şi evidenţierea parametrilor hidrologici, hidrochimici şi hidrobiologici care le
influenţează;
 Identificarea speciilor invazive (alohtone şi autohtone) din componenţa fitoplanctonului;
 Estimarea intensităţii proceselor de autoepurare şi poluare prin evaluarea producţiei
primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţeilor organice în ecosistemele acvatice;
 Evaluarea statutului trofic al ecosistemelor acvatice investigate conform parametrilor
cantitativi şi producţionali ai fitoplanctonului;
 Aprecierea stării ecologice a ecosistemelor acvatice ale bazinului fluviului Nistru şi râului
Prut în baza parametrilor cantitativi şi valenţei saprobice a speciilor indicatoare de alge;
 Completarea cu date noi a sistemului de monitorizare a fitoplanctonului ecosistemelor
acvatice situate în bazinul fluviului Nistru şi râului Prut.
Suportul metodologic şi teoretico-practic
Drept suport metodologic şi teoretico-ştiinţific pentru investigaţiile desfăşurate au servit
cercetările fundamentale în domeniul hidrobiologiei şi algologiei efectuate de Constantinov A.
(1972), Berezina N. (1984), Vasser S. (1989), Saut R. şi Uttik A. (1990) [45, 50, 80, 115].
Pentru identificarea speciilor a fost utilizate determinatoare: Gollerbah, Polianskii 1953 [59];
Matvienco. 1954 [94]; Dedusenco-Sceglova, Gollerbah, 1962 [67]; Kiselev, 1954 [88]; Popova,
1955 [107]; Dedusenco-Sceglova, Matvienco, 1959 [66]; Moşcova, Gollerbah, 1986 [99];
Palamari-Mordvinţeva, 1982 [106]; Vinogradova, Gollerbah, 1980 [52]; Zabelina, 1955 [72];
Ţarenco, 1990 ş. a. [73, 145].
Lucrările lui Vinberg G. (1960, 1968, 1988), Alimov А. (1987,1989, 2000), Şalaru V. (1971,
1984), Gutelmaher B. (1986), Bulion V. (1979, 1983), Sirenco L. (1988), Barinova S. (2006),
Toderaş I. (1984,1991), Ungureanu L. (1998, 2010, 2011, 2014, 2015), Zubcov E. (1998, 1999,
2005, 2009, 2014, 2015) au fost utilizate la determinarea rolului fitoplanctonului în calitate de
organisme-monitoare în monitoringul ecologic integrat al ecosistemelor acvatice.
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Rezultatele investigaţiilor cercetătorilor ştiinţifici din Laboratorul de Hidrobiologie şi
Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM Zubcov E. (1999, 2001, 2003, 2005, 2009,
2010, 2012, 2014), Şuberneţki I. (2009, 2010, 2012, 2014), Negru M. (2009, 2010, 2011, 2014)
Munjiu O. (2009, 2010, 2014), Bagrin N. (2010, 2011, 2014), Lebedenco L. ( 2015) au facilitat
evaluarea condiţiilor de existenţă a comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice de
diferite tipuri din Republica Moldova.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute
Au fost elucidate particularităţile utilizării fitoplanctonului în sistemul monitoringului
biologic al stării ecosistemelor acvatice. A fost revelată diversitatea taxonomică a
fitoplanctonului ecosistemelor acvatice principale din bazinul fluviului Nistru şi râului Prut în
perioada anilor 2010-2015. În

premieră pentru Republica Moldova au fost identificate în

componenţa fitoplanctonului speciile invazive (3 alogene şi 3 autohtone), care participă la
formarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Prin utilizarea valorilor parametrilor
cantitativi, producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice a fost evaluat
statutul trofic şi estimată intensitatea proceselor de autoepurare şi poluare în ecosistemele
acvatice din bazinul fluviului Nistru şi râului Prut. A fost completată banca de date şi sistemul de
monitorizare al fitoplanctonului principalelor ecosisteme acvatice din bazinul fluviului Nistru şi
râului Prut cu datele primare acumulate în perioada anilor 2010-2015.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în relevarea diversității, structurii cantitative și
funcționării fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, care a facilitat
elucidarea particularităţilor utilizării algelor planctonice în sistemul monitoringului biologic al
stării ecosistemelor fluviale și lacustre și a permis evaluarea statutului trofic și calității apei în
baza valenței saprobice a speciilor indicatoare, parametrilor cantitativi și funcționali ai
fitoplanctonului.
Semnificaţia teoretică a rezultatelor obţinute rezidă în completarea cunoştinţelor
privind diversitatea comunităţilor de alge planctonice, evidenţierea aspectelor privind reacţia
fitoplanctonului la modificările parametrilor regimului hidrologic şi hidrochimic al apei,
elucidarea particularităţilor utilizării fitoplanctonului în sistemul monitoringului stării
ecosistemelor acvatice; stabilirea succesiunilor sezoniere şi multianuale ale fitoplanctonului şi a
factorilor care le influenţează; descrierea complexelor speciilor indicatoare de alge în aspect
spaţial şi sezonier; estimarea intensităţii proceselor de autoepurare şi poluare prin utilizarea
valorilor producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice în ecosistemele
acvatice de diferit tip.
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Valoarea aplicativă a lucrării este confirmată de utilizarea datelor privind biomasa
fitoplanctonului la aprecierea categoriei de troficitate a ecosistemelor acvatice, a celor privind
valoarea indicelui saprobic, calculat în baza fitoplanctonului şi a datelor privind raportul dintre
producţia fitoplanctonului şi destrucţia materiei organice (A/R) – la aprecierea clasei de calitate a
apelor, conform actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
1. În urma unui studiu multianual al fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinul
fl. Nistru (fl. Nistru în limitele Republicii Moldova, lacurile de acumulare Dubăsari şi
Cuciurgan) şi Prut (r. Prut în limitele Republicii Moldova) au fost identificate 211 de specii
şi taxoni intraspecifici de alge.
2. În componenţa fitoplanctonului au fost atestate 3 specii invasive autohtone: Merismopedia
tenuissima Lemmermann 1898, Synechocystis aquatilis Sauvageau 1892 şi Aphanizomenon
flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault 1886, care se dezvoltă în cantităţi mari şi provoacă
fenomenul „înfloririi” apei. În urma evaluării stării speciilor de alge planctonice în perioada
anilor 1951-2015 în ecosistemele fluviale şi lacustre din bazinul fl. Nistru şi r. Prut au fost
atestate 3 specii de alge invazive alohtone: Amphora veneta Kützing 1844, Nitzschia
Kuetzingiana Hilse 1863 şi Surirella robusta Ehrenberg 1841, care au pătruns recent în
ecosistemele acvatice din Republica Moldova.
3. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului, lacul de acumulare Cuciurgan, sectorul inferior
al fl. Nistru, sectorul mijlociu şi inferior al r. Prut pot fi atribuite categoriei ecosistemelor
„eutrofe” periodic „mezotrofe”, iar lacul de acumulare Dubăsari şi sectorul mijlociu al fl.
Nistru categoriei ecosistemelor „eutrofe” periodic „politrofe”.
4. În ecosistemele studiate în componenţa fitoplanctonului predomină speciile β-mezosaprobe.
După valorile indicelui saprobic al fitoplanctonului calitatea apei atât în ecosistemele fluviale
(fl.Nistru, r.Prut) cât şi în ecosistemele lacustre (lacul de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan)
se atribuie claselor II-III (bună-poluată moderat).
5. Valorile raportului A/R în fl.Nistru demonstrează că calitatea apei se atribuie claselor II-III
(bună-poluată moderat), în r.Prut calitatea apei se situează în limitele claselor III-IV (poluată
moderat-poluată), în lacurile Dubăsari şi Cuciurgan se referă la clasele a II-a şi a III-a (bunăpoluată moderat), periodic – la clasa a IV-a (poluată).
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele privind particularităţile utilizării
fitoplanctonului în sistemul monitoringului stării ecosistemelor acvatice au fost utilizate la
elaborarea Regulamentului privind cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă
(2013) şi a recomandărilor de remediere a ecosisteme acvatice din bazinul fluviului Nistru şi
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râului Prut. Rezultate obţinute sunt parte componentă a dărilor de seamă ale Laboratorului de
Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM privind realizarea proiectelor
instituţionale fundamentale: „Invaziile biologice şi impactul lor asupra diversităţii, structurii şi
funcţionării ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova.” 11.817.08.13F (20122014) şi aplicative: „Stabilirea structurii, funcţionării, toleranţei comunităţilor de hidrobionţi şi
dezvoltarea principiilor ştiinţifice ale managementului bioproductivităţii ecosistemelor acvatice.”
15.817.02.27A (2015-2018); proiectelor pentru tineri cercetători: „Estimarea stării ecologice
şi elaborarea propunerilor pentru utilizarea durabilă a resurselor biologice ale ecosistemelor
piscicole” 10.819.04.02A (2010-2011); “Phytoplankton development and production as an
indicator of water quality of Dubasari Reservoir” World Federation of Scientists, National
Scholarship

program

(2012-2013);

proiectelor

bilaterale:

„Elaborarea

principiilor

monitoringului hidrobiologic complex al ecosistemelor tehnologice ale întreprinselor energetice”
"EQUAENERGO” 14.820.18.02.01/UA (2014-2015); „Evaluarea impactului populaţiilor
moluştelor bivalve-invazive asupra comunităţilor planctonice ale ecosistemelor acvatice din
Republica Moldova şi Belarusi.” 15.820.18.02.06/B (2015-2016) şi proiectelor internaţionale:
“Project resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut
River”. MICETC 1150 (2012-2014); „Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru
prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”
MIS ETC 1676 (2013-2015).
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultate şi concluziile principale obţinute la tema tezei
au fost comunicate şi discutate în cadrul reuniunilor ştiinţifice: The II Assembly NACEE
(Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role
of Aquaculture in Rural Development, 2011; Internaţional Conference of Zoologysts ”Actual
problems of protection and sustainable use of the Animal World diversity”, 2011; Internaţional
Conference „Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal” 20-21
September 2013 Chisinau: Eco-Tiras, 2013; International Symposium dedicated to 75 th
anniversary of Professor Andrei Munteanu ”Sustainable use and protection of animal world
diversity”, Chişinău, 2014; 2nd International Conference on Microbial Biotechnology, Chişinău,
October 9-10 2014; International conference ”Environmental challenges in Lower Danube
Euroregion” June 25-26, 2015 Galaţi, Romania; XI-Internaţional Conference of Zoologysts ”
Sustainable use, protection of animal world dand forest management in the context of climate
change”, October 12-13, 2016.
Publicaţii. Rezultatele şi concluziile principale ale tezei au fost prezentate în 32 de lucrări
ştiinţifice şi metodice, inclusiv 2 articole în reviste de circulaţie internaţională, 4 articole în
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reviste recenzate de circulaţie naţională (inclusiv un articol de sinteză), 5 articole în culegeri
internaţionale, 19 teze ale comunicărilor ştiinţifice, 2 capitole în ghiduri.
Volumul şi structura lucrării. Teza de doctorat este expusă pe 150 de pagini şi conţine:
introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie care constă din 224
titluri, rezumate în limba română, rusă şi engleză, 3 anexe. Teza este ilustrată cu 20 tabele şi 68
de figuri.
Sumarul compartimentelor tezei. În introducere este fundamentată actualitatea tezei de
doctorat, este prezentată o caracteristică succintă a situației actuale în domeniul de studiu al
fitoplanctonului și rolului lui în sistemul monitoringului stării ecosistemelor acvatice, sunt
stabilite scopul şi sarcinile cercetărilor, prezentat suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific, sunt
menționate elementele de noutate și originalitate a lucrării, problema științifică importantă
soluționată, valoarea teoretică și aplicativă a rezultatelor cercetării, implementarea rezultatelor
științifice și aprobarea lor de către comunitatea științifică, volumul şi structura lucrării.
În

capitol

1

ALGELE

PLANCTONICE

ŞI

UTILIZAREA

LOR

ÎN

MONITORINGUL STĂRII ECOSITEMELOR ACVATICE În acest capitol este prezentată
informația privind rolul algelor în ecosistemele acvatice de diferit tip, impactul factorilor de
mediu asupra structurii taxonomice și cantitative a acestora, utilizarea speciilor indicatoare în
monitoringul biologic. Este expusă sinteza rezultatelor investigaţiilor privind diversitatea,
structura cantitativă şi funcţionarea fitoplanctonului în ecosistemele fluviale și lacustre, sunt
generalizate datele actuale din literatură privind speciile invazive de fitoplancton şi rolul lor.
Este prezentată o trecere în revistă a cercetărilor anterioare ale algoflorei ecosistemelor acvatice
din Republica Moldova. În final este formulată problema de cercetare și direcțiile de rezolvare a
acesteia, sunt definite scopul și obiectivele lucrării.
În capitol 2 MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE sunt prezentate materiale şi
metode de prelevare şi procesare a probelor de fitoplancton, este prezentată caracteristica fizicogeografică, hidrochimică şi hidrobiologică a ecosistemelor acvatice din bazinul fluviului Nistru
(sector mijlociu şi inferior al fl.Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, lacul de acumulare
refrigerent Cuciurgan) şi al râului Prut (sectorul mijlociu şi inferior al râului Prut).
Capitol 3 intitulat DIVERSITATEA FITOPLANCTONULUI ȘI GRADUL DE
TROFICITATE A ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL FLUVIULUI
NISTRU ŞI AL RÂULUI PRUT conţine rezultate privind diversitatea speciilor de fitoplancton,
componența complexelor dominante, succesiunile sezoniere și multianuale ale diversității și
parametrilor cantitativi ai algelor planctonice în ecosistemele fluviale și lacustre din bazinul fl.
Nistru și râului Prut. În componenţa fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din bazinul fl. Nistru
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şi r. Prut în decursul anilor 2010-2015 au fost identificate trei specii de alge invazive autohtoneMerismopedia tenuissima Lemmermann 1898, Synechocystis aquatilis Sauvageau 1892 şi
Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault 1886 din filumul Cyanophyta. Aceste
specii periodic se dezvoltau în cantităţi semnificative în componența fitoplanctonului, provocau
fenomenul „înfloririi” apei, influiențând considerabil starea ecologică a ecositemelor acvatice. În
rezultatul evaluării stării speciilor de alge planctonice în perioada anilor 1951-2014 în
ecosistemele fluviale și lacustre din bazinul fl. Nistru și r. Prut au fost atestate 3 specii de alge
invazive alogene: Amphora veneta Kützing 1844, (Figura 3.18.), Nitzschia Kuetzingiana Hilse
1863 (Figura 3.19.) şi Surirella robusta Ehrenberg 1841, care au pătruns recent în ecosistemele
acvatice din Republica Moldova.
Au fost stabilite variaţiile sezoniere şi multianuale ale gradului de troficitate al
ecosistemelor acvatice ale bazinului fluviu Nistru şi râului Prut.
Capitolul 4 ALGELE PLANCTONICE INDICATORI AI CALITĂŢII APEI
ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU ŞI AL RÂULUI
PRUT conţine rezultate privind speciile de algele planctonice indicatori ai calităţii apei. Sunt
relevate osciliaţiile sezoniere şi multianuale ale calităţii apei ecosistemelor fluviale şi lacustre.
Sunt elucidate particularităţile dinamicii producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei
substanţelor organice în ecosistemele acvatice ca indicatori ai gradului de autoiepurare şi de
poluare ale ecosistemelor acvatice ale bazinului fluviului Nistru şi râului Prut.
Teza se încheie cu concluzii generale, recomandări practice, bibliografie (224 de surse) şi anexe
(3).
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1. UTILIZAREA ALGELOR PLANCTONICE ÎN MONITORINGUL STĂRII
ECOSITEMELOR ACVATICE
Algele, ca parte componentă a ecosistemelor acvatice, se află în relaţii multiple,
reciproce, directe sau indirecte cu celelalte componente. Dezvoltarea şi distribuţia spaţială a
fitoplanctonului este influenţată de o gamă vastă de factori ecologici abiotici şi biotici.
Fitoplanctonul reacţionează rapid la schimbările condiţiilor ecologice, iar productivitatea lui
determină nivelul trofic al ecosistemelor acvatice şi caracterizează starea lui sanitară [23, 70, 97].
Dezvoltarea intensă a algelor planctonice are drept consecinţă “înflorirea apei” – fenomen în
timpul căruia algele devin o sursă de poluare, îmbogăţind ecosistemul cu substanţe organice în
exces. Succesiunile sezoniere ale fitoplanctonului sunt unul dintre indicii de bază care
caracterizează stabilitatea comunităţilor algale şi gradul de acomodare al acestora la condiţiile de
viaţă [105, 102]. Succesiunile speciilor şi abundenţa lor în cadrul comunităţilor de alge, în
corpurile de apă continentale sunt asociate cu modificări ale parametrilor de mediul, din care
importanţă deosebită au lumina, transparenţa, temperatura apei şi conţinutul elementelor biogene
[39, 96].
Algele planctonice sunt organisme fotoautotrofe, fiind atestate printre cele mai vechi de
pe planeta noastră. Factori principali care influenţează dezvoltarea lor, sunt temperatura apei,
gradul de iluminare, prezenţa substanţelor nutritive. Algele, ca şi alte plante, populează aproape
toate habitatele posibile în hidrosferă, litosferă şi atmosferă. Ele pot fi găsite în apă, sol, pe
gheaţă, pe coajă de copaci, etc. Factori care influenţează dezvoltarea fitoplanctonului sunt:
factorii biotici, abiotici şi factorii antropici [50, 80, 97].
Termenul ”plancton” a fost introdus pentru prima dată în ştiinţă de Genzen în 1887 şi a
însemnat totalitatea organismelor care plutesc în apă. Mai târziu, în componenţa planctonului au
început să se distingă: fitoplancton (plancton de plante) şi zooplancton (plancton de animale).
Prin urmare, totalitatea organismelor numite fitoplancton semnifică plante microscopice liberplutitoare în principal, cea mai mare parte din care sunt alge. Fitoplanctonul îndeplinește un rol
important în procesul de producere a substanțelor organice, în special a producției primare. În
acest proces fitoplanctonul contribuie la îmbogățirea apei cu oxigen. Organismele planctonice
pot fi în suspensie și au caracteristici speciale precum flageli care le permit mișcarea în mediul
acvatic. Fitoplanctonul există în ecosisteme de diferite dimensiuni şi de diferită natură, de la
oceane până la bălți. Algele nu sunt conţinute în apele termale, apele puternic contaminate cu
hidrogen sulfurat, apele curate glaciare, care nu conţin substanţe nutritive şi lipsesc în ape de
adâncimi mari, în cazul insuficienţei de lumină [50, 80, 97].
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Diversitatea specifică reprezintă numărul speciilor distincte de pe un anumit teritoriu,
biotop, acest nivel fiind cel mai des utilizat pentru definirea biodiversităţii. Diversitatea
ecosistemică reuneşte variaţiile comunităţilor ce formează biocenozele, variaţiile interacțiunilor
dintre aceste comunităţi şi cele ale ecosistemelor [2, 3]. Ţinându-se cont de scara spaţială sunt
cunoscute trei niveluri ale diversităţii de specii şi anume: alfa diversitatea, beta diversitatea şi
gama diversitatea. Alfa (α) diversitatea reprezintă diversitatea specifică dintr-o biocenoză cu
referire la numărul de specii existent; bogăţia de specii dintr-o biocenoză este un important
indice prin care se pot compara biocenoze între ele. Beta (β) diversitatea constituie diversitatea
de specii dintr-un complex de ecosisteme de-a lungul unui transect şi este considerată „o măsură
a diferenţei în compoziţia de specii dintre două sau mai multe biocenoze”. Gamma (γ)
diversitatea reprezintă diversitatea de specii la nivel regional [1, 2, 3].
Convenţia privind Diversitatea Biologică a definit diversitatea biologică ca fiind
„variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale şi
complexelor ecologice, astfel aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi
diversitatea ecosistemelor”. Biodiversitatea este un fenomen ecologic cu două aspecte de
cercetare, care se intercalează. Algele au o rată mare de reproducere, care, la unele specii ajunge
la 6-12 ore şi permite comunităţilor de alge de a răspunde imediat la schimbarea condiţiilor de
mediu [39, 165].
Fitoplanctonul apelor dulci este foarte divers şi include în special o mare varietate de alge
verzi şi cianofite. Până în prezent au fost identificate numeroase specii de alge unicelulare şi
coloniale din genurile: Chlamydomonas, Volvox, Pediastrum, Gonium. Dintre algele cianofite:
Oscillatoria, Anabaena, Gleotrichia. Printre algele planctonice identificate în râuri cele mai
importante sunt diatomeele, algele verzi, cianofite, şi foarte puţine specii din algele brune şi
aurii. Dintre diferitele specii de fitoplancton ale celor mai mari râuri mai diverse sunt speciile din
genurile:

Melosira,

Cyclotella,

Closterium,

Pediastrum,

Scenedesmus,

Microcystis,

Aphanizomenon, Anabaena [50, 97].
În funcţie de caracteristicile fizice şi chimice ale apei şi anotimpul anului predomină
anumite specii de alge, iar uneori in componenţa fitoplanctonului predomină o singură specie,
dezvoltându-se în exces. Componenţa fitoplanctonului în râuri este formată de un amestec de
specii aduse cu afluenţii şi care se transformă sub influenţa condiţiilor din râu [23, 80].
Fitoplanctonul în dezvoltarea sa trece printr-o serie de modificări ale structurii
taxonomice şi cantitative – succesiuni sezoniere şi multianuale, care sunt indicatori ai
funcţionării comunităţilor de fitoplancton şi adaptarea acestora la mediu acvatic. Modificările
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sezoniere ale abundenţei şi biomasei fitoplanctonului sunt determinate de un complex de condiţii
de mediu, în special de temperatură, lumină, conţinutul de nutrienţi şi substanţe organice în apă
[23, 50].
1.1. Rolul algelor planctonice în evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice
În prezent, tot mai mult se menţionează despre monitoringul mediului ca un sistem sigur
de observare şi pronosticare care combină monitoringul geofizic şi biologic. Se distinge de
asemenea, monitorizarea atmosferei, apei, solului şi monitorizarea surselor individuale de
poluare - chimică, termică, radiaţională, etc, precum şi monitoringul impactului asupra zonelor
extrem de poluate. Printre metodele utiliate menţionăm: investigaţiile numărului de specii şi a
populaţiilor individuale, componenţa comunităţilor speciilor, acumularea poluanţilor în diferite
organe şi ţesuturi ale organismelor vii, schimbări în caracteristicile dezvoltării şi comportamentul
animalelor, frecvenţa de apariţie a diferitelor tipuri de mutaţii [77, 98, 127, 220].
Monitorizarea biologică a fost numită bioindicaţie şi biomonitorizare. Biomonitorizarea
este o parte integrantă a monitoringului ecologic de urmărire a stării mediului privind parametrii
fizici, chimici şi biologici. Biomonitoringul reprezintă evaluarea în mod regulat a calității
mediului prin efectuarea investigaţiilor comunităţilor de plante şi animale. Sunt evaluaţi în
complex factorii abiotici (temperatura, salinitatea, poluanţi, etc) şi biotici (organisme, populaţiile
lor şi comunităţi) [77, 98, 142].
Bioindicatori - sunt obiecte biologice (de la celule şi molecule biologice până la
ecosisteme şi biosferă), utilizate pentru a evalua starea mediului. Principalele criterii de selectare
sunt capacitatea de monitorizare a bioindicator (mereu prezenţa obiectului în natură) şi reacția
rapidă la modificările mediului. Sunt cunoscute următoarele tipuri de bioindicatori: 1. Sensibil răspunde rapid la modificările condițiilor de mediu. Reacţiile fiziologice ale celulelor pot fi
detectate aproape imediat după începerea acţiunii. 2.Cumulativ – rcepționează impactul fără
modificări evidente [77, 220, 211].
Bioindicatorii sunt de obicei descriși cu ajutorul a două caracteristici: sensibilitate şi
specificitate. La specificitatea ridicată bioindicatorul răspunde repede la diferiţi factori. La
sensibilitate scăzută bioindicatorul răspunde doar la abateri puternice de la factorul în stare
normală. Abatere de la caracteristicile bioindicatorilor în perturbări ale mediului ar trebui să fie
comparate cu norma sau "cu control". În funcţie de situaţie, sunt folosite diferite metode: 1.
Comparaţie cu caracteristicile obiectului în afara zonei de impact. De exemplu, pentru a
identifica schimbările comunităţilor de plante cu poluarea industrială, acestea sunt comparate cu
comunităţile situate în afara impactului uman. 2. Comparaţie cu rezultatele experimentale. In
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testele de laborator organismele în calitate de test obiecte sunt utilizate pentru stabilirea
impactului diferitor concentrații ale substanțelor prezente în mediul acvatic. Aceste concentrații
variază în funcţie de anotimp şi de an, ele pot fi diferite în diferite habitate [77, 142, 189, 220].
Prin urmare, pentru a stabili standardul pentru bioindicatori este nevoie de date privind dinamica
lor sezonieră şi multianuală, modificarea caracteristicilor habitatelor lor. Bioindicarea poate fi
pusă în aplicare la toate nivelurile de organizare: macromolecule biologice, celule, ţesuturi şi
organe, organisme, populaţii, comunităţi, ecosisteme şi biosferă ca un tot întreg. La nivel celular
bioindicarea se bazează pe intervalul îngust al fluxului de reacţii biotice şi fiziologice. Influenţa
poluanţilor se poate manifesta prin: а) afectarea biomembranelor (în special permeabilitatea lor);
b) schimbarea concentraţiei şi activităţii macromoleculelor (enzime, proteine, aminoacizi, lipide,
carbohidraţi, ATP); c) acumularea substanţelor nocive; d) afectarea proceselor fiziologice în
celule (conţinutul redus de clorofilă şi fluorescenţă); e) redimensionarea celulelor. La nivelul de
populaţie se caracterizează de indicatori de abatere, cum ar fi densitatea, structura ecologică,
caracteristici ale dinamicii. Sub influenţa antropogenă, la majoritatea speciilor, în dependență de
sensibilitate, densitatea populaţiei scade. La nivel de biocenoză sunt reprezentate speciile de
plante, animale, microorganisme şi ciuperci din anumite habitate. Pentru a descrie comunităţile
se utilizează ca indicatori diversitatea speciilor şi habitatele lor, precum şi modificările lor de-a
lungul timpului. Abateri de la starea normală a indicatorilor este un indice al impactului asupra
mediului. Intensificarea impactului

antropic este însoţită de diminuarea diversităţii

hidrobiocenozelor și în deosebi pe baza speciilor rare şi sensibile. Bioindicaţia la nivel de
ecosistem se efcetuiează în baza evaluării migrației substanţelor care se realizează cu participarea
elementelor nutritive de rezervă a organismelor-producente (plante, creează materie organică din
anorganică), organismelor consumente (animale, distribuirea şi reglarea fluxului de materie şi
energie) şi organismelor care participă la mineralizare (ciuperci şi bacterii care descompun
materia organică) [77, 220].
Metoda biologică de evaluare a poluării ecosistemelor acvatice după parametrii cantitativi
ai fitoplanctonului, este utilizată pentru determinarea modificărilor stării ecologice a corpurilor
de apă sub impactului antropic. Cel mai important indicator al schimbărilor stării ecosistemelor
acvatice, sub influenţa factorului antropic, este modificarea structurii şi funcționării
biocenozelor. Acest indicator stă la baza metodei evaluării modificărilor de mediu [35, 127, 142,
160], care este utilizat în prezent în monitorizarea hidrobiologică, pentru evaluarea stării
ecosistemelor acvatice [98]. Utilizarea unor indicatori, care reflectă impactul poluării apei asupra
fitoplanctonului, prevede şi prelucrarea statistică a informației. Utilizarea caracteristicilor
statistice ale unui număr de indicatori de dezvoltare a fitoplanctonului, permite să clasificăm
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ecosistemele acvatice după nivelul şi tipul de poluare, să efectuăm toate operaţiunile de
comparare (temporale şi spaţiale), şi să urmărim modificarea naturală a dinamicii comunităţilor
în anumite zone ale ecosistemelor acvatice. Utilizarea indicatorilor dezvoltării fitoplanctonului
pentru evaluarea gradului de poluare, este determinată prin faptul, că fitoplanctonul este unul
dintre cele mai importante elemente ale ecosistemelor acvatice implicate în formarea calităţii
apei, pentru că algele planctonice participă în cel mai important process – fotosinteza [98].
Proprietăţile indicătoare ale comunităţilor fitoplanctonice, sunt determinate nu numai prin faptul
prezenţei sau absenţei anumitor specii saprobe, dar, de asemenea şi de gradul de dezvoltare
cantitativă a algelor planctonice. De aceea, studiul unor parametri, cum ar fi diversitatea
speciilor, efectivul lor numeric, biomasa, succesiunile sezoniere şi multianuale ale algelor
planctonice, are o mare importanţă practică [35, 98, 109]. Numeroase studii în ultimii ani, au
constatat că algele planctonice joacă un rol important în indicarea schimbărilor calitaţii apei,
impactului uman asupra ecosistemelor acvatice, care provoacă atât efectele eutrofizării cât şi
degradarea acestora [98, 142].
Biomonitoringul ne permite să soluţionăm diferite probleme de mediu: 1. evaluarea
schimbărilor care au avut loc în starea fitocenozelor, în diferite sectoare ale bazinelor acvatice,
sezonier şi multianual; 2. stabilirea echilibrului ecosistemelor acvatice, bazinelor hidrografice
într-o anumită perioadă de timp; 3. clasificarea ecosistemelor acvatice pe baza caracteristicilor
schimbării stării comunităţilor fitoplanctonice; 4. compararea gradului de poluare a
ecosistemelor acvatice în baza indicatorilor hidrobiologici şi hidrochimici; 5. identificarea
poluanţilor

principali

după

modificările

în

organizarea

structurală

a

comunităţilor

fitoplanctonice; 6. determinarea evoluţiei ecosistemelor acvatice, luând în considerare tipul şi
nivelul de poluare [98, 220].
Printre diferiţii indicatori ai ecosistemelor pentru bio-indicare sunt importante structura
trofică şi schimbările successionale. Cu privire la conţinutul de nutrienţi în apă sunt stabilite
următoarele tipuri trofice de ecosisteme: oligotrofe (sarace în nutrienţi), eutrofe (bogate in
nutrienţi) şi mezotrofe cu conţinut mediu. În apele oligotrofe lipsa de substanțe nutritive
diminuiează dezvoltarea fitoplanctonului, însă se dezvoltă vegetaţia bentonică. Aceste
ecosisteme includ mai multe tipuri de specii, ele sunt diverse şi stabile. În apele eutrofe
abundența de nutrienți este însoţită de dezvoltarea în masă a fitoplanctonului, de majorarea
turbidității, dispariția vegetaţiei bentonice din cauza lipsei de lumină și a deficitului de oxigen la
o adâncime care restricţionează biodiversitatea. Ecosistemul pierde multe specii şi devine
instabil. O altă caracteristică a ecosistemelor acvatice - este gradul de poluare organică sau
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saprobitate. În măsura în care apele reziduale ajung în ecosistemele acvatice calitatea apei
acestora se modifică şi conform caracteristicilor lor se atribuie la următoarele zone: polysaprobă,
mezosaprobă, -mezosaprobă şi oligosaprobă. În anul 1908, cercetătorii P. Kolkvitts şi M.
Marsson au elaborat „sistemul saprobelor” de evaluare a gradului de poluare a ecosistemelor
acvatice în baza organismelor indicatoare [39, 50]. Kolkwuitz şi Marsson au propus ca
organismele acvatice să fie utilizate în calitate de indicatori ai nivelului de poluare a mediului
acvatic cu substanţe organice.
1.2. Impactul factorilor de mediu asupra stării funcţionale a fitoplanctonului
Factori abiotici. Apa ca corp fizico - chimic exercită un impact permanent asupra
organissmelor acvatice. Apa reprezintă mediul de trai, asigură suport pentru dezvoltarea
organismelor acvatice, aducându-le hrană şi oxigen, transportă produse metabolice. Datorită
mobilităţii apei în hidrosferă este posibilă existenţă diferitor forme de organisme. De aceea,
proprietăţile fizico - chimice ale apei sunt unul dintre factorii importanţi ai mediului abiotic.
Nutrienții sunt esenţial pentru toate organismele acvatice, iar materia organică vie şi acumulările
organice moarte (detritus), care conţin o varietate de comunităţi biotice formate din alge,
ciuperci, bacterii şi animale - sunt componente esenţiale ale mediului acvatic. După conţinutul de
nutrienţi și cantitatea de materie organică ecosistemele acvatice sunt divizate în: oligotrofe,
eutrofie, politrofe şi distrofe. Ecosistemele oligotrofe includ bazine cu apa curata, cu concentraţii
scazute de substanţe nutritive, şi producţie redusă a fitoplanctonului. Ecosistemele eutrofe sunt
caracterizate prin cantitate bogată de elemente nutritive şi, prin urmare, au o producţie mai înaltă
a fitoplanctonului. Ecositemele politrofe sunt caracterizate printr-un conţinut înalt al materiei
organice, printr-o floră bogată, inclusiv alge planctonice care provoacă fenomenul "înfloririi
apei". Lacurile distrofe sunt foarte sărace în substanţe nutritive, astfel viaţa în ele este slab
dezvoltată [1, 50, 80, 157].
Salinitate şi conţinutul mineral al apei. În apele naturale se găsesc solvite săruri, gaze şi
materii organice. Cele mai frecvente săruri din apele dulci sunt carbonaţii, sulfaţii, clorurile,
combinaţiile fierului şi manganului, azotaţii, fosfaţii etc. După gradul de salinitate a apelor se
disting următoarele tipuri de ecosisteme: euhaline-marine, cu o salinitate medie de 35 o/oo,
ahaline – continentale (mineralizate), cu mineralizare de 0,5 o/oo. Apele continentale sunt
împărţite în: 1) apele salmastre (miksohaline), printre care sunt: oligohaline cu o salinitate de 0,5
-5 o/oo, mesohaline cu salinitatea de 5-18 o/oo şi polihaline 18-30 o/oo ; 2) euhaline (30 - 40 o/oo) şi
ultrahaline (40 o/oo). Există alge capabile să vieţuiască în apele cu concentraţii înalte ale sărurilor,
şi există specii care vieţuiesc în ape cu salinitate redusă. Ca exemplu, cianofitele în majoritate
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sunt organisme de apă dulce, iar printre ele se gasesc specii care sunt capabile să existe în
ecosisteme ultrahaline. Algele aurii din ordinul Coccolithophoridales (marine), sunt distribuite şi
în apele continentale cu salinitate redusă. Bacilariofitele se găsesc în ecosisteme cu salinitate
foarte diferită. Algele sunt foarte sensibile la schimbările salinităţii apei, unele din ele nu pot
exista chiar şi la cele mai mici variaţii ale salinităţii apei. Algele roşii sunt, de asemenea,
sensibile la schimbările salinităţii. În Marea Mediterană (salinitate 37-39 o/oo) au fost identificate
mai mult de 300 de specii de alge roşii, în Marea Neagră (17-18 o/oo) -129 specii, în Marea
Caspică (10 o/oo) -22 specii [50,73]. Algele verzi în majoritate sunt organisme de apă dulce şi
doar 10% dintre ele sunt identificate în ecosistemele marine. Printre acestea sunt speciile care pot
rezista în apele cu salinitate înaltă precum Dunaliella salina Teod., Asteromonas gracilis Artari
[50]. Pentru a identifica efectul stresului salin au fost utilizate 2 specii de alge planctonice
(Chlorococcum humicolo şi Scenedesmus bijugatus), cultivate în medii cu conţinut diferit de
săruri. Au fost identificate concentraţiile optime ale sărurilor pentru creşterea algelor, şi au fost
atestate diferenţe în dezvoltarea şi conținutul de pigmenți a algelor în condiții de salinitate
diferită [78].
Aciditatea şi alcalinitatea apei sunt factori care au, de asemenea, o importanţă sporită în
dezvoltarea algelor. Sunt specii de alge care preferă ape alcaline - alcalifile, precum algele
harofite, dar unele specii sunt acidofile dintre ele Chara vulgaris se poate dezvolta în apele acide
cu pH 5,0. Algele acidofile sunt reprezentate de speciile din Desmidiales, dar unele dintre ele
pot fi, de asemenea, găsite în apă alcalină cu un conţinut ridicat de minerale, cum ar fi Closterum
acerosum Schrnak. [50, 157].
Elementele biogene sunt factorul principal care influenţează gradul de dezvoltare al
algelor planctonice şi care pe de altă parte limitează procesul producţiei algale. Elementele
biogene sunt împărţite în macro - şi microelemente. Macroelemente nutritive sunt necesare
organismelor în cantităţi relativ mai mari. Din elementele biogene sau nutritive

fac parte

compuşii azotului (ionii de amoniu, de nitrat şi nitrit), compuşii fosforului, siliciului și fierului.
Sărurile de azot şi fosfor sunt cele mai importante pentru dezvoltarea algelor. Concentraţia medie
a acestor substanţe în majoritatea apelor naturale este foarte mică, şi prin urmare, productivitatea
ridicată a fitoplanctonului este posibilă numai cu alimentare permanentă cu minerale din stratul
superior de apă - zona de fotosinteză. Alte elemente chimice nutritive, care sunt utilizate de alge
în cantităţi mai mici, sunt fierul, siliciul, magneziul, calciul, manganul, cuprul, zincul,
molibdenul, sulful şi caliul. Unele alge au nevoie de asemenea de natriu, iod, brom, vanadiu şi
clor. Din punct de vedere fiziologic, ele pot fi împărţite în: substanţele necesare pentru
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fotosinteză: fier, mangan, clor, zinc, vanadiu; substanţe necesare pentru metabolismul azotului:
molibden, bor, cobalt, fier; şi substanţele necesare pentru alte funcţii metabolice: mangan, bor,
cobalt, cupru şi siliciu. Algele din diferite ordine au necesități diferite de micro - şi
macroelemente. Astfel, pentru dezvoltarea normală a diatomeelor este nevoie de o cantitate mare
de siliciu, care este necesară pentru a construi "carapacea". În absenţa sau lipsa elementelor
nutritive învelișul de siliciu al diatomeelor devine mai subţire. Fiecare din elementele nutritive
menţionate poate influenţa separat asupra fitoplanctonului sau în corelaţie cu alt element. Un şir
de lucrări reflectă rolul reglator al raportului concentraţiilor N, P şi Si în mediul acvatic [11, 50,
90, 112, 171].
Printre factorii abiotici care înfluenţează dezvoltarea fitoplanctonului un rol deosibet
aparţine regimului hidrologic al apei -nivelul şi modul viiturilor, viteza de curgere a apei,
transparenţa şi temperatura. Nivelul râului este definit de debitul şi consumul de apă. Cursurile
de apă pot fi alimentate cu apă în timpul ploilor, topirii zăpezilor şi de apele subterane. Ridicarea
nivelului râului este rezultatul creşterii debitului apei în anumite anotimpuri. Nivelul apei în
timpul inundaţiilor se poate ridica cu 15 m. Viteza de curgere a apei depinde de înclinarea albiei
râului. Cu avansarea de la izvorul râului până la gura râului viteza curgerii apei se reduce. În
cazul în care albia râului se lărgeşte şi adânceşte, se reduce viteza curgerii apei, dar în locuri
înguste sau micşorarea adâncimii - creşte viteza de curgere a apei. Viteza de curgere în râurile
din zona de câmpie este de obicei mai mică de 1 m/sec, iar în timpul inundaţiilor de 1,5 -2 m/s.
Fluxul de apă este turbulent, atunci când râurile formează meandre, care cauzează amestecarea
energică a maselor de apă [50, 80]. În toate apele continentale şi marine se observă mişcarea
algelor cu masele de apă pentru a asigura fluxul de substanţe nutritive şi eliminarea metaboliților
acestora. Circulaţia într-o oarecare măsură a apei, ca urmare a vântului, se observă chiar și în
băltoacele stagnante. În lacuri mari, sunt constante fluxurile și refluxurile apei şi amestecarea pe
verticală [85].
Un număr considerabil de lucrări sunt dedicate studiului dezvoltării algelor a
productivităţii lor în funcţie de dinamica şi de stratificarea maselor de apă. Stratificarea apei are
un impact pozitiv asupra dezvoltării şi producţiei fitoplanctonului în apele temperate şi reci. În
aceste raioane în timpul sezonului rezultând într-o schimbare bruscă a temperaturii stratificarea
dispare, ceea ce duce la deplasarea nutrienţilor în stratul eufotic şi permite ca fitoplanctonul să
fie amplasat în stratul cu iluminare maximă şi care îi asigură productivitate sporită [23, 40].
Astfel productivitatea fitoplanctonului depinde de regimul dinamic al apei. Amestecarea
turbulentă a apă, în cazul în care aceasta nu este prea severă, doar intensifică productivitatea
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algelor. Cianofitele se dezvoltă preponderent în apele stagnante, de aceea deseori nu sunt atestate
în planctonul râurilor. Influenţa pozitivă a factorului dinamic asupra productivităţii
fitoplanctonului se manifestă în ecosistemele acvatice cu adâncime mare şi constă în asigurarea
mai bună a celulelor algale cu substanţe nutritive. În ecosistemele cu adâncime mică mişcarea
apei măreşte turbiditatea, ceea ce influenţează negativ dezvoltarea algelor planctonice. [40, 50].
Temperatura apei depinde de sursa de alimentare a râului, climă, zona în care cursul de
apă este amplasat. Apa în râuri este permanent agitată, de aceea temperatura în diferite părţi ale
fluxului este similară. Fluctuaţiile de temperatură sezoniere în râuri sunt de 0-30 0C, fluctuaţiile
diurne ating 10-20 0C în râurile de munte şi de 1-1,2 0C în râurile de câmpie. Algele au cel mai
mare grad de stabilitate la variaţiile temperaturii, sunt capabile să existe în condiţii extreme de
temperatură - în izvoare termale, unde temperatura este aproape de punctul de fierbere al apei, şi
pe suprafaţa de gheaţă şi zăpadă, cu temperaturi situându-se în jurul de 00C [50, 61].
Cei mai mulţi reprezentanţi ai fitoplanctonului sunt adaptați pentru a viețui într-un
diapazon relativ larg de temperatură. Cu toate acestea, dezvoltarea lor maximă are loc la o
temperatură specifică pentru fiecare specie. Schimbările sezoniere în compoziţia comunităţilor
de fitoplancton sunt în primul rând legate de schimbările de temperatură sezonieră în apă. Algele
referitor la temperatură sunt împărţite în specii euriterme, care există într-o gamă largă de
temperaturi (de exemplu, algele verzi de ordinul Oedogoniales, filamentele acestora pot fi găsite
în apă de la începutul primăverii până toamna târziu). Specii stenoterme, care sunt adaptate la
condiţiile de temperatură relativ constantă ale mediului. Acestea includ, de exemplu, specii de
apă rece din Desmidiales (Mesatoenium nivale Beck-Mann.), Ulotrichales (Raphydonema nivale
Lagerh.), Volvocales (Chlamydomonas nivales), care se dezvoltă numai la temperaturi apropiate
de punctul de îngheţ al apei [50, 61]. Speciile termofile sunt specii care preferă să trăiască în
condiţii de temperatură constantă. Limitele temperaturii la care algele termofile a fost găsite au
variat de la 35-52 până la 84 0C şi mai sus. Majoritatea algelor termofile sunt cianofite. Întradevăr, termofile pot presupune doar două tipuri: Mastigocladus laminosus Cohn, Phormidium
laminosum Gom. Dezvoltarea masivă a cărora are loc la o temperatură de 45-50 0C. Speciile
mesoterme - preferă condiţii moderate de temperatură găsite în zonele cu o temperatură medie
anuală de 15-20 0C. Ciclul de creştere a fitoplanctonului începe în lunile martie-aprilie, când
radiaţia solară este suficientă pentru fotosinteză, chiar și sub gheata [23, 50, 61].
Lumina este foarte importantă pentru algele planctonice, deoarece este o sursă de energie
pentru întreținerea reacţiilor fotochimice. Un exces sau deficit al luminii poate provoca tulburări
de dezvoltare a algelor. Lumina influenţează în mare măsură procesele biotice în ecosistemele
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acvatice, determină intensitatea fotosintezei şi a creşterii algelor planctonice [23, 80]. Distribuţia
algelor în coloana de apă este determinată în principal, de prezenţa luminii. Apa absoarbe
radiaţia solară mai mult decât atmosfera. În ecosistemele lacustre cu transparenţa egală cu 1-2 m
la adâncimea de 1 m pătrund cca 5-10% din radiaţia solară. Radiaţia activă fotosintetică (lungime
de undă a luminii este de 500 nm) pătrunde la o adâncime de 200 m. Intensitatea luminii scade
odată cu creşterea adâncimii, datorită dispersiei şi absorbţiei razelor solare de către materialele în
suspensie [23, 80]. Referitor la atitudinea lor față de lumină algele pot fi: heliofile, care au
nevoie de intensitate înaltă a luminii pentru activitatea lor vitală (algele cianofite și verzi) şi
heliofobe alge, care evită lumina directă a soarelui, adaptate la intensitate redusă a luminii (de
exemplu, bacilariofitele care se dezvoltă în apele cu transparență redusă, la o adâncime de 2-3 m,
în apele adânci până la o adâncime de 10-15 m, sau în componenţa fitobentosului). Intensitatea
luminii determină intensitatea procesului fotosintezei, dezvoltarea şi creşterea biomasei algelor
planctonice [23, 50, 80]. Algele cianofite, datorită vacuolelor gazoase au proprietate de a migra
pe verticală în straturile mai iluminate în cazul insuficienţei de lumină şi invers [23, 80, 111,].
Surpulsul razelor ultraviolete poate inhiba dezvoltarea celulelor algale, procesul fotosintezei,
provoacă distrugerea chlorofilei [23, 50, 80].
Transparenţa apei afectează fitoplanctonul nu direct, ci indirect, deoarece determină rata
de penetrare în coloana de apă a radiaţiei solare, fără de care nu există procesul fotosintezei. În
timpul iernii a fost stabilită cea mai mare transparență a apei, dar fitoplanctonul în această
perioadă a anului este aproape absent. Dependente de intensitate înaltă a luminii sunt algele
verzi, cianofite, care se dezvoltă în special în timpul verii. Mai puţin solicitante de lumină sunt
diatomeele, care se dezvoltă intens în apele slab transparente, la o adâncime de 2 până la 3 m
[50, 140]. Dacă în apă sunt multe suspensii, lumina nu pătrunde până la depunerile subacvatice,
astfel reduce productivitatea organismelor acvatice și în special a algelor. A fost stabilit că în
apele de munte, râuri din zona de câmpie, transparenţa apei variază cu trecerea de la o perioadă
cu transparență înaltă până la perioade cu transparență redusă în dependență de cantitatea
suspensiilor. Particulile în suspensie sunt prezentae în apă și atunci când viteza de curgere a apei
este mare în râuri cu fundul nisipos. De numărul de particule în suspensie, în conformitate cu
clasificarea lui B.V. Polyakova, râurile sunt împărţite în 4 grupe care conțin la1 m 3 de apă: 0 100; 100 -2000; 2000 -9000; 9000 -12000 g de suspensii [80, 140].
Factori biotici.
Factori biotici sunt reprezentați de relaţiile dintre indivizii din populaţiile aceleiași specii
sau a populațiilopr de specii diferite, precum şi interacţiunea cu alte plante şi animale şi adesea
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sunt de natură competitivă. Unele specii de alge, afectează de exemplu, rata de creştere a altor
specii. În sinuzii (componente ale comunităţii ecologice, caracterizate prin specii de co-gazdă
ale aceluiaşi grup ecologic de alge) impactul de la un tip la altul, de asemenea, se poate
manifesta prin eliminarea produselor chimice, care inhiba sau suprima complet creşterea altor
specii [80].
În anii '80, Kriuchkova N.M. în lucrarea sa "Interacțiuni trofice ale zoo-şi
fitoplanctonului", a demonstrat o gamă largă de complexităţi în relaţiile trofice ale hidrobionţilor.
A fost prezentat ftoplanctonul ca element de bază în alimentaţia zooplanctonului. În lucrare
fitoplanctonul este comparat cu o păşune în apă, deoarece serveşte ca sursă de hrană primară
pentru alte forme de viaţă, iar crustaceele - filtratori - ca animale erbivore care consumă algele
planctonice, şi sunt capabile să controleze dezvoltarea lor şi formarea biomasei algale în
ecosistem. Fitoplanctonul de apă dulce este o asociaţie heterogenă de procariote - alge
Cyanophyta şi eucariote - Chlorococcophyceae, Desmijlociues, Bacillaryophyta. Efectivul
numeric al specilor de alge planctonice variază în dependenţă de sezon. Algele planctonice pot fi
unicelulare sau coloniale cu dimensiuni diferite. Uneori lanţurile de celule şi colonii pot fi cu
lungime mare astfel încât pot fi observate cu ochiul liber. Influenţa zooplanctonului asupra
fitoplanctonului se manifestă prin strivirea formelor coloniale, prădarea activă a celor mai multe
specii de plante microscopice, care afectează diversitatea speciilor de algele planctonice și
fotosinteza lor. Pe de altă parte zooplanctonul eliberează substanţe nutritive în apă, compuși ai
azotului, fosforului, stimulând astfel creşterea algelor [89, 97, 114, 170].
În Japonia s-au efectuat cercetări cu privire la efectul considerabil al algelor bacilariofite
asupra viabilităţii copepodului Calanus pacificus. În urma experimentelor a fost relevat faptul că
bacilariofitele Shaetoceros difficilis, Ditylum brightwelli şi Thalassiosira weissflogii provocă
dereglări în dezvoltarea embrionară a speciei de copepode. Cercetatorii au demonstrat ca
blocarea dezvoltarii embrionare apare din motive biochimice [123].
Multe alte organisme se hranesc cu alge, astfel încât, de exemplu, speciile din genul
Ectrogella (ciuperci din clasa Oomycetes, ordinul Saprolegnaceae) sunt paraziţi în celulele
diatomeelor de apă dulce şi marine, care le determină hipertorfia şi distrugerea rapidă a
cromatoforilor. Au fost stabilite de asemenea efectele toxice ale unor alge. Toxicitatea algelor se
manifestă în timpul dezvoltării lor abundente. Alge toxice au fost găsite printre algele dinofite,
aurii, cianofite şi verzi. Din algele verzi, care emit toxine sunt speciile genurilor Scenedesmus şi
Coelastrum din ordin Chlorococcales [63, 222, 223]. Dintre speciile cunoscute de alge aurii Prymnesium parvum, comun în lacurile din Europa de Vest, care secretă un tip de toxine care
pot provoca moartea peştilor. Alga de apă dulce Peridinium polonicum se dezvoltă abundent în
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lacurile din Japonia şi provoacă moartea peştilor [63].
Cel mai mare număr de specii toxice de algele au fost găsite din alge cianofite:
Microcystis aeruginosa, Microcystis wessenbergii, Oscillatoria erythraea, Anabaena flos-aquae,
Anabaena variabilis, Anabaena lemmermannii, Aphanizomenon flos-aquae, Gloeotrichia
echinulata, Gloeotrichia pisum, Nostoc rivulare. Efectele toxice ale algelor cianofite se
manifestă prin pierderi masive de organisme acvatice, animale şi păsări de apă, la oameni pot
provoca, de asemenea, diferite boli, cum ar fi: alergii sau intoxicatii alimentare [63, 173, 196].
În ecosistemele acvatice algele joacă un rol important în calitate de producători de
materie organică, astfel foarte importantă pentru reducerea biomasei algale este prezenţa
organizmelor consumente. De exemplu, moluştele, târându-se pe suprafaţa depunerilor
subacvatice, consumă în cantităţi mari alge microscopice prin filtrarea apei. De asemenea, printre
factorii biotici sunt factorii alelopatici (efectele chimice ale unor specii de alge asupra altora prin
intermediul metaboliţilor) [58, 63].
Algele, de asemenea pot exista în simbioză cu alte oganisme acvatice. Cel mai des ele
utilizează organisme acvatice ca substrat (epifite) formând asociaţii de organisme acvatice –
epibioze. Astfel, pe cochiliile moluştelor calcifiate pot fi găsite de multe ori specii din genurile:
Cladophora sau Oedogonium, în spongieri sunt întâlnite unele alge, diatomee şi cianofite. Algele
epifite pentru fixare utilizează plante superioare şi alge de mărimi mari doar ca substrat,
împreună cu pietre, partea de jos a navelor şi altor obiecte cufundate în apă. Algele pot trăi în
ţesuturile altor organisme, aceste specii de algele care trăiesc în ţesuturi sau celule ale altor
organisme sunt numite - endofite. Endofitele extracelulare şi intracelulare formează
endosimbioze. Endosimbionte sunt algele cianofite, verzi, brune, rodofite, însă cel mai des sunt
algele

xantofite şi algele verzi. Algele Xanthophyta şi Chlorococcoficeae formează

endosimbionţi în organisme pluricelulare – spongieri şi hidre [50, 93].
Factorii antropici.
Efectele antropice, în cele mai multe cazuri, duc la degradarea ecosistemelor acvatice, şi
provoacă dezvoltarea excesivă a fitoplanctonului în procesul ”înfloririi apei”. Un impact
considerabil au deversările de ape uzate ale întreprinderilor cu conținut îmnalt al substanţelor
toxice.

Pe locul doi este acumularea excesivă de nutrienţi, care poate duce la creşterea

productivităţii fitoplanctonului. Majorarea cantității de nutrienți în ecosistemele acvatice duce la
consecinţe negative uneori foarte grave. În ecosistemele care sunt supraîncărcate cu substanţe
nutritive, ca urmare se declanșează o creştere rapidă a biomasei fitoplanctonului și are loc
fenomenul "îfloririi" apei [23, 140, 117, 185].
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Descompunerea biomasei fitoplanctonului duce la creşterea cantităţii de hidrogen sulfurat
şi alte substanţe toxice. Acesta duce la poluarea apei şi pierderea de organisme acvatice. Algele
sunt capabile să emită substanţe toxice în apă. În ecosistemele continentale se observă creşterea
masivă a algelor cianofite, în special din genul Microcystis. Reducerea calităţii apei
ecosistemelor acvatice din cauză supraîncărcării cu substanţe nutritive cauzează creşterea
excesivă a fitoplanctonului, numit fenomenul de eutrofizare antropică [140]. În prezent, poluarea
râurilor apare odată cu pătrunderea unor cantităţi exagerate de substanţe suspendate şi dizolvate.
Particulele în suspensie diminuează transparenţa apei şi de aceia scade activitatea fotosintezei.
[122, 117, 185].
Principalele surse de poluare sunt poluanţii de origine industrială (produse petroliere,
fenoli) care influenţează asupra apelor subterane. Apele uzate urbane sunt, de asemenea, o sursă
de poluare a apei, deoarece acestea includ apele uzate, predominant domestice, detergenţi - un
strat de spumă care împiedică accesul de oxigen din apă, microorganismelor patogene. Apele
industriale uzate generate într-o varietate de industrii, printre care cele mai mare consum de apă
au producerea oţelului, produse chimice, industria de rafinare a petrolului [50, 80, 122].
Apele uzate conţin, de asemenea multe metale grele (mercur, cupru, plumb, zinc,
cadmiu). Metalele grele se acumulează în lanţurile trofice [122]. O sursă severă de contaminare,
este de asemenea, agricultura. Apele uzate care conţin substanţe organice contin o cantitate mare
de nutrienţi. Ca urmare are loc reproducerea în masă a algelor planctonice, în special a algelor
cianofite. În apă începe predominarea proceselor anaerobe, un proces cunoscut sub numele de
eutrofizare. În urma dezvoltării speciei Microcystis aeruginosa s-a stabilit o scădere
semnificativă a calităţii apei, mai ales după pieirea acestora. In mediile de cultură se acumulează
compuşi organici de carbon cu greutate moleculară diferită. A fost stabilită influenţa clorurilor
asupra formării de substanţe din produsele extracelulare ale algelor halogenate [56].
Pentru evaluarea biologică a calităţii apei sunt adesea folosite algele ca organisme
indicatoare. Datorită sensibilităţii ridicate a algelor la condiţiile de mediu ele joacă un rol
important în evaluarea calităţii apei. În prezent, există mai multe sisteme pentru determinarea
biologică a apelor poluate. Pentru aceste scopuri se aplică sistemul de saprobitate a apelor, pentru
a evalua gradul de contaminare cu substanţe organice şi a produselor degradării lor. Algele sunt,
de asemenea, utilizate în controlul toxicologic a apei. Ele pot fi folosite pentru a stabili
toxicitatea multor produse chimice găsite în rezervoare de apă şi a apelor reziduale, cum ar fi
metale grele, detergenţi, pesticide. Pentru un control toxic sunt adesea utilizate algele verzi
(Scenedesmus, Chlamydomonas) [50].
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1.3. Speciile invazive din componenţa fitoplanctonului şi impactul lor asupra ecosistemelor
acvatice
Specii invazive (sau invadatoare) sunt acele specii care au fost introduse itenţionat sau
accidental, introducerea cărora şi răspândirea acestora ameninţă mediul ambiant, economia sau
societatea, inclusiv sănătatea umană. Invaziile biologice sunt o ameninţare majoră pentru
ecosistemele acvatice a Republicii Moldova [24].

După unii autori (Alimov, A., 2004;

Alexandrov, B., 2007) toate speciile alogene (străine) pot fi devizate în două grupuri: specii care
au fost întroduse din alte regiune şi specii native care din cauza factorului antropic își majorează
semnificativ efectivele şi provoacă pagube ecologice, cum este fenomenul „inflorirei” apei [3,
36, 159, 182]. În literatură sunt menționate două moduri de răspândire a speciilor alogene
acvatice de la nord spre sud şi de la sud la nord. Speciile din apele saline şi salino-dulcicole se
răspîndesc mai activ în apele dulci. În mare măsură la răspîndirea speciilor influenţează
activitatea umană: construcţiile hidrotehnice, poluarea chimică şi termică, transportul naval, cât
şi sub influenţa modificărilor climatice rapide. Răspîndirea naturală a microorganismelor
acvatice, inclusiv a algelor planctonice, se poate împlimenta cu ajutorul migraţiilor animalelor
acvatice şi prin mişcarea fluxurilor de aer [3, 82, 83].
Speciile invasive sunt cunoscute ca specii care pot cauza reducerea biodiversităţii
speciilor şi sunt una dintre principalele cauze a despariţiei speciilor native. Multe specii de alge
planctonice prin dezvoltarea lor în cantităţi mari sunt producători ai toxinelor, care influenţează
negativ asupra vieţii peştelor şi a altor organizme acvatice. Toxinele algelor pot provoca diferite
boli ale organelor digestive ale omului. De aceia speciile invazive de alge trebuie să fie studiate
şi incluse în monitoringul stării ecologice a ecosistemelor acvatice [182].
Modificarea condiţiilor abiotice ale mediului acvatic eutrofizarea şi poluarea lor,
afectează în mod negativ diversitatea organismelor acvatice, ceea ce duce la o creştere a
invaziilor biologice. Odată cu eutrofizarea ecosistemelor acvatice creşte şi diversitate algelor din
filumurile Chlorophyta şi Cyanophyta, caracterizate prin dimensiunile mici ale celulelor.
Poluarea ecosistemelor acvatice cu substanţe organice determină creşterea bruscă a efectivului
speciilor de alge din filumurile Euglenophyta, Crysophyta şi Pyrrophyta, care au capacitatea de a
absorbi substanţe organice dizolvate în apă [40].
Din a doua jumătate a secolului al XX-lea, numărul de alge planctonice alogene în apele
dulci din Eurasia şi America de Nord a crescut în mod semnificativ. În lucrările lui Korneva L.G.
până în prezent, se face referire la aproximativ douăzeci de specii de alge alogene, aparţinând în
mare parte la cianobacterii şi diatomee. Unele specii invazive de fitoplancton sunt potenţial
toxice şi pot provoca fenomenul „înfloririi” apei. În baza materialelor lui Korneva L.G., Liebich
30

V. Alexandrov B. [83, 84, 181, 182] sunt prezentate şase specii invazive de alge planctonice în
apele dulci din holarctica. Specii de apă dulce tropicale Cylindrospermopsis raciborskii
(Wolosz.) Seenayva et Subba Raju (Cyanobacteria), care pentru primă dată au fost atestate în
Europa în anii 1930–1940 au început să colonizeze în mod activ apele din Grecia, Ungaria,
Franţa, Germania, Italia, Bulgaria, Austria, Portugalia, Polonia şi Republica Cehă, precum şi
lacurile şi râurile din Florida (SUA). În apele din Europa şi America de Nord s-au răspândit două
specii de cianobacterii halofite Anabaena bergii Ostenfeld, în 1950–1960 atestată în regiunile
sudice ale fostei URSS şi termofile Sphaerospermum aphanizomenoides (Forti) Zapomelova et
al. comb. nov. (= Aphanizomenon aphanizomenoides Kom. et Horecka), iniţial descrise în
Turcia. În anii 1980 în ecosistemele acvatice ale ţărilor: Italia, Germania, Franţa, Germania,
Austria, Slovacia, Croaţia, Polonia, Rusia (Volga) a fost o dezvoltare puternică a speciei din
filumul Dinophyta: Peridiniopsis kevei Grigor. et Vasas 2001(=P. Corillionii Leitao, Ten-Hage,
Mascarell et Coute,´ 2001; P. rhomboides Krakhmalny, 2002), care a fost descrisă pentru prima
dată în Ungaria.

Specia atlantică Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. din filumul

Bacillariophyta a fost cunoscută din anii 1880, dar numai în ultimele decenii, sa stabilit în mod
activ în apele dulci ale Rusiei (fl. Volga), Olandei, Angliei, Finlandei, Germaniei, Slovaciei şi
Republicii Cehă. Această specie este considerată invazivă în Marile Lacuri şi râul Parker,
Massachusetts (SUA) [57, 83, 159, 181, 182].
1.4.

Cercetări

anterioare ale fitoplanctonului ecosistemnelor acvatice din Republica

Moldova
Cercetările algoflorei ecosistemelor acvatice din Republica Moldova au început încă în a
doua jumătate a secolului al 19-lea cu investigaţii în bazinul fluviului Nistru, astfel încât primele
date privind algoflora râului aparţin cercetătorilor: Sredinskii N., 1872; Dorofeev A., 1885 şi
Egerman F., 1925, care în lucrările sale au descris până la 100 de specii de algele planctonice,
fără descrierea datelor efectivului numeric şi biomasei lor. Autori precum Svirenco D., 1926 şi
Aksentiev B., 1924 descriu 252 specii şi varietăţi de alge planctonice. Majoritate acestora sunt
algele diatomee, prezentate printr-un studiu mai detaliat al compoziţiei speciilor de cercetătorul
Aksentiev B. [23, 148].
După o pauză de 27 de ani de studiu al fitoplanctonului fluviului Nistru, cercetările au
fost reluate de Ivanov A. (Ivanov 1953, 1954, 1962) şi Roll Ia. (Roll, Ivanov 1960), care în
lucrările sale au dat mai multe detalii cu privire la dezvoltarea fitoplanctonului. În sectorul
mijlociu al fluviu Nistru ei au atestat 237 specii de fitoplancton cu efectivul numeric 11 mln
cel./l cu biomasa 16,78 g/m3. O descriere mai detaliată a fitoplanctonului fluviului Nistru în
perioada anilor 1951-1970 a fost prezentată în lucrările lui Şalaru V. (Şalaru, 1984), care descrie
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componenţa speciilor, precum şi dinamica sezonieră a abundenţei şi biomasei fitoplanctonului.
După construcţia lacului de acumulare Dubăsari (1954-1956) investigaţiile fitoplanctonului
fluviului Nistru pe teritoriul Republicii Moldova au devenint mai complexe şi sistematice.
Investigaţiile fitoplanctonului lacului de acumulare Cuciurgan au început încă în prima jumătate
a secolului XX, rezultatele fiind reflectate în lucrările lui Egerman F., 1925 şi Ivanov A., 1953 în
care se menționează că fitoplanctonul lacului de acumulare Cuciurgan era destul de sărac privind
componenţa speciilor, precum şi efectivul acestora. După punerea în funcţiune a CTE
Moldovenești diversitatea speciilor de fitoplancton a crescut brusc din cauza dezvoltării algelor
termofile, ceea ce este descris în lucrările lui Şalaru V., 1971 [23, 148].
Fitoplanctonul râului Prut a fost investigat mai puţin, fiind un râu de frontieră. Conform
investigaţiilor lui Obuh P.,1995; Şalaru V., 1984; Ungureanu I., 1985 fitoplanctonul era sărac atât
calitativ cât şi cantitativ [23]. În perioada anilor 1951-1970 o caracteristică mai detaliată a
fitoplanctonului a fost prezentată de Şalaru V. [147]. Între anii 1989-2009 cercetările privind
diversitatea, parametrii cantitativi ai fitoplanctonului, procesele producţional-destrucţionale,
troficitatea şi calitatea apei din bazinul fluviului Nistru, lacurilor de acumulare Dubăsari,
Cuciurgan şi râul Prut au fost realizate de Ungureanu L. [14-24, 135-139].
1.5. Conclizii la capitol 1.
În urma analizei surselor bibliogragice cu referire la investigaţiile fitoplanctonului
ecosistemelor acvatice de diferite tipuri şi a factorilor principali care influenţează dezvoltarea
acestora am ajuns la următoarele concluzii:
1. Algele planctonice sunt foarte sensibile la modificarea condiţiilor mediului acvatic. Datorită
sensibilităţii înalte a algelor la conţinutul diferitor substanţe chimice în apă, ele pot fi utilizate
la evaluarea biologică a calităţii apei.
2. Algele planctonice sunt organisme care joacă un rol important în ecosisteme acvatice,
reacţionează rapid la modificările stării mediului acvatic, iar în urma activităţii lor vitale pot
elimina metaboliţi care influienţează semnificativ calitatea apei şi activitatea hidrobionţilor.
3. Analiza surselor bibliografice a demonstrat că cercetările ce se referă la diversitatea,
parametrilor cantitativi şi funcţionali ai algelor planctonice au o importanţă deosebită la
evaluarea gradului de troficitate şi calităţii apei de aceea trebuie să fie relizate continuu în
vederea monitorizării stării ecositemelor fluviale şi lacustre şi perfectării recomandărilor de
remediere a acestora.
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Problema ştiinţifică soluţionată constă în relevarea diversității, structurii cantitative și
funcționării fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, care a facilitat
elucidarea particularităţilor utilizării algelor planctonice în sistemul monitoringului biologic al
stării ecosistemelor fluviale și lacustre și a permis evaluarea statutului trofic și calității apei în
baza valenței saprobice a speciilor indicatoare, parametrilor cantitativi și funcționali ai
fitoplanctonului.
Scopul lucrării a fost elucidarea particularităţilor utilizării fitoplanctonului în sistemul
monitoringului stării ecosistemelor acvatice din bazinul fl. Nistru şi r. Prut, stabilirea factorilor
naturali şi antropici care determină modificarea statutului trofic şi calităţii apei.
Obiective: Relevarea diversităţii fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinul
fluviului Nistru şi râului Prut; evaluarea parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului, succesiunilor
lor sezoniere şi multianuale şi evidenţierea parametrilor hidrologici, hidrochimici şi
hidrobiologici care le influenţează; identificarea speciilor invazive (alogene și autohtone) din
componenţa fitoplanctonului; Estimarea intensităţii proceselor de autoepurare şi poluare prin
evaluarea producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţeilor organice în
ecosistemele acvatice; evaluarea statutului trofic al ecosistemelor acvatice investigate conform
parametrilor cantitativi şi producţionali ai fitoplanctonului; aprecierea stării ecologice a
ecosistemelor acvatice ale bazinului fluviului Nistru şi râului Prut în baza parametrilor cantitativi
și valenţei saprobice a speciilor indicatoare de alge; completarea cu date noi a sistemului de
monitorizare a fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinul fluviului Nistru şi râului
Prut.
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2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
2.1. Materiale şi metode de cercetare
În timpul investigaţiilor efectuate în perioada anilor 2010 - 2015 au fost colectate 856
probe, din care 274 probe de fitoplancton din fluviul Nistru (sectorul mijlociu şi inferior), 102
probe din lacul de acumulare Dubăsari (sectorul superior, mijlociu şi inferior), 55 probe din lacul
de acumulare Cuciurgan (sectorul superior, mijlociu şi inferior) şi 425 probe din r. Prut (sectorul
mijlociu şi inferior). Eşantioanele fitoplanctonice au fost prelevate din biotopurile reprezentative
în cadrul cercetărilor Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de
Zoologie al AŞM.
În scopul evaluării producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor
organice au fost efectuate 114 serii de experimente la 8 staţii situate în sectorul mijlociu şi
inferior al fl. Nistru, 7 staţii situate în sectorul mijlociu (43 experimente) şi inferior (108
experimente) al r. Prut şi câte 3 staţii în lacurile de acumulare Dubăsari (45 experimente),
Cuciurgan (12 experimente) (Figura 2.1).
Prelevare şi procesarea probelor a fost efectuată conform metodelor unificate de colectare
şi prelucrare a probelor hidrobiologice de teren şi experimentale [35]. Probele de fitoplancton au
fost colectate în sticluţe cu volumul de 250 ml şi fixate în soluţie de formol de 4%. Probele fixate
au fost concentrate prin metoda de sedimentare timp de 14-16 zile. După sedimentarea
planctonului, probele au fost concentrate prin vărsare cu picătură a stratului mediu de apă.
Volumul probelor a fost micşorat până la 5 ml. Identificarea speciilor de alge a fost efectuată cu
ajutorul microscopului Lomo „MICMED 2”, au fost fotografiate unele specii din componenţa
fitoplanctonului, utilizând aparatul de fotografiat ТВК-МИ-02.
Identificarea speciilor a fost efectuată cu ajutorul determinatoarelor în vigoare: Gollerbah,
Polianskii 1953; Matvienco. 1954; Dedusenco-Sceglova, Gollerbah, 1962; Kiselev, 1954;
Popova, 1955; Dedusenco-Sceglova, Matvienco, 1959; Moşcova, Gollerbah, 1986; PalamariMordvinţeva, 1982; Vinogradova, Gollerbah, 1980; Zabelina, 1955; Ţarenco, 1990 ş. a.
Efectivul fitoplanctonului a fost estimat prin numărarea celulelor de alge în camera
“Goreaev” (0,9 cm3). Ca unitate de numărare şi apreciere a efectivului fitoplanctonului a fost
considerată celula, rezultatele fiind exprimate în mii cel./l sau mln cel./l . În timpul analizei
microscopice a probelor au fost măsurate dimensiunile parametrilor necesari pentru aprecierea
volumului celulelor de alge şi estimarea masei individuale [35, 50, 58].
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Fig. 2.1. Schema punctelor de colectare a probelor de fitoplancton şi de efectuare a
experimentelor:
Fl.Nistru: Naslavcea, Volcineţ, Soroca, Camenca, Vadul lui Vodă, Varniţa, Sucleia, Palanca;
Lacul de acumulare Dubăsari: Erjova, Goieni, Cocieri;
Lacul de acumulare Cuciurgan: sector superior, mijlociu, inferior;
R.Prut: Branişte, Sculeni, Ungheni, Leuşeni, Leova, Cahul, Câşliţa-Prut, Giurgiuleşti.
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În fiecare probă analizată au fost determinate speciile de alge şi numărate toate celulele
acestora cel puţin în 3 camere de numărare. Din rezultatele obţinute a fost calculat efectivul
fitoplanctonului pentru fiecare probă evaluată.
Pentru calcularea a numărului de organisme la 1 litru, s-a utilizat formula [35, 50]:
N = k n ( A / a ) v (1000/V)

(2.1.)

unde N- numărul de organisme într-un litru de apă; k - coeficientul care arată de câte ori volumul
camerei de numărare mai puţin de 1cm3;
n - numărul de organisme găsite pe pătratele examinate; A - numărul de pătrate în
camera”Goreaev”;
a - numărul de pătrate, pe care s-au calculat speciile de alge planctonice; V - volumului iniţial al
probei (cm3); v - volumul probei după sedimentarea (сm3).
Biomasa fitoplanctonului a fost estimată prin metodă volumetrică, pe baza densităţii
numerice a fitoplanctonului, utilizând volumele medii specifice şi consederând densitatea
specifică a conţinutului celular egală cu 1. Volumul calculat al fiecărei celule a fost înmulţit cu
numărul celulelor şi s-a obţinut valoarea biomasei, exprimată în mg/l sau g/m3, cu exactitate de
0,01. Biomasa se calcula pentru fiecare specie apoi se însuma pentru a obţine biomasa totală a
fitoplanctonului în proba dată [35, 50].
Analiza saprobiologică a fost bazată pe listă indicatorilor, a fost prezentată caracteristica
saprobiologică a ecosistemelor studiate, exprimată prin indicele Rotşain pentru metoda valenţei
saprobice Zelinki –Marvan 1961 [218], calculat după formula modificată de I.Toderaş 1984
[125].
i=n
i=n
SR = Σ NiGiSi / Σ NiGi,
i=1
i=1

(2.2.)

unde: N-efectivul numeric; Gi – greutatea indicatoare; S- valenţa saprobică.
Indicele saprobiologic după Pantle şi Buck a fost calculat conform formulei [35, 91]:
SP-B = Σ (sh)/ Σ h,

(2.3.)

unde: h – frecvenţa; s – valoarea indicatoare a fiecărei specii.
Gradul afinității comunităților fitoplanctonice a fost estimat folosind indicele Sørensen:
Iaf=(a+b)/2c*100

(2.4.)

Unde a şi b – numărul total al speciilor înregistrate în două ecosisteme comparate, c36

numărul speciilor comune pentru ambele ecosisteme comparate [2].
În perioada de cercetare (2010-2015) au fost analizate datele obţinute în cadrul investigaţiilor
fitoplanctonului şi evaluate modificările sezoniere ale diversităţii comunităţilor de alge. În acest
scop, a fost utilizat indicele Shannon, introdus în hidrobiologie de Margalef R. [2],
k

H = - Σ Pi*log2Pi

(2.5.)

i=1

unde:
Рi- frecvenţa sau relevanţa elementului i (specii) la valoarea totală a elementelor k (specii) [151].
De exemplu, abundenţa sau biomasă speciei i la numărul total de specii sau valoarea totală a
biomasei.
Producţia primară şi destrucţia substanţelor organice au fost estimate prin metoda vaselor
expuse în modificaţia oxigenică [108]. Producţia integrală a fitoplanctonului ∑A sub m2 de
suprafaţă acvatică a fost calculartă conform valorilor experimentale obţinute, ţinând cont de
transparenţă şi respectiv de adâncimea stratului eufotic [151], iar destrucţia integrală ∑R - prin
înmulţirea valorii ei medii R la adâncimea ecosistemului. În scopul evaluării producţiei primare a
fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice au fost efectuate serii de experimente la
staţiile investigate din fluviu Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, Cuciurgan şi r. Prut. Evaluarea
claselor de calitate a apelor ecosistemelor investigate conform algelor planctonice a fost
efectuată conform valorilor-limită prezentate în anexa nr.1”Cerinţele de calitate a mediului
pentru apele de suprafaţă” a Regulamentului privind cerinţele de calitate a mediului pentru apele
de suprafaţă (2013) [8]. Stabilirea statutului trofic al ecosistemelor investigate a fost efectută în
baza biomasei şi producţiei primare a fitoplanctonului conform criteriilor de clasificare
prezentate de Oxiuc O., Jukinski V. (1993) [71, 103, 104].
Teza a fost perfectată cu ajutorul tehnologiilor informaţionale Microsoft Word for Windows
XP, Microsoft Exel 2007, BioDiversity Pro software [221].

2.2. Caracteristica fizico-geografică, hidrologică, hidrochimică, hidrobiologică şi condiţiile
de existenţă a fitoplanctonului în bazinul fluviului Nistru şi al râului Prut
Fluviul Nistru (sectorul mijlociu şi inferior) Fluviul Nistru este artera principală acvatică
a Republicii Moldova, care cu afluenţii săi asigură economia naţională a ţării cu apă. Are izvorul
în munţii Carpaţi la 760 m altitudine şi se varsă în Marea Neagră. Lungimea fluviului este 1362
km, suprafaţa de acumulare-72000 km2, inclusiv în limitele Moldovei -657 km2 şi 19200 km2
corespunzator. Nivelul apei depinde de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. Fluviul Nistru se
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imaparte convenţional în 3 sectoare: superior, mijlociu şi inferior. Sectorului superior al fluviului
îi corespunde spaţiul de la izvoare până la gura r. Streaj, unde începe sectorul mijlociu şi
continuă până la Dubăsari, iar segmentul de la Dubăsari până la limanul fluviului constitue
sectorul inferior [9, 147].
Începând de la izvor fluviul are aspectul unui pârău cu lăţimea de 0,5-1,0 m, şi adâncimea
de 1,0-5,0 cm. De-a lungul cursului 16 890 de afluenţi de diferit ordin, inclusiv în hotarele
Moldovei, 1 686 îşi varsă apele în fluviu, care devine un torent furtunos, cu mici praguri şi
cascade. Lăţimea albiei până la or. Sambir este de 10-20 m, în restul cursului (până la s. Nijnee)
este de 50-100 m, pe alocuri – 250-330 m. Adâncimea la repezişuri este de 0,5-1,5 m, în locurile
mai adânci 2,0-5,0 m, maximă – 7,7 m. Viteza cursului de apă variază de la 0,3-0,7 m/s până la
2,5 m/s la repezişuri. Patul albiei este pietros, cu prundiş; pietrişul şi prundişul ajung în fl. Nistru
din afluenţii montani. Malurile sunt abrupte, cu înălţimea de 1,0 – 5,0 m [147].
Sectorul mijlociu prezintă un torent de munte tipic, dar coeficientul de înclinare se
micşorează de la 0,0004 până la 0,0001, în rezultat viteza de curgere a apei scade în comparaţie
cu sectorul superior şi variază în limitele 0,7-2 m/s. Adâncimea oscilează între 0,35-4,0m.
Lăţimea fluviului, în dependenţă de nivelul apei variază de la 80 până la 200 m. Zonă înundabilă
a lui este îngustă, iar în unele locuri lipseşte. În anul 1954 în acest sector, lângă Dubăsari a fost
construit un baraj cu înălţimea de 22 m, în rezultat s-a format lacul de baraj Dubăsari cu
lungimea de 125 km [147].
În sectorul inferior albia fluviului este foarte întortocheată. Lănţimea variază în limitele
60-12m, iar adîncimea-1,9-9,4 m. Viteza de curgere a apei scade de la 0,9 m/s (la Dubăsari) până
la 0,27 m/s (la Maiac). Mai jos de or. Tiraspol lunca înundabilă a Nistrului se măreşte formând
un şir de lacuri, de o importanţă deosebită fiind lacul de baraj Cuciurgan. În cursul inferior din
partea dreapta în fluviul Nistru se varsă râurile: Bâc, Răut, Botna [9, 147].
Temperatura medie anuală a apei nu depăşeşte 10-12 0C. În aprilie atinge 8,6-12,6 0C, în
iunie 22,1-25 0C, iar în octombrie – 14,0-8,3 0C. În general, Nistrul are caracteristicile unui râu
de munte, iar fluxul de apă principal se formează în zonele montane şi submontane ale bazinului.
O trăsătură caracteristică a Nistrului este nivelul extrem de instabil, cu inundaţii frecvente. În
timpul inundaţiilor majore nivelul apei în partea de mijloc a Nistrului se ridică până la 10-12 m.
Spre deosebire de multe râuri de câmpie turbiditatea apei în fl. Nistru, creşte în aval ca urmare a
distrugerii de coastă şi contribuţiei afluenţilor care aduc cantităţi mari de particule minerale
[147].
În fl. Nistru în amonte de or. Otaci a fost stabilită diminuarea conţinutului de oxigen până
la 56-64% saturaţie în timpul zilei, atunci când predominau procesele de fotosinteză şi conţinutul
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de oxigen trebuia să fie mai înalt. Nivelul substanţelor în suspensie în fl. Nistru a fost de 120
mg/l, după punerea în funcţiune a lacului de acumulare Dubăsari numărul acestora a scăzut de
zece ori (Naslavcea-Otaci de-3 mg/l, la Soroca Palanka-28 mg/l). În consecinţă, a fost stabilită
creşterea transparenţei apei în râu. Salinitatea apei variază în intervalul 304-494 mg/l [76].
Zooplanctonul fluviului Nistru este reprezentat de rotifere, copepode, crustacee. În sectorul
inferior al fluviului parametrii cantitativi ai zooplanctonului sunt mai înalţi decât în sectorul
superior. Complexul dominant al fl. Nistru este alcătuit din speciile de rotifere

Keratella

quadrata, Polyarthra dolicoptera, Notholca squamula, Notholca acuminata, Euchlanis dilatata,
Filinia longiseta, etc. Din componenţa copepodelor putem menţiona speciile Microcyclops
varicans, Eucyclops serrulatus speratus, Mesocyclops crassus, Acantocyclops viridis şi din
сladocere – Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, Alona rectangula.
Indicele de saprobitate, calculat în baza speciilor indicatoare de zooplancton, variază în
limitele 2,00-2,15, care corespund zonei -mezosaprobe şi poluării moderate. Zoobentosul este
reprezentat de oligochete, nematode, larve de hironomide. În total pentru fluviul Nistru au fost
descrise 94 specii de peşti. În sectorul mijlociu şi inferior al fluviului au fost atestate 79 de specii
şi subspecii de peşti din 17 familii [150].
Lacul de acumulare Dubăsari
Lacul de acumulare Dubăsari este situat în cursul mijlociu al fluviului Nistru şi s-a format în
rezultatul construcţiei în anul 1954 a barajului de la Dubăsari. Lacul se întinde pe o lungime de
125 km [9]. Lăţimea lacului variază de la 250 m până la 2000 m. Suprafaţa constituie 6750 ha,
adîncimea medie 4,2 m. Volumul total – 277,4 mln m3 Malurile pe alocuri sunt abrupte şi
stâncoase, în unele locuri depăşind înălţimea de 100 m. Malul lacului de acumulare este
dezmembrat de o reţea deasă de ravene ramificate, care se deschid în luncă, prin care se
transportă cantităţi mari de aluviuni, mai ales în timpul ploilor torenţiale [9, 69].
În plan morfologic, lacul de acumulare se împarte în trei sectoare principale: superior,
mijlociu şi inferior. Sectorul superior are o lăţime de 250-300 m şi o lungime de 45 km,
adâncimea maximă de 6 m şi se întinde de la or. Camenca până la or. Râbniţa. Viteza de curgere
a apei variază între 0,28 – 1,34 m/s Transparenţa apei este foarte variabilă, în perioada viiturilor
reducându-se până la 5 cm [9, 69, 148].
Sectorul mijlociu al lacului (de la oraşul Râbniţa până la s. Ţâbuleuca) are o întindere de
cca 50 km şi lăţimea de 350-600 m. Viteza medie de curgere a apei variază în limitele 5-30 cm/s
Aici influenţa dinamică a nivelului apelor mari de viitură se manifestă slab, deoarece acesta
întrece doar puţin NNR (nivelul normal de retenţie). La niveluri foarte ridicate ale apelor mari de
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primăvară, când surplusul de apă se evacuează din lac, se formează o pantă bine exprimată a
suprafeţei apei şi se restabileşte provizoriu regimul hidrologic natural. Malurile sunt deschise,
domoale, cu o zonă litorală lată. În multe locuri de pe acest sector, profilul transversal al albiei
naturale a suferit mari schimbări din cauza colmatării [9, 148].
Sectorul inferior al lacului de acumulare începe de la s. Ţâbuleuca şi este cel mai scurt
sector, lungimea nu depăşeşte 30 km la o lăţime medie de 0,8-1,5 km În regiunea satului
Molovata sectorul se lărgeşte până la 2 km. Adâncimile aici sunt mari – 8-10 m iar pe locul
albiei naturale a râului ajunge până la 10-15 m viteza de curgere – 10 cm/s. Regimul de nivel al
lacului de acumulare este determinat în special de regimul Nistrului şi de regimul de umplere şi
descărcare a acumulării. În lacul de acumulare Dubăsari au fost identificate 40 de specii şi
subspecii de peşti aparţinând la 9 familii, inclusiv 12 specii de importanţă economică (știuca,
plătica, sânger şi novac, crap) [69, 148].
Lacul de acumulare Cuciurgan
Lacul de acumulare Cuciurgan se foloseşte ca bazin refrigerent al CTE Moldoveneşti din
anul 1964. Lungimea lui este de 14-20 km, lăţimea de 3- 4 km . Suprafaţa lacului este de 2730
ha, volumul 88 mln m3, iar adâncimea maximală 5 m. Pentru a menţine un nivel constant de apă
în lac, a fost delimitat de lunca Nistrului de cinci metri de baraj. Astfel, la gura de vărsare
naturală s-a transformat într-un rezervor artificial cu volum reglabil de apă. Alimentarea cu apă a
lacului este asigurată de braţul Turunciuc al fl. Nistru, periodic şi de râuleţul Cuciurgan [43].
Acest lac se împare în 3 sectoare: superior, mijlociu şi inferior. Suprafaţa lor alcătueşte
corespunzător 580, 800 şi 1350 ha, iar adâncimea medie 2,5; 3,0 şi 3,5 m [43].
În pofida sarcinii termice şi acţiunea altor factori antropogeni, lacul de baraj Cuciurgan se
caracterizează printr-o bogată componenţă a hidrobionţilor. Cantitatea bacterioplanctonului
variază de la 0,8 până la 4,74 mln cel/l. Protozoarele planctonice şi bentonice se caracterizează
printr-o diversitate taxonomică înaltă- 162 specii. Zooplanctonul este reprezentat de 101 specii,
cu densitatea numerică medie 417,8 mii ex/m2 şi biomasa 2,6 g/m2. În componenţa biocenozei
lacului au fost identificate 158 specii zoobentonice, care au fost prezente mai mult de oligochete,
chironomide şi moluşte [43].
Râul Prut (sectorul mijlociu şi inferior)
Prut este al doilea dup mărime râu din Republica Moldova. Bazinul râulu acoperă mai
mult de 24% din suprafaţa ţării. Râul Prut, cu o lungime de 967 km, izvorăşte din Carpaţii din
Ucraina, de unde curge spre est, o mare parte din curs fiind apoi pe direcţia sud-est. Se varsă în
Dunăre lângă or. Reni, la est de oraşul Galaţi. Formează graniţă între România şi Republica
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Moldova. Afluenţii râului Prut din Republica Moldova (de stânga): Medvedka, Larga, Vilia,
Lopatinka, Draghiște, Ciugur, Camenca, Nîrnova, Lapușnița, Sărata, Tigheci [23, 219].
În cursul său inferior este un rîu tipic montan, valea lui e îngustă cu versanţi înalţi şi
abrupţi, curgerea rapidă, iar în albie se întîlnesc multe praguri. În cursul de mijloc Prutul
formează meandre, în lunca sa are viteza de 1,5 m/s, iar pe un sector mic unde întretaie şirul de
recife, valea Prutului se îngustează pînă la cîteva sute de metri căpătînd formă de chei [219].
Mai spre sud valea rîului se lărgeşte pînă la 5-6 km, cursul devine liniştit, malurile nu sînt
înalte, capătă formă simetrică pe versanţi sînt bine exprimate terasele. În cursul său inferior valea
rîului Prut se lărgeşte considerabil pînă la 8-10 km rîul formează meandre, se ramifică în braţe
versanţii devin mai domoli pe alocuri fragmentaţi de ravene, lăţimea albiei variază între 50 şi
180 m, adîncimea maximă e de 6-7 m iar viteza se micşorează pînă la 0,7 m/s.
Partea superioară a bazinului, pînă la or. Deleatin, şi cea stîngă, pînă la confluenţa cu r.
Ceremoş, sunt situate în limitele Carpaţilor Păduroşi, sau Carpaţilor de Est. Suprafaţa dată a
bazinului prezintă un lanţ montan cu versanţi abrupţi, pînă la vertical, puternic dezmembraţi de
văile rîurilor şi pîraielor (densitatea reţelei de drenaj este de 1,0-1,25 km/km2). Partea stîngă a
bazinului şi restul părţii drepte se află pe podişul Volîno-Podolian (Pokutie). Relieful acestui
sector este deluros, traversat de multe văi şi vîlcele (densitatea reţelei de drenaj este de 1,0-1,1
km/km2). Dealurile au o înălţime de la 15-20 pînă la 60-100 m, contururi rotungite cu versanţi nu
prea abrupţi. În depresiunile dintre dealuri se întîlnesc mici mlaştini şi lacuri [219].
Mai la sud, de-a lungul Prutului, printr-o fîşie îngustă se întinde Cîmpia Prutului de
Mijloc şi Cîmpia Prutului Inferior, care se termină cu un sector îngust de plauri imense în aval de
or. Cahul. Aceste cîmpii prezintă terase vechi cu o înălţime de 150-200 m. abs., dezmembrate de
numeroşi afluenţi, ravene şi vîlcele. Mai la sud s. Sculeni din partea de vest se alipeşte Podişul
Moldovei Centrale. Acest podiş (Codrii) este puternic dezmembrat de văile adînci ale rîurilor, de
numeroase ravene şi vîlcele, de nenumăratele alunecări de teren din partea superioară a
dealurilor. O particularitate specifică a reliefului Codrilor este succesiunea cumpenelor de apă
lungi şi înguste, cu văile adînci şi lungi ale rîurilor. În limitele teritoriului Republicii Moldova
bazinul Prutului este constituit din roci sedimentare de vîrstă neogenă, cretacică şi siluriană
(şisturi, nisipuri, nisipuri argiloase, argile, calcare şi marnă). Solurile sunt predominant
cernoziomice. Circa 35% din suprafaţa bazinului sunt ocupate de păduri de foioase şi conifere. În
Carpaţii Păduroşi este bine exprimată zonalitatea verticală. La poalele munţilor cresc păduri din
frasin, carpen, stejar de vară şi stejar de iarnă, acesta din urmă specific Europei de Vest. Aceste
păduri se ridică pînă la 600 m, dar se schimbă puţin după compoziţie. Partea stîngă a bazinului
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este, în special, deschisă, valorificată (terenuri arabile) şi numai izolat se întîlnesc mici masive de
păduri de foioase [219].
Studierea regimului hidrologic al rîului Prut, al doilea rîu după mărime şi importanţă în
Republica Moldova, se efectuează în trei ţări: Ucraina - la posturile hidrometrice de la localităţile
Kremenţsy, Iaremcea, Kolomiya, Sneatyn, Cernăuţi; în România - la posturile hidrometrice de la
Rădăuţi, Bivolari, Ungheni, Drînceni, Fălciu ş.a.; în Moldova - la posturile active şi în prezent Şirăuţi, Corpaci, Branişte, Ungheni, Leuşeni, Leova, Brînza. Materialele observaţiilor sunt
publicate în ediţiile respective ale CSA. Mersul anual al nivelurilor de apă se caracterizează prin
creşteri în primăvară, condiţionate de topirea zăpezilor şi viituri frecvente de vară - căderea
ploilor puternice. Pentru perioada de toamnă sunt specifice niveluri mai joase şi mai stabile, care
la rîndul său, uneori, tot sunt încălcate de viituri pluviale [219].
Nivelul maxim de apă se observă în perioada viiturilor pluviale, care se formează, în
special în partea montană a bazinului, unde cad cca 1000 mm de precipitaţii pe an. Înălţimea
medie a nivelurilor înalte peste NAS constituie 1,2-5,7 m Viituri deosebit de mari pot fi
considerate cele, care au avut loc în 1911, 1913, 1932, 1941, 1948, 1949, 1955, 1969, 1973,
1991, 1994 şi 2006 (numai în cursul inferior, datorită rejimului fl. Dunărea). Niveluri înalte se
observă şi în perioada apelor mari de primăvară. Creşterea nivelurilor are loc foarte intensiv
(pînă la 4 m/zi în 1901 la or. Iaremcea). De regulă, creşterile de nivel ale apelor mari de
primăvară pe sectorul din Republica Moldova se încadrează în limitele 0,5-2,5 m peste NAS
[219].
Turbiditatea medie a apei creşte în direcţia cursului rîului astfel la or. Cernăuţi este de
420 g/m3, iar la or. Ungheni - 750 g/m3. În anul 1969 cu scurgerea cea mai mare de aluviuni în
suspensie, turbiditatea medie anuală la or. Cernăuţi a fost de 3100 g/m3. Turbiditate foarte înaltă
se observă în perioada trecerii viiturilor pluviale intensive. Drept exemplu poate servi viitura din
iunie 1965, cînd gradul de saturare cu aluviuni în suspensie a fost de 12000 g/m3 la or. Ungheni
[219].
Râul transportă o cantitatea maximă de aluviuni în suspensie în perioada apelor mari de
primăvară (45-50%) şi a viiturilor de vară (35-45%). În unii ani scurgerea de aluviuni în perioada
de vară o poate depăşi pe cea din perioada de primăvară. Astfel, la or. Iaremcea, în 1969, numai
în iunie scurgerea de aluviuni a constituit 94% din suma anuală. În anii secetoşi pînă la 70-80%
din scurgerea anuală a aluviunilor se formează în perioada de primăvară-iarnă. Numărul de zile
din an cu turbiditate sporită, ca de altfel şi concentraţia aluviunilor în suspensie, creşte de la
izvor spre gura rîului. În 1965 o turbiditate mai mare de 500 g/m 3 la or. Iaremcea s-a menţinut 4
zile, la or. Cernăuţi - 57 zile, la or. Ungheni - 105 zile, la or. Leova - 121 zile. Debitul mediu de
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apă pentru toată perioada de observaţii creşte de-a lungul rîului în felul următor: or. Cernăuţi 74,6 m3/s; s. Corpaci - 78,5 m3/s; or. Ungheni - 82,0 m3/s; or. Leova - 84,0 m3/s Amplitudinea
oscilaţiilor debitelor anuale este variată: or. Cernăuţi - 26-177; s. Corpaci - 42-128; or. Ungheni 48-140; 54-141 m3/s în or. Leova.
Pe suprafaţa bazinului de pe teritoriul Republicii Moldova există cca 1100 lacuri de
acumulare. Lacurile sunt concentrate, preponderent, în cursul inferior al rîului. O atenţie
deosebită merită lacul Beleu, care găzduieşte rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”. Râul Prut se
remarcă printr-o bogată ihtiofaună reprezentată prin: crap, caras argintiu, roşioară, şalău, biban.
În timpul migraţiei apar şi alte specii, cum ar fi: morunaşul, scobarul, sabita şi porcuşorul. În
bălţile neamenajate ale Prutului vieţuesc specii precum: caracuda, linul, obleţul şi foarte rar poate
fi pescuită şi cega [219].
2.3. Concluzii la capitol 2.
1. În timpul investigaţiilor efectuate în perioada anilor 2010 - 2015 au fost colectate 274 probe
de fitoplancton din fluviul Nistru (sectorul mijlociu şi inferior), 102 probe din lacul de
acumulare Dubăsari (sectorul superior, mijlociu şi inferior), 55 probe din lacul de acumulare
Cuciurgan (sectorul superior, mijlociu şi inferior) şi 425 probe din r. Prut (sectorul mijlociu şi
inferior).
2. În scopul evaluării producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice au
fost efectuate 114 serii de experimente la 8 staţii situate în sectorul mijlociu şi inferior al fl.
Nistru, 7 staţii situate în sectorul mijlociu (43 experimente) şi inferior (108 experimente) al r.
Prut şi câte 3 staţii în lacurile de acumulare Dubăsari (45 experimente), Cuciurgan (12
experimente). Sunt descrise metodele care au fost utilizate în colectarea și procesarea probelor
de fitoplancton şi metodele de efectuare a experimentelor pentru evaluarea producţiei primare
a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice din ecosistemele acvatice ale Republicii
Moldova.
3. Sunt descrise metodele și principiile de evaluare a gradului de troficitate și calității apei în
baza parametrilor cantitativi și funcționali ai fitoplanctonului. Prelevare şi procesarea probelor
a fost efectuată conform metodelor unificate de colectare şi prelucrare a probelor
hidrobiologice de teren şi experimentale.
4. Sunt prezentate caracteristicile fizico-geographice, hidrologice, hidrochimice, hidrobiologice
ale fluviu Nistru, râului Prut şi lacurilor de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan.
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3. DIVERSITATEA FITOPLANCTONULUI ŞI GRADUL DE TROFICITATE A
ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU
ŞI AL RÂULUI PRUT
3.1. Diversitatea speciilor de alge planctonice în contextul stării ecologice a ecositemelor
acvatice
Biodiversitatea este una dintre principalele criterii de evaluare a stabilității ecosistemului.
Diversitatea comunităților de organisme acvatice este un indice al complexității ecosistemelor și
al stării lor ecologice. Structura calitativă a comunităților de fitoplancton se modifică în
dependență de schimbările factorilor de mediu, în special odată cu intensificarea impactului
factorilor antropici, care se manifestă prin eutrofizare și poluarea ecosistemelor [1, 2, 3, 113] .
Comunităţile fitoplanctonice au o sensibilitate relativ ridicată la nivelurile de poluare, măsurată
prin indicatorii chimici și biololgici de calitate a apei.
Diversitatea speciilor este foarte dinamică în timp şi spaţiu. Totodată trebuie de menționat
că într-o hidrobiocenoză cu diversitate a speciilor ridicată, resursele sunt mai bine utilizate
datorită specializării diferitor hidrobionți în utilizarea anumitor resurse. Cea mai mare diversitate
a speciilor de fitoplancton se observă în lunile iulie şi august, în timpul maxim de încălzire a
apelor și prezenței reprezentanților din majoritatea filumurilor de alge [176]. În perioada de
toamnă contribuţie semnificativă, atât în formarea efectivului cât şi a biomasei fitoplanctonului
aduc algele diatomee. Abundenţa totală ridicată a fitoplanctonului datorită numărului mare de
specii din componența cianobacteriilor sugerează prezenţa proceselor de eutrofizare, adică
pătrunderea în ecosistemele acvatice a substanţelor nutritive şi, ca urmare, dezvoltarea intensă a
algelor planctonice [143]. Activitatea antropică a cauzat dereglări in funcţionarea ecosistemelor
care s-au răsfrânt asupra diversităţii specifice.
Succesiunile speciilor de alge din componenţa fitoplanctonului se repetă de la an la an,
fiind observate diferenţe, care în mare măsură sunt de natură cantitativă şi sunt cauzate de
capacitatea diferită de dezvoltare a populaţiilor de alge sau de modificarea condiţiilor de mediu
[23, 96, 109].
Pe parcursul anilor 2010-2015 au fost studiată diversitatea fitoplanctonului ecosistemelor
acvatice din fl. Nistru (sectorul mijlociu şi inferior al fluviului, lacul de acumulare Dubăsari și
lacul de acumulare Cuciurgan) şi r. Prut (sectorul mijlociu și inferior). Astfel în componența
fitoplanctonului au fost identificate 211 specii de algele planctonice. Din totalul menționat
filumului Bacillariophyta îi revin 36%, filumul Chlorophyta alcătuieşte 41%, la filumul
Cyanophyta se referă 10%, iar filumul Euglenophyta constituie 9%. Filumurile Chrysophyta,
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Xanthophyta şi Dinophyta au înregistrat o diversitate mai redusă constituind în total doar 4%
(Tabelul 3.1.). Pe parcursul perioadei de vegetaţie în componenţa fitoplanctonului a fost atestată
ponderea algelor bacilariofite, clorofite, cianofite şi euglenofite. Algele din filumurile
Chrysophyta, Xanthophyta şi Dinophyta se dezvoltau nesemnificativ.

Tabelul 3.1. Diversitatea fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din bazinul fluviului
Nistru şi râului Prut în perioada anilor 2010-2015
Filumuri
Cyanophyta
Chrysophyta
Bacillariophyta
Xanthophyta
Pyrrophyta
Euglenophyta
Chlorophyta
Total

Fluviul Nistru

Lacul Dubăsari

Lacul Cuciurgan

Râul Prut

12
1
57
3
12
52
137

12
1
49
2
11
45
120

14
31
3
4
11
54
117

15
1
53
1
1
18
62
151

Dendrograma afinității exprimă gradul de similitudine a comunităţilor de fitoplancton din
diferite ecosisteme acvatice, în perioada anilor 2010-2015, condiționat de numărul speciilor
comune. În vederea estimării gradului de similitudine a componenței fitoplanctonului au fost
comparate următoare ecosisteme acvatice: sectorul mijlociu şi inferior al fl.Nistru, sectorul
superior, mijlociu și inferior al lacului de acumulare Dubăsari, sectorul mijlociu și inferior al
r.Prut.
Cea mai înaltă valoarea a indicelui de similaritate Sorensen (70%) a fost stabilită pentru
stația Camenca din sectorului mijlociu al fl.Nistru şi stația Erjova din sectorului superior a
lacului de acumulare Dubăsari (clasterul I) (Figura 3.1.).
Componența fitoplanctonului în aceste stații este asemănătoare deoarece în sectorul
superior al lacului de acumulare Dubăsari fitoplanctonul este adus cu curentul de apă din sectorul
mijlociu al fl. Nistru și își păstrează caracterul reofil. Structura comunităților algale se schimbă
lent în sectorul mijlociu și inferior al lacului. Speciile similare și mai des întâlnite în aceste
stațiuni au fost: Synechocystis aquatilis Sanv., Asterionella formosa Hass, Cocconeis placentula
Ehr. var.placentula, Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz. var. olivaceum,
polymorpha Dang., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs f. flos-aquae.
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Euglena

Fig. 3.1. Dendrograma afinităţii speciilor de alge planctonice între ecosistemele acvatice:
fl.Nistru: Naslavcea, Volcineţ, Soroca, Camenca, Vadul-lui-Vodă (V-V), Varniţa, Sucleia,
Palanca; lacul de acumulare Dubăsari: Erjova, Goieni, Cocieri; r.Prut: Badragi, Branişte,
Sculeni, Ungheni, Leuşeni, Leova, Cahul, Câşliţa-Prut, Giurgiuleşti în anii 2010-2015.
La stațiile Volcineț, Soroca din sectorul mijlociu al fl.Nistru și stația Vadul-lui-Vodă din
sectorul infrior al fl.Nistru indicele de similitudine al fitoplanctonului a fost de 57%, în pofida
amplasării între ele a lacului de acumulare Dubăsari, care influențează considerabil structura
fitoplanctonului în sectorul situat în avalul acestuia. La st. Naslavcea are valori ale indicelui de
similaritate mai scăzute și constituie cca 45%, cuzat de impactul hidrocentralei “Dnestrovsk” și
temperaturilor mai scăzute în perioada de vară până la 18 0C. În componența fitoplanctonului a
fost înregistrată ponderea speciilor din grupa Bacillariophyta: Cyclotella Kuetzingiana Thw.,
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Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var. ulna, Nitzschia acicularis
W.Sm. var. acicularis.
Clasterul II este reprezentat de stațiile Goieni și Cocieri din sectorul mijlociu și inferior al
lacului Dubăsari și st. Palanca din sectorul inferior al fl.Nistru cu valoarea indicelui de
similaritate de 53%. Specii similare mai des întâlnite în aceste stațiuni au fost: Aphanizomenon
flos-aquae (L.) Ralfs f.flos-aquae, Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl., Synechocystis aquatilis
Sanv., Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl. var. fluviatilis, Trachelomonas hispida (Perty)
Stein. var. hispida, Closterium gracile Breb. f.gracile, Glenodinium gymnodinium Penard.
Speciile menţionate sunt caracteristice mai mult pentru ecosistemele lacustre, deaceia putem
prespune, că ele se dezvoltă la staţia Palanca din cauza influenţei limanului Nistrului.
Clasterul III este reprezentat de stațiile Varnița și Sucleia situate în sectorului inferior al
fl.Nistru (60%), care împreună cu clasterul II formează un claster comun la nivelul valorii
indicelui de similitudine de 55%. Valori ridicate ale indicelui de similaritate se explică prin
faptul că stațiile sunt situate consecutiv pe cursul fluviului, iar condițiile de existență a
fitoplanctonului sunt asemănătoare. Cele mai întîlnite specii de algele planctonice atestate la
aceste stații au fost: Cyclotella Kuetzingiana Thw., Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz.
var.olivaceum, Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. var. curvata, Gyrosigma acuminatum
(Kutz.) Rabenh. var. acuminatum, Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda, Nitzschia
acicularis W.Sm. var. acicularis.
Pentru râul Prut a fost înregistrat clasterul - IV reprezentat de similaritatea dintre staţiile
Leuşeni din sectorul mijlociu al r.Prut şi st. Cahul din sectorului inferior al r.Prut cu valori ale
indicelui afinităţii Sørensen de 66%, la care se alătură st. Sculeni şi st. Leova cu valoarea
indicelui de similaritate de 55%. Speciile de fitoplancton similare şi mai des întîlnite la staţiile
menţionate au fost: Asterionella formosa Hass, Navicula cryptocephala Kutz. var.cryptocephala,
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Melosira italica (Ehr.) Kutz. var. italica,
Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Surirella robusta Ehr. var.robusta.
Clasterul V este format între staţiile sectorului inferior al r.Prut Câşliţa-Prut şi
Giurgiuleşti pentru care valoarea indicelui de afinitate a constituit 54%. Speciile similare mai des
întâlnite în aceste staţii au fost: Amphora ovalis Kutz. var.ovalis, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm.
var.palea, Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna, Fragillaria virescens Ralfs var. virescens,
Surirella robusta var. splendida Ehr.
Cea mai scăzută valoare a indicelui de similaritate a fitoplanctonului (32%) a fost
înregistrată pentru staţiile Badragi şi Ungheni din sectorul mijlociu al r.Prut. Acesta se explică
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prin faptul că componenţa şi structura cantitativă a fitoplanctonului la st. Branişte, situată în
avalul lacului de acumulare Costeşti-Stânca este influenţată considerabil de diversitatea şi
structura fitoplanctonului din sectorul inferior al lacului.
Indicele α (alfa) sau diversitatea intrabiotopică calculat pentru diferite stații situate pe
fl.Nistru și lacul de acumulare Dubăsari, a înregistrat valori mai ridicate pentru sectorul mijlociu
şi inferior al lacului Dubăsari și st. Palanca (sectorul inferior al fl.Nistru).
Pe parcursul anilor 2010-2015 au fost comparate ecosistemele acvatice după frecvenţa
diferitor specii de alge planctonice. Valorile indicilor similarităţii în sectorul mijlociu şi sectorul
inferior al fl. Nistru au constituit 56%. Componența fitoplanctonului la st. Camenca (sectorul
mijlociu al fl. Nistru) este foarte asemănătoare cu cea din sectorul superior al lacului de
acumulare Dubăsari, indicele similarității constituind cca 35%. Pentru fitoplanctonul atestat în
sectorul inferior al lacului de acumulare Dubăsari și st. Vadul-lui-Vodă (sectorul inferior al fl.
Nistru) valoarea indicelui de similaritate a fost de 47%. Similitudinea între fitoplanctonul
sectorului mijlociu și sectorului inferior al r. Prut a constituit cca 61% (Figura 3.2.).

Fig. 3.2. Valorile indicilor similarităţii ecosistemelor acvatice (fl. Nistru, lacul de acumulare
Dubăsari şi r.Prut) în perioada anilor 2010-2015
Notă: I – sectorul mijlociu cu sectorul inferior al fl. Nistru; II- sectorul mijlociu cu sectorul
inferior al r.Prut; III- fl. Nistru cu r.Prut; IV- Camenca cu sectorul superior al lacului de
acumulare Dubăsari; V- sectorul inferior al lacului de acumulare Dubăsari cu Vadul-lui-Vodă.
În perioada investigaţiilor 2010-2015 în componenţa fitoplanctonului fluviului Nistru au
fost identificate 137 specii şi varietăţi de alge planctonice (Tabelul A1.1.) care se referă la
următoarele grupe taxonomice: Cyanophyta-12, Chrysophyta-1, Bacillariophyta-57, Pyrrophyta3, Euglenophyta-12,

Chlorophyta-52 (Volvocales-3,
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Chlorococcales-43,

Desmidiales-5,

Ulothricales -1). Pe parcursul perioadei de vegetaţie au dominat algele diatomee, verzi, cianofite
şi euglenofite, reprezentanţii altor grupe de alge au evoluat în mod nesemnificativ. A fost atestată
majorarea diversităţii algelor planctonice de la staţia Naslavcea până la Palanca. În sectorul
inferior al fl. Nistru în comparaţie cu cel mijlociu apar mai des specii de alge din grupele
Pyrrophyta şi Chlorophyta (Desmidiales şi Ulothricales) (Tabelul 3.2.).
Tabelul 3.2. Diversitatea speciilor de fitoplancton în fl. Nistru în perioada anilor 2010-2015
sectorul inferior al fl. Nistru

Sucleia

Palanca

5

5

7

6

4

8

7

6

Chrysophyta

-

-

-

1

-

-

-

1

Bacillariophyta

34

33

39

35

27

41

34

31

Pyrrophyta

2

-

-

-

1

2

1

1

Euglenophyta

3

3

4

3

3

3

3

8

Volvocales

1

1

3

2

3

3

3

2

Chlorococcales

11

7

13

14

13

20

26

27

Ulothricales

-

-

-

-

-

1

-

-

Desmidiales

2

-

-

-

1

-

2

1

Total

57

49

66

61

52

78

76

77

Vodă

Cyanophyta

Grupe de alge

Soroca

Varniţa

Vadul-lui-

Camenca

Volcineţ

Naslavcea

sectorul mijlociu al fl. Nistru

Chlorophyta:

Cele mai des întâlnite specii de algele planctonice în fl. Nistru au fost: Synechocystis
aquatilis Sanv., Cocconeis placentula Ehr. var. placentula, Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.
var. solea, Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. var. lanceolata, Gomphonema olivaceum (Lyngb.)
Kutz. var. olivaceum (Figura 3.3.), Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna (Figura 3.4.), Synedra
acus Kutz. var.acus, Cyclotella Kuetzingiana Thw. (Figura 3.5.), Nitzschia acicularis W.Sm.
var. acicularis, Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. var. curvata, Navicula cryptocephala Kutz.
var.cryptocephala, Scenedesmus quadricauda

Turp. var. quadricauda, Monoraphidium

contortum Thur., Trachelomonas hispida (Perty) Stein. var. hispida.
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Fig. 3.3. Gomphonema
olivaceum (Lyngb.) Kutz.
var.olivaceum
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.4. Synedra ulna
(Nitzsch.) Ehr. var.ulna (foto
Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.5. Cyclotella
Kuetzingiana Thw. (foto
Тumanova D.
(mărire 15x40))

În diferite perioade ale cercetărilor componenţa algelor dominante şi rar întâlnite s-a
modificat considerabil. Fitoplanctonul fluviului Nistru se dezvoltă în cantități diferite pe tot
parcursul anului, maximul de dezvoltare al speciilor de alge a fost înregistrat în perioada de
primăvară şi vară. Iarna în condiţiile de dezvoltare sub podul de gheaţă fitoplanctonul fl.Nistru
este foarte sărac şi constă în majoritate din alge bacilariofite şi clorococcoficee, numărul cărora
nu depăşeşte câteva zeci de celule pe litru. În perioada de primăvară, când temperatura aerului ți
respectiv a apei creşte până la 18 °C, începe perioada de vegetaţie, în care se observă dezvoltarea
mai intensă a algelor bacilariofite, clorofite şi euglenofite.
În decursul perioadei de vegetaţie diversitatea speciilor de fitoplancton al fluviulu Nistru
variază considerabil sub influenţa regimului hidrologic, condiţiilor climatericece şi gradului de
poluare al apei. Un impact semnificativ asupra diversităţii speciilor şi dezvoltării cantitative a
fitoplanctonului fluviului Nistru au lacurile de acumulare Dniestrovsk şi Dubăsari, situate în
sectorul mijlociu a fl. Nistru.
În vederea determinării stării ecologice a fl. Nistru prin evaluarea diversității
comunităților de alge planctonice a fost calculat indicele Shannon Wiener (H) în baza
parametrilor calitativi și cantitativi ai fitoplanctonului. Actualmente, în literatura de specialitate
sunt recomandați și utilizați mai mulți indici de diversitate, însă cel mai frecvent utilizat și mai
informativ este indicele Shannon Wiener [151]. Avantajul acestui indice constă în concepţia
conţinutului său informativ şi în claritatea în care sunt determinate componentele diversităţii bogăţia elementelor sistemului (specifică, fenotipică, ecomorfă ş.a.) şi uniformitatea prezentării
elementelor sistemelor după anumite caractere (relaţii, frecvenţă, probabilitate pi). Interpretarea
informativă a indicelui Shannon constă în faptul că diversitatea este tratată ca fiind cantitatea
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informaţiei ce revine unui individ, fiind inclusă în distribuţia pe specii, indivizi sau energie în
lanţurile trofice.
La schimbarea parametrilor de mediu, şi mai ales, a luminii, temperaturii şi nutrienţilor se
modifică numărul de specii. Formele dominante modifică substanţial mediul şi determină
ponderea legăturilor biotice. Stabilitatea comunităţii este determinată de stabilitatea populaţiilor
speciilor dominante. Pe de altă parte, schimbarea dominantei nu produce transformări radicale în
comunitate şi poartă caracter de fluctuaţii. Influenţei factorilor de mediu sunt supuse în primul
rînd speciile edificatoare, activitatea vitală a cărora determină structura şi raportul celorlalte
specii şi diversitatea comunităţii în întregime. Indicele propus de Shannon însă nu este sensibil
pentru speciile rar întâlnite. Dacă în biocenoză apare, în plus, o specie reprezentată printr-un
număr redus de indivizi, entropia se modifică foarte puţin. Cu cât o biocenoză are mai multe
specii, cu frecvenţe relative asemănătoare ca valoare, cu atât diversitatea calculată cu utilizarea
acestui indice este mai mare.
Pe parcursul cercetărilor în sectorul mijlociu şi inferior al fl.Nistru în perioada anilor
2010-2015 a fost stabilit că valorile indicelui diversităţii Shannon Wiener au variat în aspect
sezonier şi multianual. În sectorul mijlociu valorile indicelui Shannon, calculat conform valorilor
biomasei fitoplanctonului (Hb) au variat în limitele 2,34-4,01 în perioada de primăvara, între
1,29-3,74 în perioada de vară şi de la 0,43 până la 3,81 în perioada de toamnă, fiind mai ridicate
în primăvara anului 2012 (4,01) datorită numărului mare de specii la st.Camenca (28 specii), cele
mai scăzute valori au fost înregistrate la Naslavcea în toamana anului 2010 (0,43), când numărul
de specii era de 10 (Tabelul 3.3.).
Indicele Shannon calculat după efectivul speciilor de alge (Hn) a oscilat în limitele 0,53,57 în perioada de primăvară, între 0,59-3,53 în perioada de vară şi de la 0,43 până la 3,81 în
perioada de toamnă. Conform numărul de specii identificate se poate observa că valorile
maximale ale indicelui Shannon a fost atestate în perioada de primăvară, iar cele minimale în
perioada de toamnă când fitoplanctonul fl. Nistru a fost mult mai sărac.

Cea mai înaltă

diversitate a speciilor a fost atestată în perioada de primăvară la staţiile: Naslavcea-17, Volcineţ20, Soroca-21, Camenca-28.
În sectorul inferior fl.Nistru valorile indicelui diversităţii Shannon (Hn) au oscilat de la
1,76 până la 3,83 în perioada de primăvară, între 0,83-3,65 în perioada de vară şi în limitele 0,362,9 în perioada de toamnă, fiind mai ridicate în anul 2010 la staţia Varniţa şi la st. Palanca în
anul 2011 în perioada de primăvară.
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Tabelul 3.3. Variaţiile sezoniere ale indicelui diversităţii Shannon Wiener
în fl. Nistru în perioada 2010-2015
primăvara
Staţii

Hb

Hn

vara
Nr.sp

Hb

Hn

toamna
Nr. sp.

Hb

Hn

Nr. sp.

10-13

0,43-

1,27-

6-10

2,59

sectorul mijlociu
Naslavcea

Volcineţ

Soroca

Camenca

2,34-

0,6-

3,49

8-17

1,29-

1,62-

3,49

3,22

3,35

2,68

2,56-

1,0-

1,85-

1,6-

1,92-

3,49

3,08

8-20

3,21

3,24

8-14

3,07

0,9-2,4

6-14

2,66-

0,5-

16-21

2,19-

0,59-

13-19

2,06-

1,45-

8-22

3,69

3,57

2,97

3,53

3,81

2,29

2,37-

1,69-

3,18-

1,28-

1,53-

2,18-

4,01

3,5

3,74

3,21

3,33

3,03

1,45-

0,36-

2,08

2,56

1,94-

0,56-

3,2

2,9

2,09-

1,24-

3,32

2,5

2,7-

1,15-

2,92

2,2

15-28

13-23

7-18

sectorul inferior
Vadul-lui-

2,22-

1,76-

Vodă

3,41

3,44

Varniţa

2,6-

1,8-

3,82

3,89

2,58-

2,8-

3,4

3,36

2,4-

2,9-

3,68

3,83

Sucleia

Palanca

10-19

14-24

15-21

11-26

1,69-

0,83-

3,14

2,95

2,89-

1,76-

3,66

3,48

2,61-

2,97-

3,58

3,65

2,04-

2,66-

3,74

3,64

7-16

17-32

16-30

13-24

5-13

10-17

6-14

10-13

Conform biomasei fitoplanctonului valorile indicelui Shannon (Hb) în perioada de
primăvară au variat în limitele 2,22-3,82, în perioada de vară între 1,69-3,74, iar în perioada
autumnală de la 1,45 până la 3,32. Valoarea maximală a indicelui Hb (3,82) au fost registrate la
staţia Varniţa în perioada de primăvară, iar cea minimală (1,45) în perioada de toamnă la staţia
Vadul lui Vodă. Numărul maximal de specii în componenţa fitoplanctonului a fost stabilit în
perioada de vară (32 specii), iar cel minimal în perioada de toamnă (5 specii). Cea mai înaltă
diversitate a speciilor de alge planctonice a fost atestată în perioada de primăvară la Palanca (26)
şi în perioada de vară la staţiile Varniţa-32 şi Sucleia-30.
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Componenţa fitoplanctonului lacului Dubăsari în perioada anilor 2010-2015 a fost
reprezentată de 120 specii şi varietăţi intraspecifice de alge (Tabelul A1.1.), care se referă la 6
filumuri: Cyanophyta-12, Chrysophyta-1, Bacillariophyta-49, Pyrrophyta-2, Euglenophyta-11,
Chlorophyta-45 (Volvocales-3, Chlorococcales-37, Desmidiales-5). N-au fost întîlnite în
componenţa fitoplanctonului lacului specii din filumul Xanthophyta şi din ordinul Ulothrichales
al filumului Chlorophyta, care a fost registrate în anii precedenţi (1954-2009) [14, 15]. Baza
floristica a fitoplanctonului a fost constituită din reprezentanţii filumurilor Bacillariophyta şi
Cyanophyta. Cea mai ridicată diversitate a fitoplanctonului a fost atestată în sectorul mijlociu al
lacului Dubăsari (Tabelul 3.4.).
Tabelul 3.4. Diversitatea speciilor de fitoplancton în lacul de acumulare Dubăsari
în perioada anilor 2010-2015
Grupe de alge

sectorul superior

sectorul mijlociu

sectorul inferior

Cyanophyta

7

10

7

Chrysophyta

-

1

-

Bacillariophyta

34

42

43

Pyrrophyta

1

2

1

Euglenophyta

4

9

7

Volvocales

3

3

3

Chlorococcales

19

24

22

Desmidiales

1

4

3

69

95

86

Chlorophyta:

Total

În componenţa fitoplanctonului lacului de acumulare Dubăsari cele mai des întîlnite au
fost speciile: Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Oscillatoria lacustris (Kleb.)
Geitl., Synechocystis aquatilis Sanv., Cyclotella Kuetzingiana Thw., Cymatopleura solea (Breb.)
W.Sm.var.solea, Navicula cryptocephala Kutz. var.cryptocephala (Figura 3.7.), Nitzschia
acicularis W.Sm. var. acicularis, Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Synedra
acus Kutz. var.acus, Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh. (Figura 3.8.), Euglena polymorpha
Dang. (Figura 3.6.), Trachelomonas hispida (Perty) Stein. var. hispida, Trachelomonas
intermedia Dang. f. intermedia, Coelastrum microporum Nageli, Lagerheimia wratislaviensis
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Schroed. var. wratislaviensis, Monoraphidium contortum Thur., Oocystis lacustris Chod.,
Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda, Closterium gracile Breb. f. gracile.

Fig. 3.6. Euglena polymorpha
Dang.
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.7. Navicula
cryptocephala Kutz.
var.cryptocephala
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.8. Ceratium
hirundinella (O. F.M.) Bergh.
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Dinamica sezonieră a fitoplanctonului lacului de acumulare Dubăsari este împărţită în
patru faze principale, care prin condiţiile hidrologice corespund perioadelor de circulaţie a apei
în perioada de primăvară, toamnă, şi de stagnare a maselor de apă în perioada de vară şi iarnă.
Perioada de iarnă se suprapune cu perioada de îngheţare a apei, care continuă în medie 3-5 luni
(de la sfârşitul lunii noiembrie până la sfârşitul lunii martie), şi care se caracterizează prin
dezvoltarea redusă a fitoplanctonului şi respectiv cu valori nesemnificative ale efectivului şi ale
biomasei.
Perioada de primăvară începe la sfârşitul lunii martie când apă începe să se încălzească
datorită creşterii radiaţiei solare continuă până la stabilirea stratificării termice în luna iunie,
când temperatura apei atinge 10 0C. În condiţiile când conţinutul elementelor nutritive este
maximal, în perioada de primăvară, se observă maximul dezvoltării fitoplanctonului în principal
datorită dezvoltării speciilor cu creştere rapidă [86].
Perioada de vară începe cu stabilirea stratificării termice la sfârşitul lunii mai-începutul
lunii iunie, şi durează până la sfârşitul lunii august, când se atestă cea mai mare diversitate de
specii din componenţa fitoplanctonului. La începutul verii, dezvoltarea rapidă a zooplanctonului
duce la consumarea fitoplanctonului. Ca urmare a sedimentării diatomeelor şi păşunat parţial al
algelor de către zooplancton, biomasa fitoplanctonului este redusă în mod semnificativ. În
această perioadă are loc mineralizarea substantelor nutritive, care au fost epuizate în perioada de
vârf de primăvară. Ca rezultat al lipsei de hrană, se diminuează efectivul zooplanctonului, şi în
condiţiile restabilirii concentraţiei de nutrienţi începe să se dezvolte fitoplanctonul de vară. În
primul rând se dezvoltă formele mici de alge, apoi când se recuperează deficitul de nutrienţi
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devin predominante speciile din genurile de diatomee Fragillaria şi Asterionella. Drept urmare
cantităţile de siliciu şi azot sunt epuizate. În condiţiile deficitului de siliciu şi azot în plancton
apar algele cianofite şi speciile din genul Ceratium. Fitoplanctonul de vară se caracterizează prin
cea mai mare diversitate şi dominanţa de specii mari cu crestere lentă [86].
Perioada de toamnă începe după amestecarea apei cu începutul de circulaţie autumnală
(de la sfârşitul lunii august-septembrie), durează până la îngheţarea apei şi se caracterizează prin
creşterea biomasei diatomeelor şi apariţia simultană a algelor din genul Peridinium care preferă
apele reci. Acestă dinamică bine pronunțată a fitoplanctonului lacului de acumulare Dubăsari a
fost stabilită și în decursul investigațiilor anterioare [86].
În urma evaluării succesiunilor multianuale ale fitoplanctonului în perioada anilor 19542015 constatăm că în lacul de acumulare Dubăsari au predominat speciile de fitoplancton din
grupele: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta şi Euglenophyta. Când condiţiile hidrologice
şi hidrochimice erau favorabile, în lacul de acumulare Dubăsari, în cantităţi mari se dezvoltau
speciile din filumul Cyanophyta: Aphanizomenon flos-aquae, Microcistis aeruginosa şi uneori
Anabaena spiroides, care provoacau „înflorirea” apei. Astfel a fost stabilit că diversitatea înaltă a
speciilor de fitoplancton în mare măsură depinde de gradul de iluminare al coloanei de apă şi de
conţinutul favorabil al elementelor nutritive [14].
Pe parcursul anilor 2010-2015 în lacul de acumulare Dubăsari au fost atestate oscilaţii
sezoniere în limite mari ale diversităţii algelor planctonice. Valorile Indicelui Shannon, calculat
conform valorilor biomasei fitoplanctonului au variat în limitele 1,69-3,75 în perioada de
primăvară, între 2,6-4,4 în perioada de vară şi de la 0,85 până la 3,66 în perioada de toamnă,
fiind mai ridicate în perioada de vară, iar minimale în perioada de primăvară a anului 2013 şi
toamnă a anului 2011. Valorile indicelui Shannon, estimate conform efectivului fitoplanctonului
au oscilat de la 1,56 pînă la 3,8 în perioada de primăvară, între 1,00-4,08 în perioada de vară şi
de la 1,69 până la 3,62 în perioada de toamnă. Valori înalte ale indicelui Shannon au fost atestate
în perioada de vară a anului 2011 în sectorul inferior al lacului (Tabelul 3.5.).
Numărul de specii în sectorul superior a lacului de acumulare Dubăsari a variat în limitele
9 – 33, fiind mai ridicat în vara anilor 2011 -24, 2012 -33 şi 2013 -23 specii. Maximal numărul
de specii în sectorul mijlociu a fost în vara anilor 2011 -34, 2012 -28 şi 2013 -29 specii. Valorile
mai scăzute au fost atestate în perioada de toamnă (11-22 specii). După numărul de specii
identificate maximul indicelui Shannon a fost atestat în sectorul inferior în vara anului 2011 -35
specii, iar cel minimal în primăvara anului 2014 -9 specii (Tabelul 3.5.).
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Tabelul 3.5. Variaţiile sezoniere ale indicelui diversităţii Shannon Wiener în lacul de
acumulare Dubăsari în perioada anilor 2010-2015
Sectoarele
lacului
Superior

Mijlociu
Inferior

primăvara

vara

toamna

Hb

Hn

Nr.sp

Hb

Hn

Nr. sp.

Hb

Hn

Nr. sp.

2,473,38
1,913,58
1,693,75

1,683,80
1,703,56
1,563,20

16-23

3,294,40
2,603,66
3,133,68

1,003,29
2,253,32
3,434,08

15-33

2,663,66
0,853,55
2,923,55

1,963,62
1,722,29
1,693,25

9-19

18-22
9-22

20-34
25-35

11-22
11-19

În urma investigaţiilor fitoplanctonului lacului de acumulare refrigerent Cuciurgan în
anii 2010-2014 au fost identificate 117 specii (Tabelul A1.1.), din care: Cyanophyta-14,
Bacillariophyta-31,

Xanthophyta-3,

Pyrrophyta-4,

Euglenophyta-11,

Chlorophyta-51

(Volvocales-3, Chlorococcales-48, Desmidiales-3). Cele mai des întâlnite au fost speciile:
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs f. flos-aquae, Merismopedia tenuissima Lemm.,
Microcystis aeruginosa Kutz. f. aeruginosa (Figura 3.10.), Synechocystis aquatilis Sanv.,
Cyclotella Kuetzingiana Thw., Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis (Figura 3.9.), Synedra
acus Kutz. var.acus, Chlorella vulgaris Beier., Monoraphidium contortum Thur., Oocystis
lacustris Chod., Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda (Figura 3.11.), speciile din
alte grupe taxonomice s-au dezvoltat în cantităţi mai reduse.

Fig. 3.9. Nitzschia
acicularis W.Sm. var.
acicularis
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.10. Microcystis
aeruginosa Kutz.
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.11. Scenedesmus
quadricauda Turp.
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Cea mai mare diversitatea a fitoplanctonului a fost atestată în sectorul inferior a lacului de
acumulare Cuciurgan cu ponderea speciilor din grupele Bacillariophyta, Chlorophyta şi
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Cyanophyta. A fost constatat că din sectorul superior spre cel inferior creşte diversitatea speciilor
din filumul Cyanophyta şi apar mai des în componenţa fitoplanctonului speciile din filumurile
Pyrrophyta şi Xanthophyta (Tabelul 3.6.).
Tabelul 3.6. Diversitatea speciilor de fitoplancton în lacul de acumulare Cuciurgan
în perioada anilor 2010-2014
Grupe de alge
Cyanophyta
Bacillariophyta
Xanthophyta
Pyrrophyta
Euglenophyta
Chlorophyta:
Volvocales
Chlorococcales
Desmidiales
Total

sectorul superior
12
20
2
1
10

sectorul mijlociu
10
20
3
4
8

sectorul inferior
11
22
3
3
8

3
36
1
85

3
36
1
87

3
31
1
80

Investigaţiile fitoplanctonului lacului de acumulare Cuciurgan atestă valori mai ridicate
ale Indicelui Shannon Wiener în perioada de vară şi toamnă. Astfel, valorile Indicelui Shannon
estimate în baza valorilor biomasei fitoplanctonului au oscilat în perioada de primăvară de la
2,23 pînă la 3,87, în perioada de vară a fost situate în limitele 3,06-4,26, iar în perioada
autumnală între 3,17-4,09, fiind mai ridicate în perioada de vară şi toamnă (Tabelul 3.7.).
Tabelul 3.7. Variaţiile sezoniere ale indicelui diversităţii Shannon Wiener în lacul
de acumulare refrigerent Cuciurgan în perioada 2010-2014
primăvara

Sectoarele

vara

Hb

Hn

Nr.sp

Hb

Hn

2,90-

2,10-

10-22

3,45-

3,18-

3,40

2,45

4,26

2,23-

2,70-

3,87

3,52

2,57-

2,59-

3,67

3,38

toamna
Nr.sp

Hb

Hn

Nr.sp

3,33-

2,62-

4,16

4,08

3,09

3,21-

2,91-

3,33-

2,65-

10-36

3,35

4,13

18-39

4,09

2,88

20-33

10-32

3,06-

3,04-

21-36

3,17-

2,40-

20-41

3,93

4,16

3,67

3,99

lacului
Superior

Mijlociu

Inferior
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17-42

22-40

Cele mai ridicate valori ale indicelui diversității Shannon Wiener au fost atestate în
sectorul superior al lacului în perioada de vară şi toamnă, iar cele mai scăzute în sectorul
mijlociu al lacului în perioada de primăvară. Indicele Shannon estimat conform valorilor
efectivului fitoplanctonului oscilau în perioada de primăvara în limitele 2,1-3,52, în perioada de
vară între 2,91-4,16, iar în perioada de toamnă de la 2,4 până la 3,99. Valori mai ridicate ale
indicelui diversităţii calculat după efectivul fitoplanctonului au fost atestate în sectorul inferior al
lacului de acumulare Cuciurgan, iar valorile mai scăzute în sectorul superior a lacului.
Numărul speciilor identificate de alge planctonice în lacul de acumulare Cuciurgan a
variat în limitele 10-36 în perioada de primăvara, 17-42 în perioada estivală şi 20-41 în perioada
autumnală (Tabelul 3.7.). Cele mai ridicate valori a fost atestate în vara anului 2012 în toate
sectoarelele lacului. Pe parcursul cercetărilor un număr mai redus de specii de alge planctonice a
fost atestat în perioada de primăvară, cu excepţia anului 2012.
În componenţa fitoplanctonului râului Prut în perioada anilor 2010-2015 au fost atestate
151 de specii şi taxoni inerspecifici de alge (Tabelul A1.1.) din următoarele grupe taxonomice:
Cyanophyta-15;

Chrysophyta-1;

Bacillariophyta-53;

Xanthophyta-1;

Pyrrophyta-1;

Euglenophyta-18;

Chlorophyta-62

(Chlorococcales-54;

Volvococales-5;

Desmidiales-3).

Complexul dominant de alge a fost format din speciile: Merismopedia tenuissima Lemm.,
Oscillatoria planctonica Wolosz., Synechocystis aquatilis Sanv., Asterionella formosa Hass.
(Figura 3.14.), Cyclotella Kuetzingiana Thw., Diatoma vulgare Bory var. vulgare (Figura 3.12.),
Nitzschia longissima var. reversa (Breb.) Ralfs.W.Sm., Stauroneis anceps Ehr. var. anceps,
Surirella robusta var. splendida Ehr., Dinobryon sertularia Ehr. var. sertularia (Figura 3.13),
Euglena polymorpha Dang., Monoraphidium contortum Thur.

Fig. 3.12. Diatoma vulgare
Bory var.vulgare
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.13. Dinobryon
sertularia Ehr. var.
sertularia.
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))
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Fig. 3.14. Asterionella
formosa Hass.
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Pe tot cursul râului Prut a fost atestată ponderea speciilor din filumurile Bacillariophyta şi
Chlorophyta, reprezentanții altor grupe de alge s-au dezvoltat nesemnificativ. La staţia Leuşeni a
fost observată cea mai înaltă diversitate a speciilor datorită reprezentanților filumurilor
Bacillariophyta, Euglenophyta şi Chlorophyta. Fitoplanctonul a fost mai divers în sectorul
inferior a râului, în special la staţiile Cahul şi Câşliţa-Prut, datorită diversităţii înalte a algelor din
filumul Euglenophyta. În sectorul inferior apar mai des speciile din grupe Chrysophyta
(Dinobryon sertularia Ehr.var. sertularia) şi Desmidiales (Closterium gracile Breb. f.gracile
Closterium acerosum (Schrank.)Ehr. var.acerosum Cosmarium undulatum Corda) (Tabelul
3.7.).
În sectorul mijlociu a râului Prut valorile indicelui Shannon estimat în baza valorilor
biomasei fitoplanctonului au oscilat în limitele 2,86-4,64 în perioada de primăvară, între 1,934,61 în perioada de vară şi de la 2,02 până la 4,61 în perioada de toamnă. Cele mai ridicate valori
ale indicelui Shannon au fost atestate în perioada de primăvară şi toamnă la staţiile Sculeni şi
Leuşeni.

Cyanophyta

1

Chrysophyta
Bacillariophyta
Xanthophyta
Pyrrophyta
Euglenophyta
Chlorophyta:
Volvococales
Chlorococcales
Desmidiales
Total

11

11

6

17

6
1
32

35

3

1
3

6

40
1

2
18

2
10
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Giurgiuleşti

CâşliţaPrut

Cahul

Leova

Leuşeni

Sculeni

Branişte

Grupe de alge

Badragi

Tabelul 3.8. Diversitatea speciilor de alge planctonice în râul Prut în perioada anilor 2010-2015

36

9
1
35

9
1
36

5
1
38

12

3

7

10

7

2
23

2
38

3
28

2
31

4
30

2
26

-

-

2

1

1

-

2

41

77

106

77

86

90

81

Conform valorilor efectivului fitoplanctonului valorile indicelui diversităţii Shannon au
variat de la 1,94 pînă la 4,17 în perioada de primăvară, între 0,71-4,16 în perioada de vară şi în
limitele 0,68-3,49 în perioada de toamnă, fiind mai ridicate în perioada de primăvară la st.
Sculeni şi Leuşeni, și mai scăzute la st. Branişte.
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Numărul speciilor identificate în componența fitoplanctonului în diferite stații situate pe
cursul râului Prut au variat în perioada de primăvară în limitele 15-36, în perioada de vară între
6-39 şi 8-39 în perioada de toamnă (Tabelul 3.8.). Mai divers a fost fitoplanctonul la st. Sculeni
și Leuşeni în perioada de vară şi la st.Leușeni în perioada de toamnă a anilor 2012 şi 2013.
Valoarea minimală a numărului de specii a fost înregistrată la staţia Branişte în perioada
autumnală în toți anii de cercetare. În această stație, influențată considerabil de componența
fitoplanctonului în sectorul inferior al lacului de acumulare Costești-Stânca, deseori se
înregistrează un efectiv majorat al speciei Synechocystis aquatilis Sanv., din algele cianofite,
prezența căreia reduce semnificativ structura taxonomică a fitoplanctonului în acest sector.
În sectorul inferior al râului Prut indicele diversităţii calculat conform valorilor biomasei
fitoplanctonului a variat de la 2,53 până la 4,76 în perioada de primăvară, între 2,9-4,55 în
perioada de vară şi în limitele 2,94-4,59 în perioada de toamnă (Tabelul 3.9.). Valorile maxime
au fost atestate la staţiile Leova şi Cahul în perioada de vară şi toamnă, iar cele minimale în
perioada de primăvară la st. Cahul şi vara la st. Câşliţa-Prut.
Tabelul 3.9. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui diversităţii Shannon Wiener în
sectorul mijlociu şi inferior al râului Prut în perioada anilor 2010-2015
Staţii

primăvara
Hb

Hn

vara
Nr.sp

Hb

Hn

toamna
Nr.sp

Hb

Hn

Nr.sp

3,47

3,30

22

2,443,69
2,023,95
3,184,61

0,682,24
1,452,79
2,553,49

3,874,59
3,273,75
2,943,93
3,433,94

3,393,78
2,663,49
2,704,07
2,923,84

sectorul mijlociu
Badragi
Branişte
Sculeni
Leuşeni
Leova
Cahul
Câşliţa-Prut
Giurgiuleşti

-

-

3,684,14
2,864,22
3,164,64

1,943,83
2,604,14
2,584,17

4,134,55
2,534,76
3,274,30
3,704,54

2,823,36
3,143,80
2,423,78
1,223,78

3,363,573,58
3,67
1,930,7119-29
3,69
2,41
2,460,8915-32
4,46
4,16
3,422,8227-36
4,61
3,49
sectorul inferior
-

34-37
24-39
21-36
23-31

3,414,28
3,054,55
2,904,19
3,143,93
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2,243,31
1,083,76
1,714,29
1,713,37

14-16
6-18
15-31
19-39

18-31
12-33
15-33
16-29

9-19
11-26
20-39

23-35
18-25
14-24
16-23

Conform valorilor efectivului fitoplanctonului valorile indicelui Shannon au oscilat în
limitele 1,22-3,80 în perioada vernală, între 1,08-4,29 în perioada estivală şi de la 2,94 până la
4,59 în perioada autumnală (Tabelul 3.9.). Cele mai ridicate valori ale indicelui diversităţii
conform efectivului fitoplanctonului au fost atestate în perioada de primăvară la staţiile Cahul şi
Câşliţa-Prut în întreaga perioadă de cercetare, iar cele minimale în perioada de vară a anului
2012 la staţiile Cahul, Câşliţa-Prut şi Giurgiuleşti din sectorul inferior al râului.
Numărul de specii de alge identificate în componența fitoplanctonului r. Prut a variat în
limitele 21-39 în perioada de primăvara, între 12-33 în perioada de vară şi 14-35 în perioada de
toamnă. Numărul maximal de specii a fost atestat la staţiile Leova și Cahul în perioada de
primăvară şi la st. Câşliţa-Prut în perioada de vară. Valori minimale ale numărului de specii au
fost înregistrate la staţiile Câşliţa-Prut şi Giurgiuleşti în perioada de toamnă a anilor 2012, 2014
(Tabelul 3.9.).
3.2. Specii invazive alogene şi autohtone din componenţa fitoplanctonului
În componenţa fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din bazinul fl. Nistru şi r. Prut în
decursul anilor 2010-2015 au fost identificate trei specii de alge invazive autohtoneMerismopedia tenuissima Lemmermann 1898, Synechocystis aquatilis Sauvageau 1892 şi
Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Bornet & Flahault 1886 din filumul Cyanophyta. Aceste
specii periodic se dezvoltau în cantităţi semnificative în componența fitoplanctonului, provocau
fenomenul „înfloririi” apei, astfel influiențând considerabil starea ecologică a ecositemelor
acvatice [24]. În timpul acestui fenomen are loc alternarea speciilor dominante de alge, rolul
principal în formarea efectivului și biomasei aparținând unor sau altor specii.
În urma investigațiilor noastre a fost stabilit că biomasa formată de cianofitele
planctonice invazive, în perioada dezvoltării lor intense, poate constitui cca 80-90 % din efectiv
și cca 40-60% din biomasa fitoplanctonului. În urma dezvoltării lor în cantități destul de mari și
în rezultatul activităţii lor vitale aceste specii elimină în mediul acvatic metaboliți care modifică
regimul hidrochimic, afectează activitatea altor organisme acvatice, astfel influiențând
funcţionarea ecosistemelor acvatice în întregime.

A fost demonstrat că în procesul

metabolismului cianofitele elimină în mediul acvatic diferite substanțe biologic active: proteine,
glucide, lipide, acizi organici, fitohormoni, compuşi fenolici, vitamine ş. a. [50]. Algele care
provoacă ”înflorirea” apei

intră în multiple relaţii alelopatice în algocenoze. Majoritatea

speciilor de alge cianofite nu sunt consumate nici de zooplancton şi nici de peşti. Prezenţa lor
atestă starea de degradare a mediului, perturbând considerabil regimul gazos al apei şi poate
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induce asfixierea populatiilor de pești. Moartea şi sedimentarea acestor alge au ca urmare
intensificarea proceselor chimice şi biologice de degradare, cu consum de oxigen [24, 50].
Specia Merismopedia tenuissima (Figura 3.15.) în premieră în Republica Moldova a fost
atestată în lacul de acumulare Dubăsari în vara anului 1958 cu efectivul de 9,6 mii cel./l şi
biomasa 0,048 g/m3. În r. Prut au fost înregistrată cu 4 ani mai târziu în vara anului 1962 cu
efectivul 76,0 mii cel./l şi cu biomasa 0,4 g/m3. În lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan a
fost identificată în sectorul inferior în perioada de toamnă a anului 1967 cu efectivul de 0,69 mln
cel./l şi biomasa 3,4 g/m3.
În fl. Nistru a fost atestată în vara anului 1971 la staţia Camenca cu valori ridicate ale
efectivului atingând valoarea de 17,78 mln cel./l, cu biomasa 0,088 g/m3. În aceiaşi an valori
înalte au fost înregistrate în lacul de acumulare Dubăsari - 4,11 mln cel./l cu biomasa de 0,02
g/m3. Din anul 1971 până la 1974 apare numai în lacul de acumulare Dubăsari, cele mai mari
valori fiind înregistrate în toamnă anului 1974 cu efectivul de 1,63 mln cel./l și biomasa 0,008
g/m3. Între anii 1974-1978 specia Merismopedia tenuissima n-a fost întâlnită, însă apare din nou
în lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan în toamna anului 1978 cu efectivul numeric 0,33 mln
cel./l și biomasa 0,008 g/m3.

Fig. 3.15. Merismopedia
tenuissima
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.16. Synechocystis
aquatilis
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3. 17. Aphanizomenon flosaquae
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

În decursul anilor 1978-1987 periodic se întâlnește în ecosisteme acvatice studiate. În
anul 1987 în lacul refrigerent Cuciurgan în perioada de vară în toate sectoarele lacului au fost
înregistrate valori înalte ale efectivului speciei, care au variat de la 5,78 mln cel./l până la 8,64
mln cel./l, cu biomasa 0,028 g/m3 -0,043 g/m3, respectiv. În anul 1990 Merismopedia tenuissima
apare din nou în r.Prut cu efectivul de 0,24 mln cel./l și biomasa 0,0012 g/m3. Între anii 20022010 au fost întâlnită în r. Prut şi fl. Nistru. Cele mai mari valori au fost înregistrate în toamna
anului 2009 la staţia Sculeni în r.Prut - 17,6 mln cel./l cu biomasa 0,088 g/m3. În 2011 cele mai
mari valori au fost înregistrate în r.Prut în perioada de vară la staţia Leuşeni (21,33 mln cel./l;
0,106 g/m3) şi Cahul (14,39 mln cel./l; 0,071 g/m3).
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În anii 2010-2014 specia Merismopedia tenuissima a fost întâlnită mai frecvent în r.
Prut (Leuşeni, Leova, Cahul şi Giurgiuleşti) în toate anotimpurile. Cele mai ridicate valori ale
efectivului numeric au fost înregistrate în perioada estivală la staţiile Leova - 15,99 mln cel./l, cu
biomasa- 0,079 g/m3, st. Cahul -22,03 mln cel./l cu biomasa 0,11 g/m3 şi st. Giurgiuleşti- 9,06
mln cel./l, cu biomasa 0,045 g/m3, iar în perioada autumnală la st. Leuşeni -10,66 mln cel./l, cu
biomasa 0,053 g/m3. Astfel ponderea speciei Merismopedia tenuissima în componenţa
fitoplanctonului în perioada de vară constiutia respectiv la staţia Leova -83,45,46%, st. Cahul 90,06 %, st. Giurgiuleşti-67,79,98 % , iar în perioada de toamnă la st. Leuşeni - 42,7% . Mai rar
acestă specie a fost identificată în lacul refrigerent Cuciurgan (sector superior) şi lacul de
acumulare Dubăsari (st.Erjovo).
Specia Merismopedia tenuissima Lemmermann este o specie de apă dulce sau puţin
sărată, oligogalobă, indiferentă la aciditate, care preferă corpurile de ape cu curgere lentă în
perioada de vară şi toamnă. Vieţuieşte de obicei în ape bogate în substanţe organice, sau -mezosaprobe.
În rezultatul activității vitale specia elimină în mediul acvatic substanța toxică
microcystin (MCYSTs) care provoacă acțiuni negative asupra sănătăţii animalelor şi oamenilor
[222]. Merismopedia tenuissima se referă la speciile de alge care sunt indicatori ai poluării
semnificative a apelor [50], și indică impactului antropic pronunțat asupra ecosistemului r. Prut
la stațiile (Leova, Cahul, Giurgiulești).
Specia Synechocystis aquatilis (Figura 3.16.) este foarte des întâlnită în fl. Nistru (st.
Naslavcea, Volcineţ, Soroca, Camenca), r. Prut (st. Branişte, Sculeni,Cahul, Giurgiuleşti) şi în
lacurile de acumulare Dubăsari (st. Goieni, Cocieri) şi Cuciurgan (sector superior, mijlociu şi
inferior). Pentru prima dată specia Synechocystis aquatilis a fost întâlnită în lacul de acumulare
Dubăsari în vară anului 1957 cu efectivul numeric 78,0 mii cel./l şi biomasa 5 g/m3.
În anul 1978 pentru prima dată a fost identificată în sectorul inferior al lacului Cuciurgan
cu efectivul numeric 1,3 mii cel./l, cu biomasa 0,09 g/m3. În 1996 pentru prima dată a fost
atestată în lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu efectivul 0,73 mln cel./l şi biomasa 0,73 g/m3.
În fl. Nistru apare mult mai târziu la staţia Naslavcea în vara anului 2006, cu efectivul de 15,09
mln cel./l şi biomasa de 1,13 g/m3. În primăvara anului 2009 pentru prima dată a fost identificată
în r.Prut la staţia Branişte cu un efectiv destul de înalt 8,49 mln cel./l şi cu biomasa de 0,637
g/m3.
În anii 2009-2010 cele mai ridicate valori au fost atestate în fl. Nistru la staţiile Vadul-luiVodă în primăvara anului 2009 (23,83 mln cel./l, 1,78 g/m3), Soroca în vara anului 2009 (58,66
mln cel./l, 4,39 g/m3), Varniţa în vara anului 2009 (40,49 mln cel./l, 3,03 g/m3) şi toamna
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anului 2010 (33,66 mln cel./l, 2,52 g/m3). În r. Prut a fost înregistartă în toamna anului 2010 la
staţia Sculeni cu un efectiv destul de ridicat (18 mln cel./l şi biomasa de 1,3 g/m3).
În anul 2011 specia Synechocystis aquatilis s-a dezvoltat în cantităţi mari în perioada de
vară în lacul de acumulare Dubăsari sectorul superior (30,66 mln cel./l, 2,29 g/m 3). În sectorul
superior al lacului de acumulare Cuciurgan dezvoltarea intensă a speciei a fost atestată în
primăvara anului 2010 (16,83 mln cel./l, 1,26 g/m3) şi în toamna anului 2011 (25,26 mln cel./l,
1,89 g/m3).
Valori destul de ridicate ale parametrilor cantitativi ai speciei au fost atestate în perioada
de vară 2011 în fl. Nistru la staţia Soroca (71,33 mln cel./l, 5,34 g/m3) şi în r.Prut la staţia
Sculeni (88 mln cel./l, 6,6 g/m3).
În anul 2012 în fl.Nistru efectivul numeric şi biomasa speciei Synechocystis aquatilis s-au
menţinut la nivel destul de înalt constituind în perioada de primăvară la staţia Volcineţ - 31,59
mln cel./l, cu biomasa 2,36 g/m3, iar toamnă la st. Soroca - 25,53 mln cel./l, cu biomasa 1,91
g/m3. Respectiv procentajul efectivului numeric al speciei în componenţa fitoplanctonului a fost
primăvara la Volcineţ-36,67%, iar toamna la Soroca -72,73%. În r. Prut efectivul ridicat al
speciei a fost atestat doar la st. Giurgiuleşti -11,59 mln cel./l cu biomasa 0,869 g/m3, constituind
84,22% din efectivul total al fitoplanctonului.
În lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan specia Synechocystis aquatilis a fost
înregistrată în toate sectoarele lacului. Cele mai ridicate valori au fost atestate în perioada de
toamnă în sectoarul inferior 9,46 mln cel./l cu biomasa 0,709 g/m3. Respectiv ponderea
efectivului speciei în efectivul total al fitoplanctonului a constituit 57,36%.
Specia Synechocystis aquatilis este o specia răspândită în toate ecosistemele fluviale şi
lacustre, provoacă periodic fenomenul “înfloririi” apei, în rezultatul metabolismului elimină în
apă substanţa toxică microcystin (MCYSTs), care în cazul conţinutului înalt în apă provoacă
moartea peştilor, influenţează negativ asupra celulelor ficatului animalelor şi păsarilor acvatice
[223].
Specia Aphanizomenon flos-aquae (Figura 3.17.) se întâlneşte frecvent în lacul de
acumulare refrigerent Cuciurgan, lacul de acumulare Dubăsari, fl. Nistru şi r. Prut. Valorile
efectivului speciei în lacul Cuciurgan au fost foarte înalte în special în perioada de primăvară a
anului 2010 în sectorul superior-14,66 mln cel./l şi sectorul mijlociu -40,82 mln cel./l, iar în
perioada de vară în toate sectoarele lacului (s.superior-43,55 mln cel./l, s.mijlociu -30,39 mln
cel./l, sec. inferior- 41,75 mln cel./l). În lacul de acumulare Dubăsari cele mai ridicate valori au
fost atestate în perioada de vară 2011 în sectorul mijlociu al lacului cu efectivul numeric 9,33
mln cel./l şi cu biomasa 0,76 g/m3; în toamna anului 2012 cu efectivul 3,33 mln cel./l şi biomasa
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0,27 g/m3; şi în vara anului 2013 cu efectivul numeric 7,8 mln cel./l şi biomasa 0,63 g/m 3,
respectiv ponderea speciei Aphanizomenon flos-aquae în efectivul fitoplanctonului a fost de
36%, 36,7%, 22%.
În anul 2014 valori ridicate ale efectivului speciei Aphanizomenon flos-aquae au fost
atestate în sectorul mijlociu a lacului Dubăsari în perioada de vară 8,79 mln cel./l cu biomasa
0,72 g/m3, respectiv cu ponderea de 47%. În sectorul mijlociu al fl.Nistru valori nu prea ridicate
a efectivului au fost atestate la staţia Soroca toamna anului 2012 (1,4 mln cel./l şi 0,11 g/m 3) şi
la staţia Camenca toamna anului 2010 (1,6 mln cel./l şi 0,13 g/m3) respectiv cu ponderea de 3%
şi 20%. În sectorul inferior a fl.Nistru valori mai ridicate ale efectivului au fost atestate în
toamna anului 2010 la staţia Sucleia 4,86 mln cel./l cu biomasa 0,39 g/m3; la staţia Palanca în
vara anului 2011 - 5,13 mln cel./l cu biomasa 0,42 g/m3 şi în toamna anului 2012 -2,9 mln cel./l
cu

biomasa 0,24 g/m3, respectiv cu ponderea de 22%, 32%, 31% în efectivul total al

fitoplanctonului.
În sectorul mijlociu al r.Prut specia Aphanizomenon flos-aquae a fost atestată cu valori
mai ridicate a efectivului în vara anului 2010 la staţia Sculeni-8,86 mln cel./l cu biomasa 0,72
g/m3 şi în toamna anului 2013 cu efectivul 3,46 mln cel./l şi biomasa 0,28 g/m3, la staţia
Leuşeni în toamna anului 2014 - 7,133 mln cel./l şi biomasa 0,58 g/m3 , ponderea efectivului
speciei în efectivul total al fitoplanctonului constituind respectiv 24%, 31%, 44%.
În sectorul inferior al r.Prut valori mai ridicate ale efectivului speciei Aphanizomenon
flos aquae au fost înregistrate la staţia Cahul în perioada de toamnă a anului 2013 (5,83 mln cel./l
şi biomasa 0,47 g/m3), la staţia Câşliţa-Prut în vara anului 2010 ( 7,53 mln cel./l cu biomasa 0,61
g/m3), la staţia Giurgiuleşti în perioada de toamnă a anului 2010 ( 2,53 mln cel./l cu biomasa 0,2
g/m3) cu ponderea respectivă de 43%, 20%, 34%.
Specia - Aphanizomenon flos aquae din fillumul Cyanophyta este indicator biologic al
gradului de saprobitate a apelor cu preferinţă în zona

-mezosaprobă. Este o specie termofilă, de

aceia se dezvoltă mai intens în lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan, supus impactului
poluării termice. În ultimii ani specia Aphanizomenon flos-aquae se dezvoltă mai intens şi în
sectorul mijlociu al lacului de acumulare Dubăsari. În timpul dezvoltării în cantităţi mari, specia
provoacă fenomenul ”înfloririi” apei şi elimină în mediul acvatic substanţele saxitoxin şi
anatoxin, care influenţează negativ asupra sanatăţii oamenilor şi animalelor şi poate provoca
moartea peştilor [183].
În vederea determinării speciilor invazive alogene din componența fitoplanctonului
ecosistemelor acvatice din bazinul fl. Nistru și râului Prut a fost analizată baza de date a
Sistemului de monitorizare a fitoplanctonului din cadrul laboratorului de Hidrobiologie și
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Ecotoxicologie, fondat de L. Ungureanu [23]. În rezultatul evaluării stării speciilor de alge
planctonice în perioada anilor 1951-2014 în ecosistemele fluviale și lacustre din bazinul fl.
Nistru și r. Prut au fost atestate 3 specii de alge invazive alohtone: Amphora veneta Kützing
1844, (Figura 3.18.), Nitzschia Kuetzingiana Hilse 1863 (Figura 3.19.) şi Surirella robusta
Ehrenberg 1841 (Figura 3.20.), care au pătruns recent în ecosistemele acvatice din Republica
Moldova.

Fig. 3.18. Amphora veneta
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Fig. 3.19. Nitzschia
kuetzingiana
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40)

Fig. 3.20. Surirella robusta
(foto Тumanova D.
(mărire 15x40))

Specia Amphora veneta a apărut pentru primă dată în fluviu Nistru şi lacul de acumulare
Dubăsari în anul 2008, iar începînd cu anul 2009, se derzvoltă în toate sectoarele lacului
Dubăsari. Amphora veneta este o specie de apă dulce, uneori este identificată în apele marine,
însă a fost descoperită şi în izvoarele termale din Kamchatka. Este răspândită în Europa de West
în apele oligohalobe în zonele litorale. Valori mai ridicate ale efectivului (0,47 mln cel./l) şi
biomasei (1,9 g/m3) au fost atestate în vara anului 2011 în sectorul inferior al lacului de
acumulare Dubăsari (Figura 3.21.).

Fig. 3.21. Efectivul numeric (N-mln cel./l) şi biomasa (B-g/m3) speciei Amphora veneta
în lacul de acumulare Dubăsari în perioada anilor 2008-2014.
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În lacul de acumulare Cuciurgan specia Amphora veneta a fost întîlnită în prima jumătate
a anului 2014 în sectorul inferior în cantități nesemnificative (0,03 mln cel./l 0,13 g/m3).
În fl.Nistru valori mai ridicate ale efectivului şi biomasei au fost atestate în sectorul
inferior la staţia Palanca (0,07 mln cel./l şi 0,27 g/m3) în anul 2008. Din anul 2010 specia
Amphora veneta se dezvoltă în ambele sectoare ale fluviului Nistru. În anul 2013 a fost atestată
la staţia Otaci cu efectivul de 0,007 mln cel./l şi biomasa 0,27 g/m3, iar la st. Soroca cu
efectivul 0,03 mln cel./l şi biomasa 0,13 g/m3 (Figura 3.22.).

Fig. 3.22. Efectivul (N-mln cel./l) şi biomasa (B-g/m3) speciei Amphora veneta
în fl.Nistru în perioada anilor 2008-2014.
În r. Prut specia Amphora veneta a fost identificată pentru prima dată în sectorul mijlociu
la staţia Sculeni în primăvara anului 2012 cu efectivul de 0,13 mln cel./l și biomasa 0,54 g/m3.
Din anul 2013 se dezvoltă în ambele sectoare ale râului Prut valorile parametrilor cantitativi fiind
în descreștere (Figura 3.23.).

Fig. 3.23. Efectivul numeric (N-mln cel./l) şi biomasa (B-g/m3) speciei Amphora veneta
în r.Prut în anii 2012-2014.
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Specia Nitzschia Kuetzingiana a fost identificată pentru prima dată în sectorul mijlociu
al fluviului Nistru la st. Soroca în anul 2009. Specia Nitzschia Kuetzingiana este răspândită în
apele dulci, oligohalobe, litorale. În anul 2010 a fost atestată în perioada de toamnă la stațiile
Otaci și Soroca cu valori identice ale efectivului 0,03 mln cel./l și biomasei 0,01 g/m 3, iar în anul
2011 a fost identificată în ambele sectoare ale fluviului Nistru în toate anotimpurile. În anul 2012
înregistrează valori mai ridicate în perioada de vară la st. Camenca și Varnița. Parametrii
cantitativi maximali ai speciei Nitzschia Kuetzingiana au fost înregistrați la st. Soroca în
primăvara anului 2013 (0,37 mln cel./l și biomasa 0,11 g/m3) (Figura 3.24.). Pe parcursul anului
2014 specia a fost atestată în perioada de primăvara și toamna în sectorul inferior al fl.Nistru cu
valoarea medie a efectivului de 0,07 mln cel./l și a biomasei 0,02 g/m3.
În lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan specia Nitzschia Kuetzingiana a fost
identificată în premieră în anul 2004. În perioada cercetărilor noastre (2010-2014) specia a fost
atestată în sectorul inferior al lacului Cuciurgan în vara (N-0,13 mln cel./l; B-0,04 g/m3) și
toamna (N-0,033 mln cel./l; B-0,01 g/m3) anului 2011 și în toamna anului 2012 în sectorul
superior a lacului cu efectivul 0,033 mln cel./l și biomasa 0,0095 g/m3. În lacul Costești-Stânca
specia Nitzschia Kuetzingiana a fost atestată doar o singură dată în vara anului 2004 în sectorul
superior al lacului (Figura 3.25.).

Fig. 3.24. Efectivul (N -mln cel./l) şi biomasa (B -g/m3) speciei Nitzschia Kuetzingiana în fl.
Nistru (Ot-Otaci, Sr-Soroca, Cm-Camenca, VV-Vadul-lui-Vodă, Vr-Varniţa, Sc-Sucleia, PlPalanca) în anii 2009-2014 (p-primăvara, v-vara, t-toamna).
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Spre deosebire de alte ecosisteme acvatice lacustre investigate, în lacul de acumulare
Dubăsari specia Nitzschia Kuetzingiana a fost mai frecvent îtânlnită. A fost identificătă pentru
prima dată în anul 2010 în perioada de toamnă în sectorul mijlociu al lacului (st. Goieni) cu
valoarea efectivului 0,11 mln cel./l și a biomasei 0,031 g/m3. În primăvara anului 2011 este
atestată deja și în sectorul superior (st. Erjovo) și cel inferior (st. Cocieri) al lacului, cu valori mai
ridicate ale efectivului și biomasei. În anul 2012 se întâlnește în sectorul mijlociu și inferior al
lacului cu valori mai ridicate în perioada estivală.

Fig. 3.25. Efectivul (N-mln cel./l) şi biomasa (B-g/m3) speciei Nitzschia Kuetzingiana
în lacul Cuciurgan şi lacul Costeşti-Stâncă în perioada anilor 2008-2014 ( v-vara, t-toamna).
În decursul anului 2013 specia a fost atestată în toate sectoarele lacului de acumulare
Dubăsari, parametrii cantitativi fiind mai ridicați în perioada de primăvară în sectorul superior al
lacului (0,1 mln cel./l; 0,028 g/m3). În anul 2014 specia Nitzschia Kuetzingiana a fost atestată
în sectoarele superior și mijlociu a lacului Dubăsari cu valori identice ale efectivului 0,03 mln
cel./l și biomasei 0,01 g/m3 (Figura 3.26) .

Fig. 3.26. Efectivul numeric (N-mln cel./l) şi biomasa (B-g/m3) speciei
Nitzschia Kuetzingiana în lacul de acumulare Dubăsari în perioada anilor 2008-2014
(p-primăvara, v-vara, t-toamna).
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În r. Prut specia Nitzschia Kuetzingiana a fost identificată prima dată în anul 2011 la st.
Leuşeni, Cahul, Giurgiuleşti. Valorile efectivului numeric al speciei au variat de la 0,03 mln
cel./l până la 0,13 mln cel./l, iar ale biomasei între 0,01 -0,04 g/m3 (Figura 3.27.). În anul
2013 specia se dezvolta în ambele sectoarele ale râului Prut, cu efectivul mai ridicat în perioada
de primăvară 0,07 mln cel./l şi vară 0,08 mln cel./l, respectiv cu biomasa 0,02 g/m3 şi 0,03
g/m3. În anul 2014 specia Nitzschia Kuetzingiana a fost înregistrată în r. Prut la staţiile: Braniște,
Leova, Cahul și Câşliţa-Prut. Valorile efectivul numeric nu depăşeau 0,03 mln cel./l iar ale
biomasei 0,009 g/m3 (Figura 3.27.).

Fig.3.27. Efectivul numeric (N -mln cel./l) şi biomasa (B -g/m3) speciei Nitzschia Kuetzingiana
în r.Prut (Br-Branişte, Sc-Sculeni, Ug-Ungheni, Ls-Leuşeni, Lv-Leova, Ch-Cahul, Cp-CâşliţaPrut, Gr-giurgiuleşti) întîlnite în anii 2011-2014 (p-primăvara, v-vara, t-toamna).
Specia Surirella robusta a fost identificată primă dată în anul 2003 în fluviu Nistru, în
sectorul mijlociu la staţia Soroca, cu efectivul de 0,07 mln cel./l şi biomasa 0,12 g/m3. Specia
Surirella robusta este o specie de apă dulce, halofobă, se întâlneşte în Europa de West, a fost
atestată şi în lacurile din Kamciatka. În decursul anilor 2010-2014 specia nu s-a mai dezvoltat în
fl.Nistru. Presupunem că condițiile hidrologice și hidrochimice din fl. Nistru nu au susținut
expansiunea speciei pe cursul fluviului.
În r. Prut pentru prima dată specia Surirella robusta a fost atestată în anul 2012 la staţia
Giurgiuleşti cu efectivul numeric 0,03 mln cel./l şi biomasa 0,06 g/m3. În anul 2013 a fost
identificată vara la staţiile Leova (0,06 mln cel./l; 12,46 g/m3) şi Cahul (0,03 mln cel./l; 6,18
g/m3) (Figura 3.28.). Probabil acestă specie a pătruns în râul Prut cu transportul naval, fiind
identificată mai întâi la st. Giurgiulești, iar condițiile hidrologice
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și hidrochimice cat și

plasticitatea înaltă a speciei au contribuit la răspândire acestea și în alte sectoare ale râului,
ajungând până la st. Leova.

Fig.3.28. Efectivul (N -mln cel./l) şi biomasa (B -g/m3) speciei Surirella robusta în fl.
Nistru şi în r.Prut în anii 2003-2013.
Speciile Amphora veneta Kützing 1844, Nitzschia Kuetzingiana Hilse 1863 şi Surirella
robusta Ehrenberg 1841 au fost descrise de unii autori și ca specii bentonice [172, 224] .
În urma investigațiilor s-a stabilit că toate 3 specii invazive alogene identificate în
ecosistemele acavtice din bazinul fl. Nistru și r. Prut fac parte din filumul Bacilariophyta. Nici
una din ele nu se dezvoltă în cantități semnificative astfel încât să provoace fenomenul ”înfloririi
apei”. În același timp speciile alogene de alge se răspândesc și se dezvoltă foarte activ în
ecosistemele acvatice în care au pătruns, participă la formarea hidrobiocenozelor, modifică
structura comunităților autohtone, ceea ce crează premize pentru transformări structuralfuncționale la nivelurile trofice următoare. Speciile de alge alohtone pătrund și se dezvoltă mai
ușor în ecosistemele acvatice cu diversitate redusă, deoarece nișele ecologice libere sunt ușor
ocupate de speciile invazive căror le corespund condițiile de mediu. S-a stabilit că în condițiile
de modificare continuă a mediului acvatic persistă speciile cu o plasticitate înaltă care sunt
capabile să valorifice resursele existente în ecosistemul acvatic.
Procesul de pătrundere a speciilor alogene de alge este susținut de activitățile antropice:
hidroconstrucțiile, transportul acvatic, construcția canalelor, aclimatizarea hidrobionților.
Concomitent cu cauzele antropice ale invaziilor biologice are loc și răspândirea naturală a
microorganismelor acvatice, inclusiv a algelor planctonice prin migrația animalelor și a
curenților de aer.
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3.3. Fitoplanctonul ca indicator al gradului de eutrofizare a ecosistemelor acvatice din
bazinul fluviului Nistru şi al râului Prut
Biomasa algelor planctonice este unul din indicatorii principali ai gradului de eutrofizare
a ecosistemelor acvatice [50, 86, 95, 108, 127] pe când abundenţa fitoplanctonului este mai puţin
utilizată la clasificarea corpurilor de apă [168]. Pe măsura majorării gradului de eutrofizare al
ecosistemelor acvatice se majorează biomasa fitoplanctonului, în special a cianofitelor şi
euglenofitelor. Structura comunităţilor algale este determinată nu numai de condiţiile trofice, dar
şi de condiţiile de stratificare a apei, viteza curentului şi de regimul hidrochimic al apei. În
procesul de eutrofizare al ecosistemelor acvatice succesiunile fitoplanctonului sunt condiţionate
în mare măsură de variaţiile concentraţiilor elementelor nutritive.
Fluviul Nistru. În sectorul mijlociu a fl.Nistru pe parcursul investigaţiilor noastre
valorile efectivului fitoplanctonului au oscilat în limite mari de la 0,36 mln cel./l până 86,13 mln
cel./l, iar biomasa de la 0,59 g/m3 până la 41,24 g/m3. La staţia Naslavcea în perioada anilor
2010-2015 efectivul fitoplanctonului a variat de la 0,36 mln cel./l până la 18,86 mln cel./l, a fost
constatată tendinţa de descreştere a efectivului algelor planctonice din 2010 până în 2015. Cele
mai ridicate valori ale efectivului numeric au fost înregistrate în toamna anului 2010 (13,2 mln
cel./l) şi primăvara anului 2011 (18,86 mln cel./l), cauzate de dezvoltarea intensivă a speciilor
din grupa Cyanophyta-18,33 mln cel./l (Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl., Synechocystis
aquatilis Sanv. Anabaena spiroides Kleb. f. spiroides). Biomasa fitoplanctonului în acest sector a
fost în descreştere din 2010 (25,95 g/m3) până în 2014 (0,66 g/m3). Valori ridicate ale biomasei
fitoplanctonului au fost atestate în perioada de primăvară (5,7 g/m3) şi toamnă (25,95 g/m3),
atribuind sectorul mijlociu al fl. Nistru la categoria de troficitate “politrof” în anul 2010, precum
şi în vara anului 2012 (5,57 g/m3). Cele mai des întâlnite specii care provoacă biomasa ridicată
au fost algele din grupele Bacillariophyta-5,27 g/m3 şi Chlorophyta-24,63 g/m3: Cyclotella
Kuetzingiana Thw., Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz.
var.olivaceum, Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Navicula cryptocephala Kutz.
var.cryptocephala, Oocystis lacustris Chod. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului
sectorul mijlociu al fl. Nistru se referă în majoritatea cazurilor la categoria de troficitate “eutrof”
uneori “mezotrof”.
Efectivul numeric al fitoplanctonului la staţia Volcineţ era în descreştere de la 30,76 mln
cel./l în anul 2010 până la 1,00 mln cel./l în 2014, cu excepţia valorii 86,13 mln cel./l înregistrată
în primăvara anului 2012. Efectivul ridicat al fitoplanctonului a fost cauzat de dezvoltarea
intensă a algelor din grupele Cyanophyta-64,3 mln cel./l şi Bacillariophyta-21,49 mln cel./l cu
ponderea speciilor: Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl, Synechocystis aquatilis Sanv., Diatoma
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vulgare Bory var.vulgare, Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea, Nitzschia palea (Kutz.)
W.Sm. var.palea. Pe parcursul anului 2015 valorie efectivului au fost în creştere din primăvară
spre toamnă variind în limitele 4,39-10,56 mln cel./l. Valorile biomasei au variat de la 0,59 g/m3
până la 41,24 g/m3. Cele mai mari valori ale biomasei fitoplanctonului au fost înregistrate în
primăvara anului 2010 (17,1 g/m3 şi 41,24 g/m3). În anul 2012 sectorul mijlociu al fl. Nistru se
referea la categoria de troficitate “politrof”, uneori “eutrof”. Biomasa ridicată în acesta perioadă
a fost cauzată de ponderea speciilor din grupa Bacillariophyta: Amphora ovalis Kutz. var.ovalis,
Cocconeis

placentula

Ehr.

var.placentula,

Gomphonema

olivaceum

(Lyngb.)

Kutz.

var.olivaceum, Navicula cryptocephala Kutz. var.cryptocephala, Synedra acus Kutz. var.acus,
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna.
La staţia Soroca valorile efectivului şi biomasei fitoplanctonului oscilau în limite mari în
dependenţă de anotimp. Efectivul a variat de la 1,16 mln cel./l până la 77,96 mln cel./l , valorile
mai ridicate au fost atestate în vara anului 2011 (77,96 mln cel./l) şi în perioada de primăvară
2014 (32,56 mln cel./l). În aceste perioade a fost înregistrată ponderea algelor din grupa
Cyanophyta: Synechocystis aquatilis Sanv., Oscillatoria planctonica Wolosz., Oscillatoria
lacustris (Kleb.) Geitl., Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, care se dezvoltau în
cantităţi mari şi pot provoca „înflorirea” apei. Biomasa în perioada anilor 2010-2015 nu a variat
în limite mari 1,48-11,75 g/m3, cu valori mai ridicate în perioada de primăvară, cu ponderea
speciilor din diatomee: Asterionella formosa Hass, Cocconeis placentula Ehr. var. placentula,
Cyclotella Kuetzingiana Thw., Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Nitzschia
sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. var. curvata,
Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea. Valorile biomasei au fost în limitele categoriei de
troficitate “eutrof” uneori “mezotrof”.
În comparaţie cu staţiile precidente la st. Camenca valorile efectivului a fost mai scăzute
şi au variat în limitele 2,13-13,09 mln cel./l în perioada de primăvară, între 2,53-13,49 mln cel./l
vara şi între 0,46-7,86 mln cel./l în perioada de toamnă, fiind mai ridicate în perioada de
primăvară şi vară. Din anul 2010 pînă în 2015 se atestă micşorarea efectivului numeric al
fitoplanctonului. Valorile biomasei au variat în limitele 5,32-14,49 g/m3 în perioada de
primăvară, între 1,9-4,62 g/m3 în perioada de vară şi de la 0,66 g/m3 până la 2,26 g/m3 în
perioada de toamnă, fiind în descreştere în decursul perioadei de vegetaţie. În majoritatea
cazurilor valorile biomasei atribuie fl. Nistru la st. Camenca categoriei de troficitate “eutrof”
uneori “mezotrof”. Speciile care au participat semnificativ în formarea biomasei au fost:
Cyclotella Kuetzingiana Thw., Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea, Gomphonema
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olivaceum (Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea,
Trachelomonas hispida (Perty) Stein. var. hispida, Euglena polymorpha Dang..
Pe parcursul investigaţiilor în sectorul mijlociu al fl.Nistru valorile biomasei au variat în
limite mari (0,59-41,24 g/m3) în dependenţă de anotimp şi ponderea în componenţa
fitoplanctonului a unor sau altor specii de algele planctonice. Cele mai mari valori ale biomasei
au fost înregistrate în anul 2010 (st. Naslavcea-25,95 g/m3 toamna, Volcineţ-17,01 g/m3
primăvara) şi 2012 (staţia Volcineţ - 41,24 g/m3 în perioada de primăvară), care se atribuie la
categoria „politrof”. Biomasa ridicată la staţia Volcineţ a fost din cauza dezvoltării intensive a
algelor bacilariofite (33,56 g/m3). În majoritatea cazurilor valorile biomasei n-au depășit limitele
categoriei de troficitate „eutrof” (Figura 3.29.).

Fig. 3.29. Dinamica sezonieră (p-primăvara, v-vara, t-toamna) a biomasei fitoplanctonului (Bg/m3) în sectorului mijlociu al fl.Nistru în perioada anilor 2010-2015
Sectorul inferior al fluviului Nistru în perioada anilor 2010-2015 se caracterizează prin
dezvoltarea intensă a algelor planctonice. În formarea structurii comunităţilor de alge în acest
sector este vădită contribuţia lacului de acumulare Dubăsari, situat în amonte. A fost înregistrată
dinamica sezonieră şi anuală a valorilor efectivului şi biomasei, care au oscilat de la 0,66 mln
cel./l până la 46,16 mln cel./l şi 0,63-15,64 g/m3 respectiv (Figura 3.30). La staţia Vadul lui Vodă
în perioada de toamnă a anilor 2010 (28,76 mln cel./l) şi 2011 (42,73 mln cel./l) au fost atestate
cele mai înalte valori ale efectivului cauzate de dezvoltarea intensivă a algelor cianofite (28,13
mln cel./l şi 42,59 mln cel./l respectiv) Synechocystis aquatilis Sanv. şi Oscillatoria lacustris
(Kleb.) Geitl. Valorile biomasei au variat în limitele 1,86-5,24 g/m3 în perioada de primăvară,
între 1,36-2,91 g/m3 şi 1,16-4,74 g/m3 în perioada de toamnă. Conform valorilor biomasei
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algelor planctonice apele acestui sector se referă la categoria de troficitate “eutrof” uneori
“mezotrof”.
Efectivul fitoplanctonului la staţia Varniţa a variat de la 1,73 mln cel./l până la 5,1 mln
cel./l primăvara, 2,19-46,16 mln cel./l vara, şi toamna de la 0,66 mln cel./l pînă la 46,16 mln
cel./l, fiind mai ridicate în toamna anului 2010 şi în vara anului 2011, cu ponderea speciilor de
alge cianofite (34,5 mln cel./l şi 37,52 mln cel./l, respectiv) Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs
f.flos-aquae, Synechocystis aquatilis Sanv., Oscillatoria kisselevii Anissim, Oscillatoria lacustris
(Kleb.) Geitl. Valorile biomasei algelor planctonice oscilau primăvara în limitele 2,98-12,67
g/m3, iar în perioada de vară între 2,45-12,05 g/m3 cu ponderea algelor bacilariofite. Valori mai
scăzute au fost atestate în perioada de toamnă variind în limitele 1,01-7,07 g/m3. Au fost atestată
diminuarea valorilor biomasei din anul 2010 până în anul 2015. Valorile biomasei
fitoplanctonului au fost situate în limitele categoriilor de troficitate “mezotrof-eutrof”.

Fig. 3.30. Dinamica sezonieră (p-primăvara, v-vara, t-toamna) a biomasei fitoplanctonului (Bg/m3) sectorului inferior al fl.Nistru în perioada anilor 2010-2015
La staţia Sucleia efectivul numeric al algelor planctonice a oscilat în limitele 0,76-33,86
mln cel./l. Valori mai înalte ale efectivului au fost înregistrate în toamna anului 2010 şi vara
anului 2011 (22,43 mln cel./l şi 33,86 mln cel./l), cauzate de dezvoltarea în cantităţi mari a
speciilor Synechocystis aquatilis Sanv. şi Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae.
Biomasa fitoplanctonului a variat în dependenţă de anotimp (1,11-5,58 g/m3 primăvara, 3,1611,39 g/m3 vara, 0,63-3,9 g/m3 toamna), fiind mai scăzută în perioada autumnală. Valorile
biomasei pe parcursul anilor 2010-2015 a fost în limitele categoriei de troficitate “eutrof” uneori
“mezotrof”. Rolul principal la formarea biomasei fitoplanctonului la această staţie aparţine
speciilor: Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm.
var.palea, Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Gyrosigma acuminatum
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(Kutz.) Rabenh. var. acuminatum, Cyclotella Kuetzingiana Thw., Cyclotella ocellata Pant.,
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna, Melosira granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata din algele
bacilariofite.
Valorile efectivului la staţia Palanca oscilau de la 1,2 mln cel./l până la 7,82 mln cel./l în
perioada de primavară, între 6,22-16,16 mln cel./l vara şi în limitele 5,3-26,16 mln cel./l în
perioada de toamnă. Valori mai ridicate au fost atestate în vara şi toamna anului 2011, cu
ponderea speciilor din grupa Cyanophyta (12,78 mln cel./l şi 18,85 mln cel./l): Aphanizomenon
flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Oscillatoria planctonica Wolosz., Synechocystis aquatilis
Sanv. Biomasa algelor planctonice a variat în limitele 4,96-15,64 g/m3 în perioada de primavară,
între 2,11-6,74 g/m3 vara şi toamna 2,15-12,92 g/m3, fiind mai ridicate în perioada de primăvară
2013 şi se situau în limitele categoriei de troficitate “politrof” cu ponderea speciilor din grupa
Bacillariophyta: Asterionella formosa Hass, Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea,
Cyclotella Kuetzingiana Thw. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului troficitatea la această
staţie se atribuie la categoria “eutrof”.
În sectorul inferior al fl.Nistru biomasa fitoplanctonului a oscilat primăvara în limitele
1,11-15,64 g/m3, în perioada de vară între 1,36-12,05 g/m3, iar în perioda autumnală de la 0,63
g/m3 până la 12,92 g/m3. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului sectorul inferior a fl.Nistru
se referă la categoria de troficitate „eutrof”. A fost stabilită tendinţa de micşorare a biomasei
fitoplanctonului din primăvară spre toamnă (Figura 3.30.).
Lacul de acumulare Dubăsari
Influenţa antropică asupra ecosistemului lacului de acumulare Dubăsari este observată în
toate sectoarele lacului şi se reflectă în special asupra componenţei şi raportului dintre efectivul
speciilor de plante şi animale care vieţuesc în coloana de apă şi în depunerile subacvatice.
Dezvoltarea fitoplanctonului în lacul de acumulare Dubăsari depinde în mare măsură de
conţinutul substanţelor nutritive şi cantitatea îngrăşămintelor introduse pe câmpurile adiacente,
care pătrund în lac cu apa pluvială sau din sectorul mijlociu al fl.Nistru. Formarea şi dezvoltarea
fitoplanctonului în lacul de acumulare Dubăsari depinde de calitatea fitoplanctonului care
provine din fl. Nistru. Astfel algele planctonice sunt indicatori buni ai stării ecologice a apei şi a
calităţii ei.
Efectivul numeric în sectorul superior a lacului de acumulare Dubăsari pe parcursul
investigaţiilor a demonsrat variaţii semnificative cu valori cuprinse între 0,83 mln cel./l - 35,99
mln cel./l Cele mai ridicate valori au fost atestate în perioada de vară în anii 2011, 2012, 2013.
Valori mai scăzute au fost înregistrate în perioada de toamnă, care nu depăşeau 6,09 mln cel./l.
În componenţa fitoplanctonului a fost atestată ponderea speciilor din filumul Cyanophyta:
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Synechocystis aquatilis Sanv. şi Oscillatoria lacustris (Kleb.)

Geitl. Biomasa algelor

planctonice oscila în limitele 1,1-12,35 g/m3, fiind mai ridicată în primăvara anilor 2010 (12,35
g/m3) şi 2014 (11,56 g/m3), cauzată de dezvoltarea algelor bacilariofite cu biomasa 11,81 g/m3 şi
10,62 g/m3, respectiv, atribuind sectorul superior al lacului la categoria de troficitate “politrof”,
în alte cazuri valorile biomasei acestui sector au fost situate în limitele categoriei “eutrof”.
Sectorul mijlociu în comparaţie cu sectorul superior şi inferior a demonstart cele mai
ridicate valori ale efectivului fitoplanctonului. În perioada de primăvară a anilor 2010-2015
efectivul fitoplanctonului oscila în limitele 3,13-10,86 mln cel./l. Componenţa fitoplanctonului în
această perioadă a fost reprezentată în temei de speciile Coelastrum microporum Nageli,
Fragillaria capucina Desm. var. capucina, Melosira granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata.
Biomasa fitoplanctonului oscila de la 1,77 g/m3 pînă la 12,32 g/m3, fiind mai ridicată în anul
2012, când în formarea biomasei a fost atestată ponderea algelor bacilariofite. Perioada de vară
se carcterizează prin cele mai înalte valori ale efectivului situate între 11,86-35,72 mln cel./l pe
tot parcursul investigaţiilor. Valori mai ridicate ale efectivului au fost cauzate de speciile:
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Anabaena spiroides Kleb. f. spiroides,
Anabaena

flos-aquae (Lyngb.) Breb. f. flos-aquae, Oscillatoria lacustris (Kleb.)

Geitl.,

Oscillatoria planctonica Wolosz., Oscillatoria subtilissima Kutz., Synechocystis aquatilis Sanv.,
Merismopedia tenuissima Lemm. Biomasa fitoplanctonului a oscilat în limite foarte mari 4,15 24,13 g/m3, cauzată fiind de dezvoltarea speciilor Cocconeis placentula Ehr. var.placentula,
Amphora ovalis Kutz. var.ovalis, Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh. var. acuminatum,
Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea şi Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh. din
grupele Bacillariophyta şi Pyrrophyta. Perioada de toamnă se caracterizează prin valori mai
scăzute ale efectivului 5,92-11,29-mln cel./l şi biomasei 2,52-17,61 g/m3. După valorile biomasei
fitoplanctonului sectorul mijlociu al lacului Dubăsari se atribuie la categoria de troficitate
“eutrof” periodic “politrof” .
Valorile efectivului algelor planctonice în sectorul inferior al lacului în perioada anilor
2010-2015 a variat în limitele 1,23-13,66 mln cel./l în perioada de primăvară, de la 13,06 mln
cel./l până la 20,52 mln cel./l în perioada de vară şi între 1,00-13,3 mln cel./l în perioada
autumnală. Semnificaţie deosebită în formarea efectivului fitoplanctonului au avut speciile de
alge din filumurile Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta. În formarea
efectivului a fost înregistrată ponderea algelor cianofite din care menţionăm Synechocystis
aquatilis Sanv., Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae şi Merismopedia tenuissima
Lemm. Valorile biomasei fitoplanctonului au oscilat în dependenţă de anotimp (3,09-8,2 g/m3
primăvara, 8,74-22,99 g/m3 vara şi 2,35-8,69 g/m3 toamna), atribuind sectorul inferior al lacului
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la categoria de troficitate “eutrof” uneori “politrof”. Valorile mai scăzute de biomasă au fost
atestate în perioada de toamnă pe tot parcursul cercetărilor.
Biomasa algelor planctonice din lacul Dubăsari în perioada de primăvară a variat de la
1,77 g/m3 până la 12,35 g/m3 în perioda de vară între 2,81-24,13 g/m3, iar în perioada de toamnă
în limitele 1,1-17,61 g/m3 (Figura 3.31.).

Fig. 3.31. Dinamica sezonieră (p-primăvara, v-vara, t-toamna) a biomasei fitoplanctonului (Bg/m3) lacului de acumulare Dubăsari în perioada anilor 2010-2015
Pe parcursul investigaţiilor în lacul Dubăsari în perioada vernală ca şi autumnală valorile
biomasei au fost încadrate în limitele categoriei de troficitate „eutrof” uneori „mezotrof”. Valori
mai ridicate au fost atestate în sectorul mijlociu al lacului Dubăsari. Cele mai ridicate valori ale
biomasei au fost atestate în perioada estivală încadrându-se în multe cazuri în limitele categoriei
de troficitate „politrof”.
Lacul Cuciurgan. În sectorul superior a lacului refregirent Cuciurgan efectivul
fitoplanctonului se situa în limitele 2,48-54,84 mln cel./l, iar biomasa între 0,75-19,7 g/m3
(Figura 3.32.). Valori mai ridicate ale efectivului (27,96 mln cel./l) au fost înregistrate în
primăvara anului 2010, în vara anului 2012 (43,35 mln cel./l) şi în toamna anului 2011 (54,84
mln cel./l), unde era cea mai mare pondere a algelor cianofite -35,31 mln cel./l şi clorofite-12,66
mln cel./l. Din speciile de alge cu dezvoltare intensă în acestă perioadă menţionăm urmîătoarele:
Aphanizomenon

flos-aquae

(L.)Ralfs

f.flos-aquae,

Synechocystis

aquatilis

Sanv.,

Dictyosphaerium pulchellum, Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda. Valori ridicate
ale biomasei a fost atestate în toamna anului 2011-18,05 g/m3 şi vara anului 2012 - 19,7 g/m3,
condiţionate de dezvoltarea algelor bacilariofite, care constituiau 7,65 g/m3 şi 8,003 g/m3
respectiv, ce se atribuie categoriei de troficitate „politrof”. Cele mai des întîlnite specii cu
biomasa individuala ridcată au fost: Cyclotella Kuetzingiana Thw., Melosira granulata (Ehr.)
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Ralfs var.granulata, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea, Euglena oxyuris Schmarda var.
oxyuris, Euglena polymorpha Dang., Glenodinium gymnodinium Penard.

Fig.3.32. Dinamica sezonieră (p-primăvara, v-vara, t-toamna) a biomasei fitoplanctonului (Bg/m3) lacului refrigerent Cuciurgan în perioada anilor 2010-2014.
Valorile efectivului în sectorul mijlociu al lacului Cuciurgan au variat în limitele 0,5940,73 mln cel./l, fiind mai ridicate în perioada de toamnă (29,1 mln cel./l) și primăvară (40,73
mln cel./l) anului 2011, când era constatată ponderea algelor cianofite-21,25 mln cel./l şi
clorofite- 5,42 mln cel./l şi vara anului 2012 (30,31 mln cel./l). Speciile care s-au dezvoltat în
cantităţi mari au fost Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Anabaena spiroides
Kleb. f. spiroides, Oscillatoria lacustris (Kleb.)

Geitl., Oscillatoria planctonica Wolosz.

Biomasa fitoplanctonului a oscilat în limitele 0,69-15,14 g/m3 în perioada de primăvară, 3,644,95 g/m3 în perioada de vară şi între 5,21-9,14 g/m3 în perioada de toamnă, atribuind apele
acestui sector la categoria de troficitate „politrof”. În mare măsură la formarea biomasei au
contribuit speciile Cyclotella Kuetzingiana Thw., Melosira granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata,
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna, Glenodinium gymnodinium Penard., Ceratium
hirundinella (O. F.M.) Bergh., Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr. var. cinctum, Euglena oxyuris
Schmarda var. oxyuris, Euglena polymorpha Dang., Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm var.
fusiformis.
Pe tot parcursul investigaţiilor valori mai ridicate ale efectivului şi biomasei au fost
atestate în sectorul inferior al lacului de acumulare refrigerent Cuciurgan. Valorile efectivului
fitoplanctonului au variat în limitele 1,16-41,67 mln cel./l, cu biomasa 1,25-32,03 g/m3. Cele
mai înalte valori ale efectivului fitoplanctonului au fost atestate în perioada de vară și toamnă a
anilor 2011 şi în perioada de vară 2012, condiţionate de dezvoltarea semnificativă a algelor
cianofie (15,5 mln cel./l) şi clorofite (19,01 mln cel./l), dintre care Aphanizomenon flos-aquae
(L.)Ralfs f.flos-aquae, Synechocystis aquatilis Sanv., Chlorella vulgaris Beier., Dictyosphaerium
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pulchellum Wood., Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda. Valorile biomasei au
oscilat în dependenţa de anotimp, fiind situate în limitele 1,25-13,41 g/m3 în perioada de
primăvară, 9,51-32,03 g/m3 în perioada de vară şi între 5,84-21,63 g/m3 în perioada de toamnă.
Valorile ridicate ale biomasei fitoplanctonului au fost provocate de dezvoltarea speciilor din
grupele Bacillariophyta-11,19 g/m3 (Cyclotella Kuetzingiana Thw., Nitzschia palea (Kutz.)
W.Sm. var.palea, Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna) şi Pyrrophyta-10,09 g/m3 (Glenodinium
quadridens (Stein.) Schiller., Glenodinium gymnodinium Penard.). După valorile biomasei apele
sectorului inferior al lacului Cuciurgan se referă la categoria de troficitate „eutrof” periodic
„politrof” (Figura 3.32.). Începînd din toamna anului 2012 se observă scăderea parametrilor
cantitativi ai fitoplanctonului în toate sectoarele lacului refrigerent Cuciurgan.
Râul Prut. În sectorul mijlociu al râului Prut, la staţia Badragi efectivul fitoplanctonului
a variat de la 1,83 mln cel./l pînă la 13,89 mln cel./l, cu biomasa de 4,94-9,63 g/m3 (Figura
3.33.). Valori mai ridicate ale efectivului şi biomasei au fost atestate în perioada de toamnă
datorită dezvoltării mai abundente a speciilor din filumul Cyanophyta (4,833 mln cel./l) şi
Bacillariophyta (7,215 g/m3). Valorile biomasei fitoplanctonului se încadrau în limitele
categoriei de troficitate „eutrof”.

Fig. 3.33. Dinamica sezonieră (p-primăvara, v-vara, t-toamna) a biomasei fitoplanctonului (Bg/m3) sectorului mijlociu al r.Prut în perioada anilor 2010-2015.
La staţia Branişte valorile efectivului în perioada de primăvara variau în limitele 3,6610,14 mln cel./l, vara între 0,36-9,78 mln cel./l şi toamnă de la 0,99 mln cel./l până la 9,93 mln
cel./l. Speciile de alge care se dezvoltau în cantităţi majorate au fost Synechocystis aquatilis
Sanv., Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl., Merismopedia tenuissima Lemm. Valorile biomasei
fitoplanctonului oscilau în perioada de primăvară între 0,97-6,41 g/m3, în perioada de vară în
limitele 0,39-4,46 g/m3, iar toamna de la 1,24 g/m3 până la 2,06 g/m3 şi se încadrau în limitele
categoriei de troficitate „eutrof”, periodic „mezotrof”. La formarea biomasei fitoplanctonului în
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acest sector contribuiau în mare măsură speciile de alge bacilariofite Cymbella turgida (Greg.)
Cl., Nitzschia sigmoidea

(Ehr.) W.Sm.

var.sigmoidea, Cymatopleura solea

(Breb.)

W.Sm.var.solea, Diatoma vulgare var. lineare Grun.
La staţia Sculeni valorile efectivului fitoplanctonului au fost mai ridicate decât la staţiile
menţionate anterior şi variau de la 1,43 mln cel./l până la 16,64 mln cel./l în perioada de
primăvară, între 2,73-102,18 mln cel./l în perioada de vară şi între 1,26-25,2 mln cel./l în
perioada de toamnă, fiind mai ridicate în vara anilor 2010, 2011 datorită dezvoltării speciilor
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Oscillatoria kisselevii Anissim, Oscillatoria
planctonica Wolosz. şi Synechocystis aquatilis Sanv. din grupa Cyanophyta. Biomasa
fitoplanctonului a oscilat în limitele 3,3-8,82 g/m3 primăvara, 1,12-12,17 g/m3 vara şi 1,15-4,78
g/m3 în perioada de toamnă, fiind mai ridicate în vara anului 2011 cu ponderea speciilor din
grupa Bacillariophyta: Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea, Gomphonema olivaceum
(Lyngb.) Kutz. var.olivaceum şi Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea. Conform valorilor
biomasei fitoplanctonului st. Sculeni a r. Prut se atribuie categoriei de troficitate „eutrof” în
majoritatea cazurilor, şi doar în vara anului 2011 se referă la categoria „politrof”.
La staţia Leuşeni valorile efectivului au fost mai ridicate şi oscilau în limitele 6,16-14,42
mln cel./l în perioada vernală, 2,69-81,26 mln cel./l în perioada estivală şi între 8,89-29,01 mln
cel./l în perioada autumnală. Cele mai ridicate valori ale efctivului fitoplanctonului au fost
atestate în perioada estivală a anilor 2010 şi 2011, cauzate de dezvoltarea intensă a algelor din
grupa Cyanophyta (73,46 mln cel./l şi 22,53 mln cel./l) şi Chlorophyta (5,194 mln cel./l şi
11,805 mln cel./l), dintre care mai frecvente au fost: Anabaena spiroides Kleb. f. spiroides,
Aphanizomenon

flos-aquae

(L.)Ralfs

f.flos-aquae,

Merismopedia

tenuissima

Lemm.,

Synechocystis aquatilis Sanv.; Coelastrum microporum Nageli, Crucigenia tetrapedia
(Kirchn.)W.et G.S.West, Dictyosphaerium pulchellum Wood. Biomasa fitoplanctonului a variat
în perioada de primăvară de la 5,79 g/m3 până la 11,61 g/m3, în perioada de vară între 2,02-12,21
g/m3, iar toamna în limitele 3,16-14,67 g/m3. Valori mai ridicate ale biomasei fitoplanctonului au
fost atestate în vara anilor 2010, 2011 şi toamna anului 2010. La formarea biomasei au contribuit
semnificativ speciile Amphora ovalis Kutz. var.ovalis, Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh.
var. acuminatum, Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Cyclotella Kuetzingiana
Thw., Melosira granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata. După valorile biomasei acest sector se
referă la categoria de troficitate „eutrof” periodic „politrof”.
În sectorul mijlociu al râului Prut valorile biomasei fitoplanctonului în perioada de
primăvară au oscilat în limitele 0,97-11,61 g/m3, în perioada de vară între 0,39-12,21 g/m3, iar în
perioada de toamnă de la 1,15 g/m3 până la 14,96 g/m3. Valorile cele mai ridicate ale biomasei
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fitoplanctonului au fost atestate în vara anului 2011 la staţia Sculeni ce se referă la categoria de
troficitate „politrof”. În majoritatea cazurilor valorile biomasei în sectorul mijlociu al r. Prut se
situau în limitele categoriei de troficitate „eutrof”.
În sectorul inferior al r. Prut la st.Leova efectivul numeric al fitoplanctonului a variat în
limitele 4,52-26,48 mln cel./l în perioada de primăvară, între 1,06-24,26 mln cel./l vara şi de la
12,06 până la 18,22 mln cel./l în perioada de toamnă, fiind mai ridicat în anul 2012 vara şi în
anul 2014 primăvara (Figura 3.34.). Efectivul destul de ridicat al fitoplanctonului a fost cauzat de
dezvoltarea algelor cianofite (17,265 mln cel./l şi 21,099 mln cel./l), cu ponderea speciilor
Merismopedia tenuissima Lemm. şi Synechocystis aquatilis Sanv. Biomasa fitoplanctonului a
variat de la 4,06 g/m3 până la 10,37 g/m3 în perioada de primăvară, între 1,08-6,19 g/m3 în
perioada de vară şi de la 3,29 g/m3 până la 7,89 g/m3 toamna. Valori mai ridicate ale biomasei
fitoplanctonului au fost atestate în primăvara anului 2014 cauzate de dezvoltarea algelor
bacilariofite Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Synedra acus Kutz. var.acus,
Stauroneis anceps Ehr.var.anceps cu biomasa de 7,008 g/m3. Valorile biomasei în majoritatea
cazurilor se încadrau în limitele categoriei de troficitate „eutrof”, periodic „mezotrof”.

Fig. 3.34. Dinamica sezonieră (p-primăvara, v-vara, t-toamna) a biomasei fitoplanctonului (Bg/m3) sectorului inferior al r.Prut în perioada anilor 2010-2015.
La Cahul se observă micşorarea valorilor efectivului numeric şi biomasei din anul 2010
până în anul 2015. În perioada de primăvară efectivul fitoplanctonului a variat în limitele 4-21,7
mln cel./l, în perioada de vară între 2,3-25,34 mln cel./l şi toamna de la 8,79 mln cel./l până la
36,93 mln cel./l, fiind mai ridicat în toamna anului 2010 şi vara anului 2012 cu ponderea
speciilor din grupa Cyanophyta (24,065 mln cel./l şi 22,633 mln cel./l) Aphanizomenon flosaquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Oscillatoria planctonica Wolosz., Synechocystis aquatilis Sanv. şi
Merismopedia tenuissima Lemm. Valorile biomasei au oscilat în limitele 4,21-11,49 g/m3 în
perioada de primăvară, de la 1,15 g/m3 până la 5,11 g/m3 în perioada de vară şi între 1,61-10,77
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g/m3 în perioada de toamnă. Astfel a fost atestată diminuarea biomasei fitoplanctonului din
primăvară spre toamna. Valori mai ridicate au fost atestate în primăvara anului 2011 datorită
ponderii algelor bacilariofite (9,435 g/m3) Cyclotella Kuetzingiana Thw., Melosira italica (Ehr.)
Kutz. var. italica şi Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea. În corespundere cu valorile
biomasei la staţia Cahul r. Prut se atribuie în majoritatea cazurilor la categoria de troficitate
„eutrof”.
Efectivul fitoplanctonului la st. Câşliţa-Prut oscila în limitele 5,26-24,51 mln cel./l
primăvara, 1,12-37,42 mln cel./l vara şi 1,68-21,83 mln cel./l în perioada autumnală. Efectivul
cel mai ridicat a fost atestat în vara anului 2014, fiind cauzat de dezvoltarea intensă a algelor
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Merismopedia tenuissima Lemm. şi
Synechocystis aquatilis Sanv. din grupa Cyanophyta (29,263 mln cel./l). Biomasa
fitoplanctonului a fost în descreştere din primăvară spre toamnă, fiind mai scăzută în anul 2014,
atribuindu-se categoriei de troficitate „mezotrof”. Valorile biomasei au variat în perioada de
primăvară în limitele 2,97-12,17 g/m3, vara între 1,47-11,47 g/m3 şi toamna de la 2,12 g/m3 până
la 6,37 g/m3 cu valori mai ridicate în perioada de primăvara şi vară a anilor 2010, 2013. În
componenţa fitoplanctonului a fost atestată ponderea speciilor de alge bacilariofite Cyclotella
ocellata Pant., Cymbella turgida (Greg.) Cl., şi Euglenophyta: Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj.
var. pleuronectes, Euglena oxyuris Schmarda var. oxyuris şi Strombomonas fluviatilis (Lemm.)
Defl. var. fluviatilis. În majoritatea cazurilor valorile biomasei acestui sector se referă la
categoria de troficitate „eutrof”.
La formarea fitoplanctonului la staţia Giurgiuleşti în mare măsura influenţează portul
naval care contribuie la majorarea cantităţilor particulelor în suspensie şi reducera transparenţei
apei până la 10-15 cm. Efectivul fitoplanctonului în perioada vernală a variat în limitele 2,1213,76 mln cel./l, în perioada estivală între 1,49-13,33 mln cel./l şi în perioada autumnală de la 1,3
mln cel./l până la 7,49 mln cel./l. Valorile mai ridicate ale efctivului fitoplanctonului au fost
atestate în primăvara şi vara anului 2012, cauzate de dezvoltarea algelor cianofite (11,599 mln
cel./l şi 11,332 mln cel./l) din care mai frcvente au fost Synechocystis aquatilis Sanv. şi
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Merismopedia tenuissima Lemm. Valorile
biomasei în perioada de primăvară au oscilat în limitele 3,86-6,43 g/m3, în perioada de vară au
fost situate între 2,78-6,56 g/m3, iar în perioada autumnală între 1,27-7,17 g/m3, fiind mai
ridicate în perioada de vară a anului 2013. În formarea biomasei o contribuţie semnificativă au
avut speciile Surirella robusta var. splendida Ehr., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna,
Cyclotella meneghiniana Kutz var.meneghiniana. şi în acest sector al râului, în majoritatea
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cazurilor, valorile biomasei fitoplanctonului se încadrează în limitele categoriei de troficitate
„eutrof”.
În urma investigaţiilor fitoplanctonului r. Prut s-a stabilit că valorile biomasei în decursul
anilor 2010-2015 au fost mai ridicate în sectorul inferior a râului. Au fost atestate tendinţe de
micşorare a biomasei din primăvară spre toamnă. După valorile biomasei fitoplanctonului râul
Prut se atribuie categoriei de troficitate „eutrof”, periodic „mezotrof”.

3.4.

Concluzii la capitolul 3

1. În urma unui studiu multianual al fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinele
hidrografice Nistru (lacurile de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan) şi Prut au fost identificate
210 de specii şi taxoni interspecifici de alge.
2. Valorile mai înalte ale indicelui Shannon şi numărul maxim de specii identificate în probe au
fost înregistrate în lacul de acumulare Dubăsari, lacul refrigerant Cuciurgan şi sectorul
inferior a răului Prut în special în perioada de vară.
3. Cea mai înaltă valoarea a indicelui de similaritate Sorensen (70%) a fost stabilită pentru stația
Camenca din sectorului mijlociu al fl.Nistru şi stația Erjova din sectorului superior a lacului
de acumulare Dubăsari.
4. Indicele α (alfa) sau diversitatea intrabiotopică calculat pentru diferite stații situate pe
fl.Nistru și lacul de acumulare Dubăsari, a înregistrat valori mai ridicate pentru sectorul
mijlociu şi inferior al lacului Dubăsari și st. Palanca (sectorul inferior al fl.Nistru).
5. În premieră pentru ecosistemele acvatice din Moldova au fost atestate 3 specii invazive
alogene de alge Amphora veneta, Nitzschia Kuetzingiana şi Surirella robusta . Dintre cele
211 specii identificate în ecoistemele acvatice au fost atestate 3 specii de alge invazive
autohtone Merismopedia tenuissima, Synechocystis aquatilis şi Aphanizomenon flos-aquae,
care se dezvoltă în cantităţi mari şi provoacă fenomenul „înfloririi” apei.
6. Studiul complex al ecosistemelor investigate a pus în evidenţă o dinamică sezonieră bine
pronunţată a parametrilor structural-funcţionali ai fitoplanctonului: valorile maxime ale
efectivului şi biomasei fiind înregistrate în perioada estivală, iar cele minime în perioada
autumnală.
7. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului, lacul de acumulare Cuciurgan, Nistru inferior,
Prutul mijlociu şi inferior pot fi atribuite categoriei ecosistemelor „eutrofe” periodic
„mezotrofe”, iar lacul de acumulare Dubăsari şi sectorul mijlociu al fl. Nistru categoriei
ecosistemelor „eutrofe” periodic „politrof”.
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4. ALGELE PLANCTONICE INDICATORI AI CALITĂŢII APEI ECOSISTEMELOR
ACVATICE DIN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU ŞI AL RÂULUI PRUT
Sursele principalele de poluare a apelor de suprafaţă sunt deversările apelor industriale şi
menajere, complexe zootehnice, evacuările transportului acvatic, substanţele utilizate la
prelucrarea câmpurilor agricole (erbicide, pesticide, etc). Cantităţi mari de poluanţi introduse în
apă, determină modificări calitative a apei şi apariţia caracteristicilor organoleptice care nu sunt
inerente pentru ape pure (miros neplăcut, gust, turbiditate, etc). De asemenea se schimbă
compoziţia chimică a apei, apar substanţe toxice. Efectul dăunător al apelor uzate se reflectă în
special asupra proceselor de oxidare care condiţionează scăderea conţinutului de oxigen dizolvat
şi creşterea consumului biochimic de oxigen [23].
Algele planctonice sunt foarte sensibile la modificarea condiţiilor mediului acvatic.
Datorită sensibilităţii înalte a algelor la conţinutul diferitor substanţe chimice în apă, ele pot fi
utilizate la evaluarea biologică a calităţii apei. În ecologia acvatică în acest scop se utilizează
sistemul saprobităţii apei, care presupune evaluarea gradului de contaminare cu substanţe
organice şi cu produsele lor de degradare.
Producţia primară şi destrucţia substanţelor organice sunt caracteristici importante ale
stării ecosistemului acvatic din punctul de vedere al calităţii apei. Producţia intensă a
substanţelor organice în procesul dezvoltării excesive a fitoplanctonului provoacă eutrofizarea
ecosistemelor. S-a demonstrat că producţia primară (A) şi destrucţia (R) determină caracterul
eficacităţii proceselor producţionale în ecosistemele acvatice. Raportul A/R se schimbă în timpul
poluării şi autopurificării, prin urmare poate fi folosit pentru caracteristica nivelului de
impurificare organică în ecosisteme şi a componenţei substanţelor ce-l impurifică [23].
4.1. Algele planctonice indicatori ai calităţii apei ecosistemelor fluviale (fl.Nistru, r.Prut).
Fluviul Nistru Din numărul total de specii de alge care au fost identificate în fl.Nistru
(137 specii şi varietăţi de fitoplancton) 78 sunt indicatoare ale saprobităţii apei (Tabelul A1.1.).
În perioada anilor 2010-2015 a fost înregistrată ponderea speciilor -mezosaprobe care au
constituit 56%, din care cel mai des întîlnite au fost: Cocconeis placentula, Cyclotella
Kuetzingiana, Cymbella lanceolata, Gomphonema olivaceum, Gyrosigma acuminatum, Nitzschia
sigmoidea, Synedra acus, Synedra ulna, Trachelomonas hispida, Scenedesmus quadricauda.
Speciile -mezosaprobe au constituit 12%, din care mai frecvente au fost: Navicula
criptocephala, Navicula pygmaea, Nitzschia acicularis, Nitzshia palea, Euglena polymorpha.
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Speciile -mezosaprobe au constituit 10% din numărul speciilor indicatoare ale
saprobității apei, din ele mai frecvente au fost speciile: Anabaena spiroides, Amphora ovalis,
Asterionella formosa. Speciile -oligosaprobe au constituit doar 6% şi au fost reprezentate de:
Gloeocapsa turgida, Dinobryon sertularia, Cyclotella comta, Nitzschia hantzschiana. Speciile βsaprobe au înregistrat 4% din care mai frecvente au fost: Navicula grasilis, Euglena
hemichromata, Oocystis lacustris. 6% au fost reprezentate de speciile - mezosaprobe, -
mezosaprobe, -csenosaprobe şi -polisaprobe din care: Euglena viridis, Chlorella vulgaris;
Cyclotella meneghiniana; Fragillaria virescens şi Oscillatoria lauterbornii (Figura 4.1.).

Fig. 4.1. Distribuirea speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului în zonele de
saprobitate în fl.Nistru în perioada anilor 2010-2015
În fluviu Nistru au fost înregistrate fluctuaţii în limite mari ale indecelui saprobic în
aspect sezonier şi în diferite sectoare ale râului. Valorile indicelui saprobităţii s-au încadrat în
limitele zonelor β-mezosaprobe (1,87-2,40) şi -mezosaprobe (2,68-3,10). Analiza indicelui de
saprobitate în sectorul mijlociu şi inferior al fl. Nistru ne-a permis să constatăm fluctuaţii
semnificative ale nivelului de poluare pe cursul fluviului. În sectorul mijlociu al fl.Nistru
valorile indicelui de saprobitate au variat în limitele 1,19-2,90, iar în cel inferior între 1,73-2,83
cu valorile medii 2,27 şi 2,38 respectiv (Tabelul 4.1.). Pe tot cursul fluviului Nistru transparenţa
apei a fost de 1-2 m, cu excepţia staţiilor Soroca, Sucleia, Palanca, unde transparenţa era de 3080 cm.
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Tabelul 4.1. Variaţiile valorilor medii sezoniere ale indicelui saprobic în fl.Nistru
în perioada anilor 2010-2015
Staţiile
Naslavcea
Vălcineţ
Soroca
Camenca
Vadul-lui-Vodă
Varniţa
Sucleia
Palanca

primăvara

vara

toamna

1,19-2,54
1,93±0,18
1,73-2,43
2,02±0,11
1,4-2,11
1,91±0,10
1,7-2,48
2,10+0,11
1,95-2,16
2,05+0,03
1,95-2,44
2,21+0,08
1,94-2,56
2,24+0,11
2,02-2,55
2,33±0,08

1,65-2,28
1,88+0,11
1,67-2,87
2,27+0,16
2,05-2,49
2,25±0,09
1,81-2,10
1,94+0,04
2,06-2,24
2,15+0,03
1,8-2,69
2,21+0,14
1,92-2,83
2,23+0,15
1,74-2,09
1,86±0,06

1,60-2,50
2,19+0,13
1,7-2,9
2,1+0,17
1,88-2,32
2,15±0,06
1,74-2,65
2,10+0,13
1,98-2,59
2,38+0,09
1,96-2,63
2,34+0,11
1,73-2,6
2,37+0,13
1,75-2,27
1,92±0,09

La staţia Naslavcea, care este semnificativ influienţată de calitatea apei în lacul de baraj
Dnestrovsc, valoarea indecelui saprobic în perioada investigaţiilor noastre a variat în limitele
1,19-2,54 fiind mai ridicată în perioada de primăvara şi toamnă, şi indica calitatea apei de clasa
II-III (bună-poluată moderat) (Figura 4.2., 4.3., 4.4.).
Fitoplanctonul era reprezentat în temei de speciile din grupa Bacillariophyta, care în
majoritate se refereau la speciile β-mezosaprobe (17 specii din 36 specii indicatori): Diatoma
vulgare Bory var.vulgare, Nitzschia sigmoidea (Her.) W.Sm. var.sigmoidea, Gomphonema
constrictum Her. Var. constrictum şi -mezosaprobe (6 specii): Navicula pygmaea Kutz.,
Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Nitzschia Hyngarica Grun. A fost atestate şi specii
-oligosaprobe (Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh., Gloeocapsa turgida ( Kutz.) Hollerb.
F.turgida).
Staţia Volcineţ a fost caracterizată prin prezenţa algelor β-mezosaprobe (14 specii) şi mezosaprobe (7 specii), indicele saprobităţii a variat în limite 1,73-2,43 primăvara, 1,67-2,87
vară, şi 1,7-2,9 toamnă. În perioada anilor 2010-2015 la Volcineţ cea mai redicată valoare a
indicelui saprobic a fost 2,9 în toamna anului 2011 şi 2,87 în vara anului 2012, atribuindu-se
claselor calităţii apei II-III (bună-poluată moderat) (Figura 4.2., 4.3., 4.4.).
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Fig.4.2. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în
perioada de primăvară în sectorul mijlociu al
fl.Nistru în perioada anilor 2010-2015

Fig.4.3. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de vară în sectorul mijlociu al
fl.Nistru în perioada anilor 2011-2015

Valorile indicelui saprobic la staţia Soroca a variat între 1,4-2,11 primăvara, 2,05-2,49
vară şi 1,88-2,32 toamna. Cele mai scăzute valori ale indicelui saprobic au fost înregistrate în
primăvara anului 2010 (1,93), în primăvara (1,95) şi toamna (1,88) anului 2013; în primăvara
anului 2015 valoarea indicelui saprobității a fost de doar 1,4. Valorile indicelui saprobic au fost
mai ridicate în vara anului 2012 (2,49), încadrându-se în limitele claselor calităţii apei II-III
(bună-poluată moderat), transparenţa apei acestui sector a variat în limitele 60-70 cm.
La staţiile Volcineţ şi Soroca au fost înregistrate specii care sunt caracteristice pentru
apele puternic încărcate cu substanţe organice şi se referă la speciile -mezosaprobe: Navicula
cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala, Navicula pygmaea Kutz., Hantzschia amphioxys Grun.
Var.amphioxys, Nitzschia Hyngarica Grun., Oscillatoria tenuis Ag. F.tenuis. N-au fost atestate
specii oligosaprobe care se întâlneau în sectorul inferior al fluviului Nistru (Figura 4.2., 4.3.,
4.4.).

Fig.4.4. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în perioada de toamnă în sectorul mijlociu
al fl.Nistru în perioada anilor 2010-2015
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La staţia Camenca mai ridicate au fost valorile indicelui saprobic în anul 2012 primăvara
(2,49) şi 2013 toamna (2,66). Indecele saprobităţii a variat în perioada de primăvară între 1,72,48, în perioada estivală a fost în descreştere de la 2,10 în anul 2011 până la 1,87 în anul 2014
(Figura 4.2., 4.3., 4.4.). Perioada de toamnă era caracterizată prin creşterea indecelui saprobic de
la 2,1 în 2010 până la 2,66 în anul 2013. În anii 2014 şi 2015 indecele saprobic era mai scăzut
(1,87) şi se referea claselor calităţii apei II-a şi III-a (bună-poluată moderat). Fitoplanctonul a
fost reprezentat de speciile β-mezosaprobe (22 specii din 40 specii indicatoare): Cymbella
ventricosa

Kutz. Var. ventricosa, Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua, Coelastrum

microporum Nageli, Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae şi -mezosaprobe (6
specii) Navicula pygmaea Kutz., Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea. Au fost atestate 2
specii oligosaprobe (Dinobryon sertularia Her.var.sertularia, Nitzschia hantzschiana Rabenh.).
Au fost întâlnite specii -xenosaprobe (Fragillaria

virescens Ralfs

var. virescens) şi -

polisaprobe (Oscillatoria lauterbornii Schmidle), care n-au fost atestate la staţiile precedente.
În sectorul inferior al fl. Nistru valorile indecelui saprobic se caracterizează prin
oscilaţii de la 1,74 în perioada de toamnă a anului 2010 până la 2,84 în vara anului 2012 (Figura
4.5., 4.6., 4.7.). În sectorul inferior al fl.Nistru au fost identificate specii de alge cu toleranţă
saprobică ridicată şi cu maximul de apariţie în zona β-mezosaprobă: Cocconeis pediculus Her.
Var. pediculus, Stauroneis anceps Her.var.anceps, Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl. Var.
fluviatilis, Trachelomonas volvocina Her., Phacus pleuronectes (Her.) Duj. Var. pleuronectes,
Pandorina morum (Mull.)Bory, Scenedesmus brasiliensis Bohlin var.brasiliensis, Lagerheimia
genevensis Chod. Var. genevensis. În sectorul inferior al fl. Nistru speciile -mezosaprobe au
fost reprezentate în cantităţi mai scăzute decît în cel mijlociu. Apar specii cu preferinţă pentru
zona -oligosaprobă: Dinobryon sertularia Her.var.sertularia, Nitzschia hantzschiana Rabenh.,
Cyclotella comta (Her.) Kutz. Var.comta.
Impact semnificativ asupra dinamicii dezvoltării şi distribuirii speciilor de alge
planctonice în sectorul inferior al fluviului Nistru are lacul de acumulare Dubăsari, situate în
amonte. Din sectorul superior al lacului până la baraj din componenţa fitoplanctonului se reduce
semnificativ numărul speciilor reofile. Locul lor este ocupat de speciile limnofile, care uneori
sunt dominante în sectorul inferior al lacului.
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Fig.4.5. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în
perioada de primăvară în sectorul inferior al
fl.Nistru în perioada anilor 2010-2015

Fig.4.6. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de vară în sectorul inferior al
fl.Nistru în perioada anilor 2011-2015

La staţia Vadul-lui-Vodă valorile indecelui saprobic oscilau preponderent în limitele
1,95-2,16 primăvara, 2,06-2,24 în perioada de vară şi 1,98-2,59 în perioada de toamnă, valori ce
se referă la clasa calităţii apei III-a (poluată moderat) (Figura 4.5., 4.6., 4.7.). Fitoplanctonul a
fost reprezentat de speciile β-mezosaprobe (20 specii din 31 specii indicatoare), dintre care cele
mai des întîlnite au fost: Cocconeis placentula Her. var. placentula, Cyclotella Kuetzingiana
Thw., Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz. Var.olivaceum, Nitzschia sigmoidea (Her.) W.Sm.
var.sigmoidea, Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae. Au fost atestate şi specii mezosaprobe (Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala, Nitzschia acicularis W.Sm. var.
acicularis, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea) şi -oligosaprobe (Cyclotella comta (Her.)
Kutz. Var.comta).
La staţia Varniţa valorile indicelui saprobităţii n-au depăşit 2,69. În perioada de
primăvară valorile indicelui saprobic au variat între 1,95-2,44, vara între 1,8-2,69, iar toamna în
limitele 1,96-2,63, valori ce se referă la calitatea apei de clasele
II-III (bună-poluată moderat). Au fost identificate specii de fitoplancton care se referă în
majoritate la speciile β-mezosaprobe (27 specii din 45 specii indicatoare ale calităţii apei):
Cyclotella Kuetzingiana Thw., Cocconeis pediculus Her. Var. pediculus, Lagerheimia
genevensis Chod. Var. genevensis, Stauroneis anceps Her.var.anceps, Pandorina morum
(Mull.)Bory. Specii -mezosaprobe a fost reprezentate de (5 specii): Navicula pygmaea Kutz.,
Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Hantzschia amphioxys Grun. Var.amphioxys. A
fost atestată specia cu preferinţă pentru zona oligosaprobă - Ceratium hirundinella (O. F.M.)
Bergh.
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Fig. 4.7. Variaţiile ale valorilor indicelui saprobic în sectorul inferior al fl.Nistru toamna în
perioada anilor 2010-2015
Cele mai înalte valori ale indicelui saprobic au fost înregistrate la staţia Sucleia, în special
în vara anului 2012 (2,84). În perioada de toamnă indicele saprobităţii era în creştere de la 1,73
până la 2,60, valorile indicelui saprobic în primăvară au variat în limitele 1,94-2,56, iar vara între
1,92-2,83, calitatea apei fiind atribuită claselor a II-a şi a III-a (bună-poluată moderat) (Figura
4.5., 4.6., 4.7.). La st. Sucleia fitoplanctonul a fost reprezentat de 41 specii indicatoare ale
calităţii apei dintre care 25 sunt specii β-mezosaprobe: Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var.
eliptica, Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua, Synedra acus Kutz. Var.acus, Ankyra
ancora(G.M.Smith) Fott f. Ancora, Actinastrum hantzschii Lagerh. Var.hantzschii. Specii mezosaprobe şi -oligosaprobe au fost reprezentate de: Navicula cryptocephala Kutz.
Var.cryptocephala, Euglena polymorpha Dang. şi Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb.
F.turgida.
La staţia Palanca fitoplanctonul a fost reprezentat de speciile β-mezosaprobe, mezosaprobe şi polisaprobe: Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz. Var.olivaceum,
Trachelomonas volvocina Her., Coelastrum microporum Nageli, Phacus pleuronectes (Her.)
Duj. Var. pleuronectes; Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala, Nitzschia palea
(Kutz.) W.Sm. var.palea, Navicula pygmaea Kutz.; Euglena viridis Her. Var. viridis, Chlorella
vulgaris Beier. Valorile indecelui saprobităţii oscilau preponderent în limitele 2,02-2,55
primăvara, vara între 1,74-2,09 şi toamna de la 1,75 până la 2,27, valori ce indicau calitatea apei
de clasele II-III (bună-poluată moderat).
Pe tot cursul fl.Nistru au fost identificate specii de alge cu toleranţă saprobică ridicată, cu
maximul de apariţie în zona β-mezosaprobă: Cocconeis pediculus Ehr. Var. pediculus,
Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var. eliptica, Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua,
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Melosira granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata. Pe parcursul anilor 2010-2015 de la Naslavcea
până la Palanca numărul speiilor indicatoare ale calităţii apei creşte. În sectorul inferior al
fl.Nistru mai des apăreau speciile cu preferinţa pentru zona -oligosaprobă (Tabelul 4.2.).
Tabelul 4.2. Numărul speciilor indicatoare ale calităţii apei în fl.Nistru
în perioada anilor 2010-2015

Naslavcea Volcineţ

VadulluiSoroca Camenca Voda
Varniţa Sucleia

Palanca

total
specii

57

49

66

61

52

78

76

77

36

31

39

40

31

45

41

47



17

14

24

22

20

27

25

28



2

2

2

3

2

4

4

3



6

7

5

6

3

5

4

5

1

1

1

total
specii
indicatori



1



1



2



2

1



5



1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

4

3

3

5

4

4

1

1

1



1

1

Notă--specii mezosaprobe;-oligosaprobe;-xenosaprobe şi -polisaprobe
În sectorul mijlociu al fl.Nistru indicele autoepurării A/R a variat în perioada de
primăvară în limitele 0,03-1,6 cu valoarea medie 0,39+0,1, în perioada de vară de la 0,02 până la
1,57 cu valoarea medie 0,37+0,09, iar în perioada de toamna 0,02-0,81 şi valoarea medie
0,21+0,05. Valori mai ridicate au fost atestae în perioada de primăvară 2011 (Volcineţ) şi vară
2012 (Camenca). Valorile medii ale indicelui autoepurării A/R indica calitatea apei de clasa III-a
(poluată moderat) şi uneori clasa IV-a (poluată). La procesele producţional-destrucţionale în
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sectorul mijlociu al fl.Nistru în mare măsură contribuie dezvoltarea intensivă a macrofitelor (st.
Volcineţ, Soroca) (Tabelul 4.3.).
Tabelul 4.3.Variaţiile valorilor raportului A/R în fl.Nistru în anii 2010-2015
Sectoare

primăvara

vara

toamna

mijlociu

0,03-1,6
0,39+0,1

0,02-1,57
0,37+0,09

0,02-0,81
0,21+0,05

inferior

0,03-0,77
0,19+0,03

0,06-6,47
0,87+0,32

0,03-1,17
0,21+0,05

În sectorul inferior al fl.Nistru valorile indicelui autoepurării A/R au oscilat în limite
destul de mari 0,03-0,77 cu valoarea medie 0,19+0,03 în perioada de primăvară, 0,06-6,47 cu
valoarea medie 0,87+0,32 în vară şi 0,03-1,17 cu valoarea medie 0,21+0,05 în perioada de
toamnă. Potrivit valorilor medii ale indicelui A/R calitatea apei în sectorul inferior a fl.Nistru se
atribuie clasei III (moderat poluată). Cele mai ridicate valori ale indicelui A/R au fost atestate în
perioada de vară a anilor 2013 (Sucleia) şi 2014 (Varniţa), ce se atribuie clasei a IV-a a calităţii
apei (poluată) (Tabelul 4.3.). Pe tot cursul râului în majoritatea cazurilor predomină procesele
destrucţionale asupra celor producţionale.

Fig. 4.8. Variaţiile valorilor raportului A/R primăvara în fl.Nistru în anii 2011-2015
În perioada de primăvară în fl.Nistru valorile raportului A/R au oscilat în limite 0,04-1,6,
fiind în majoritatea cazurilor în limitele claselor calităţii apei IV (poluată) Cea mai poluată staţie
conform valorilor indecelui autoepurării a fost Soroca (Figura 4.8.).
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În perioada de vară valorile indicelui autoepurării A/R au variat de la 0,03 până la 1,57,
după valorile A/R calitatea apei în perioada menţionată se atribuie claselor calităţii apei IV-V
(poluată-foarte poluată) (Figura 4.9.).

Fig. 4.9. Variaţiile valorilor raportului A/R în fl. Nistru în perioada de vară a anilor 2011-2015
În perioada de toamnă a anilor 2010-2015 în fl.Nistru valorile indicelui autoepurării A/R
au variat în limitele 0,02-1,18, fiind în majoritatea cazurilor în limitele claselor calităţii apei IV şi
V (poluată-foarte poluată). În perioada menţionată procesele distrucţionale prevalează asupra
proceselor producţionale (Figura 4.10.).

Fig. 4.10. Variaţiile valorilor raportului A/R în fl. Nistru în perioada de toamnă
a anilor 2010-2015
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Formarea calităţii apei în fluviul Nistru depinde în mare măsură de condiţiile de reglare a
debitului apei, de cantitatea şi natura poluanţilor proveniţi din diferite localităţi situate pe cursul
acestuia sau aduse de afluenţii Răut şi Bâc.
Râul Prut. Pe parcursul investigaţiilor în râul Prut au fost identificate 84 specii
indicatoare de alge planctonice (Tabelul A1.1.). Dintre care mai frecvente au fost:
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Merismopedia tenuissima Lemm., Asterionella
formosa Hass, Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea, Euglena polymorpha Dang.
Pe tot cursul râului au predominat speciile -mezosaprobe, care au constituit 62% din
numărul total al speciilor indicatoare (Figura 4.11). Din ele mai frecvent se întâlneau speciile
Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. F. flos-aquae, Cocconeis placentula Her. Var.placentula,
Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh. Var. acuminatum, Melosira granulata (Her.) Ralfs
var.granulata,

Nitzschia

sigmoidea

(Her.)

W.Sm.

var.sigmoidea,

Stauroneis

anceps

Her.var.anceps, Surirella robusta var. splendida Her., Coelastrum microporum Nageli.

Fig. 4.11. Distribuţia speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului râului Prut
în zonele de saprobitate în anului 2010-2015.
Speciile-mezosaprobe au constituit 12% , dintre care cele mai des întîlnite au fost
Oscillatoria subtilissima Kutz., Oscillatoria tenuis Ag. F.tenuis, Hantzschia amphioxys Grun.
Var.amphioxys, Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala, Navicula pygmaea Kutz.,
Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea, Euglena polymorpha Dang. Speciile --mezosaprobe
au constituit 7% (Anabaena spiroides Kleb. F. spiroides, Asterionella formosa Hass, Melosira
italica (Her.) Kutz. Var. italica). Speciile --mezosaprobe şi -oligosaprobe constituia 5-6%.
Valorile medii ale indicelui saprobic atestate pentru diferite sectoare ale râului şi în
diferite anotimpuri variau în limitele 1,36-3,16 şi se încadrează în limitele zonei β-mezosaprobe.
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În sectorul mijlociu al râului Prut valorile indecelui de saprobitate au variat între 1,362,48 în perioada de primăvară, vara între 1,82-3,16 şi toamna între 1,74-3,03, iar în cel inferior
între 1,79-2,49 în perioada de primăvară, între 1,53-2,62 în perioada de vară şi de la 1,58 până la
2,65 în perioada de toamnă (Tabelul 4.4.). Transparenţa apei în sectorului Costeşti StâncaBranişte este mai înaltă (1,5-2 m) decît alte sectoare ale râului, astfel în sectorul Sculeni-Leova
transparenţa scade până la 60-70 cm, iar în sectorul Cahul-Giurgiuleşti poate atinge doar 10-15
cm, micşorarea transparenţei fiind cauzată de conţinutului înalt al particulilor în suspensie.
Tabelul 4.4. Variaţiile valorilor medii ale indicelui saprobic în râul Prut
în perioada anilor 2010-2015
Staţiile
Branişte
Sculeni
Leuseni
Leova
Cahul
Câşliţa-Prut
Giurgiuleşti

primăvara
1,36-2,45
1,75±0,24
1,75-2,24
1,96±0,07
1,38-2,48
2,04±0,14
2,0-2,21
2,08±0,06
1,79-2,3
2,10±0,08
1,88-2,49
2,13±0,08
1,93-2,11
2,33±0,03

vara
1,88-2,21
2,03±0,07
1,82-3,16
2,16±0,21
1,95-2,34
2,14±0,06
1,89-2,34
2,1±0,01
1,53-2,41
2,09±0,15
1,85-2,38
2,14±0,08
2,05-2,62
2,22±0,10

toamna
1,74-2,08
1,93±0,08
1,83-3,03
2,11±0,18
1,94-2,36
2,11±0,06
1,58-2,11
1,92±0,11
1,78-2,65
2,11±0,13
1,87-2,22
2,09±0,06
1,97-2,23
2,12±0,05

La staţia Badragi indicele saprobităţii în perioada de vară varia în limitele 2,45-2,18, iar
toamna 2,26 situându-se în limitele zonei β mezosaprobe şi clasei calităţii apei a III-a (poluată
moderat). Majoritatea speciilor identificate în acest sector au fost specii β-mezosaprobe (16
specii din 25 specii indicatoare) dintre care mai frecvente au fost: Cocconeis placentula Her.
Var.placentula, Cyclotella Kuetzingiana Thw., Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz.
Var.olivaceum, Scenedesmus quadricauda Turp. Var. quadricauda. A fost atestate şi specii mezosaprobe: Nitzschia acicularis W.Sm.

var. acicularis, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm.

var.palea, Euglena polymorpha Dang..
La staţia Branişte, situată în imediata apropiere a barajului, în aval, componenţa
fitoplanctonului în mare parte este influenţată de apele provenite din lacul de acumulare CosteştiStânca. Indecele saprobităţii pe parcursul investigaţiilor a oscilat în perioada de primăvară între
1,36-2,45, vara între 1,88-2,21 şi toamna între 1,74-2,08 ce se încadrează în limitele claselor
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calităţii apei II-III (bună-poluată moderat) (Figura 4.12., 4.13., 4.14.). Numai în primăvara anului
2012 indicele saprobităţii a fost în limitele clasei calităţii apei a I-a (foarte bună). Au fost
identificate 18 specii de fitoplancton indicatoare ale calităţii apei, care se referă la speciile βmezosaprobe Cymbella lanceolata (Her.) V.H. var.lanceolata, Diatoma vulgare Bory
var.vulgare, Nitzschia sigmoidea (Her.) W.Sm. var.sigmoidea, Trachelomonas oblonga Lemm.
Var.oblonga şi 5 specii -mezosaprobe: Hantzschia amphioxys Grun. Var.amphioxys, Navicula
pygmaea Kutz. Tot aici au fost întîlnite speciile -oligosaprobe (Dinobryon sertularia
Her.var.sertularia) şi -xenosaprobe (Fragillaria virescens Ralfs var. virescens).

Fig.4.12. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de primăvară în sectorul mijlociu al
r.Prut în perioada anilor 2010-2015

Fig.4.13. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de vară în sectorul mijlociu al r.Prut
în perioada anilor 2010-2015

La staţia Sculeni valorile indicelui saprobic au variat primăvara în limitele 1,75-2,24, vara
între 1,82-3,16, şi între 1,83-3,03 în perioada de toamnă. Cele mai ridicate valorile ale indicelui
saprobic au fost atestate în anii 2011(toamna) şi 2012 (vara), fiind situate în limitele claselor
calităţii apei IV (poluată). În majoritatea cazurilor calitatea apei se atribuia claselor II-III (bunăpoluată moderat). Au fost identificate 49 specii indicatoare dintre care 30 specii β-mezosaprobe,
mai des întâlnite fiind Cymbella lanceolata (Her.) V.H. var.lanceolata, Gyrosigma acuminatum
(Kutz.) Rabenh. Var. acuminatum, Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua, Lagerheimia
wratislaviensis Schroed., Coelastrum microporum Nageli, Euglena acus Her. Var. acus şi 5
specii -mezosaprobe: Oscillatoria subtilissima Kutz., Nitzschia acicularis W.Sm.

var.

acicularis, Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala. În acest sector apare speciapolisaprobă Oscillatoria lauterbornii Schmidle, care n-a fost întîlnită la staţiile Badragi şi
Branişte.
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Fig. 4.14. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în perioada de toamnă în sectorul mijlociu al
r.Prut în perioada anilor 2010-2015
La staţia Leuşeni dominau speciile β-mezosaprobe (37 specii din 59 specii indicatoare a
calităţii apei) dintre care: Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var. eliptica, Gyrosigma
acuminatum (Kutz.) Rabenh. var. acuminatum, Synedra acus Kutz. var.acus, Stauroneis anceps
Her.var.anceps, Actinastrum hantzschii Lagerh. var.hantzschii, Strombomonas fluviatilis
(Lemm.) Defl. var. fluviatilis, Phacus pleuronectes (Her.) Duj. var. pleuronectes. Speciile mezosaprobe au fost reprezentate de speciile Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala,
Euglena polymorpha Dang., Oscillatoria subtilissima Kutz. Speciile -oligosaprobe şi xenosaprobe au fost întîlnite mai rar şi erau reprezentate de Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb.
F.turgida, Pinnularia microstauron (Her.) Cl. Var.microstauron şi Fragillaria virescens Ralfs
var. virescens. Valorile indicelui saprobic oscilau în perioada de primăvară în limitele 1,38-2,48,
în perioada estivală între 1,95-2,34, iar în perioada autumnală între 1,94-2,36, cu valori scăzute
în primăvara anului 2015, şi se încadrau în limitele claselor de calitate a apei II-III (bună-poluată
moderat).
În sectorul inferior al râului Prut la staţia Leova au fost identificate specii de
fitoplancton care se referă în majoritate la zona β-mezosaprobă (29 specii din 46 specii
indicatoare ale calităţii apei) şi -mezosaprobe (4 specii). Mai frecvent întâlnite au fost speciile
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Cocconeis placentula Her. Var.placentula,
Cyclotella Kuetzingiana Thw., Navicula hungarica Grun., Dictyosphaerium pulchellum Wood.
Şi Euglena polymorpha Dang., Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea. Speciile -oligosaprobe
a fost reprezentate de Cyclotella comta (Her.) Kutz. Var.comta. În perioada de primăvară valorile
indicelui saprobic au variat în limitele 2,0-2,21, vara între 1,89-2,34, iar toamna între 1,58-2,11
ce se încadrează în limitele claselor calităţii apei II-III (bună-poluată moderat) (Figura 4.15.,
4.16., 4.17.).
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Fig. 4.15. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de primăvară în sectorul inferior al
r.Prut în perioada anilor 2010-2015

Fig. 4.16. Variaţiile valorilor indicelui
saprobic în perioada de vară în sectorul
inferior al r.Prut în perioada anilor 2010-2015

La staţia Cahul valorile indicelui saprobic n-au depăşit valoarea 2,65, fiind mai scăzută în
perioada de vară – 1,53. În perioada de primăvară valorile indicelui saprobic au variat în limitele
1,79-2,3, în perioada de vară între 1,53-2,41 şi în perioada de toamnă de la 1,78 până la 2,65,
fiind încadrate în limitele zonei β-mezosaprobe şi claselor calităţii apei II-III (bună-poluată
moderat) (Figura 4.15., 4.16., 4.17.). Dintre 86 specii identificate de alge 50 specii sunt
indicatoare, majoritatea din ele sunt specii β-mezosaprobe (30 specii) şi -mezosaprobe (6
specii). Mai des întâlnite au fost speciile Lagerheimia wratislaviensis Schroed. Var.
wratislaviensis, Surirella robusta var. splendida Her. Şi Navicula viridula Kutz. Var.viridula,
Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea. La staţia Cahul au fost atestate specii cu preferinţă
pentru zona oligosaprobă: Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. f.turgida şi Dinobryon sertularia
Her.var.sertularia.

Fig. 4.17. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în perioada de toamnă în sectorul inferior
al r.Prut în perioada anilor 2010-2015

99

La staţia Câşliţa-Prut fitoplanctonul a fost reprezentat în temei de speciile β-mezosaprobe
(34 specii din care mai frecvent întâlnite au fost Synedra acus Kutz. Var.acus, Stauroneis anceps
Her.var.anceps, Phacus pleuronectes (Her.) Duj. Var. pleuronectes). Speciile -mezosaprobe au
fost în număr de 5: Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm.
var.palea, Hantzschia amphioxys Grun. Var.amphioxys. Au fost atestate specii-oligosaprobe
(Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. F.turgida, Dinobryon sertularia Her.var.sertularia); -mezosaprobe (Chlorella vulgaris Beier.) şi -xenosaprobe (Fragillaria virescens Ralfs var.
virescens), care apareau în cantităţi mici. Valorile indicelui saprobic în perioada de primăvară
oscilau în limitele 1,88-2,49, în perioada de vară între 1,85-2,38, iar în perioada autumnală de la
1,87 până la 2,22, atribuindu-se în majoritatea cazurilor zonei β-mezosaprobe şi claselor calităţii
apei II-III (bună-poluată moderat) (Figura 4.15., 4.16., 4.17.).
Tabelul 4.5. Numărul de specii indicatoare a calităţii apei în râul Prut
în perioada anilor 2010-2015
Câşliţa
staţii

Badragi Branişte Sculeni Leuseni Leovo

Cahul

–Prut

Giurgiuleşti

total specii
identificate

41

55

77

106

77

81

90

81

indicatoare

25

35

49

59

46

50

54

36



16

18

30

37

29

30

34

19

3

3

5

5

3

5

3

5

5

5

4

6

5

6

1

1

1

total specii




4



1



1



1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

2



1

2

2

1

1

2

2

1



2

4

5

6

5

4

4

3

1

1

1

1

1




1
--specii mezosaprobe-oligosaprobe;-csenosaprobe şi -polisaprobe
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La staţia Giurgiuleşti au fost identificate 36 specii indicatoare ale calităţii apei majoritatea
din care aparţineau speciilor β-mezosaprobe (19 specii) (Tabelul 4.5.), 6 specii erau mezosaprobe dintre care mai frecvente au fost Closterium acerosum (Schrank.)Her.
Var.acerosum, Hantzschia amphioxys Grun. Var.amphioxys, Navicula cryptocephala Kutz.
Var.cryptocephala. Speciile -oligosaprobe şi -xenosaprobe apăreau mai rar în componenţa
fitoplanctonului fiind reprezentate de Dinobryon sertularia Her.var.sertularia şi Fragillaria
virescens Ralfs var. virescens. Valorile indicelui saprobităţii în perioada de primăvară au variat
în limitele 1,93-2,11, toamna între 1,97-2,23, iar valorile mai ridicate au fost înregistrate în
perioada de vară 2,05-2,62, ce se încadrează în limitele claselor calităţii apei II-III (bună-poluată
moderat).
Pe parcursul investigaţiilor 2010-2015 pe tot cursul râului Prut calitatea apei a fost
satisfăcătoare pentru dezvoltarea fitoplanctonului şi a variat în limitele zonei β-mezosaprobe şi
claselor II-III (bună-poluată moderat), fiind mai poluată la staţii Sculeni şi Cahul. De la Sculeni
şi până la staţia Giurgiuleşti cantitatea speciilor indicatoare creşte. În componenţa
fitoplanctonului au fost identificate specii β-mezosaprobe care nu au fost întâlnite în fl.Nistru
(Surirella robusta var. splendida Her., Navicula hungarica Grun).
În sectorul mijlociu al r. Prut indicele autoepurării A/R în perioada de primăvară a variat
în limitele 0,01-0,73, cu valoarea medie 0,25+0,07, în perioada de vară între 0,03-0,10 cu valorea
medie 0,24+0,07, iar în perioada de toamnă între 0,07-0,72 cu valorea medie 0,26+0,07, ce
indică calitatea apei de clasele II-III (bună-poluată moderat) (Tabeul 4.6.).
Tabelul 4.6. Variaţiile valorilor raportului A/R în r. Prut în anii 2010-2015
Sectoare

primăvara

vara

toamna

mijlociu

0,01-0,73
0,25±0,07

0,03-0,10
0,24±0,07

0,07-0,72
0,26±0,07

inferior

0,03-0,57
0,22±0,04

0,01-0,56
0,18±0,03

0,02-0,76
0,24±0,06

În sectorul inferior al r.Prut indicele autoepurării A/R în perioada de primăvară a variat
între 0,03-0,57 cu valoarea medie 0,22+0,04, în perioada de vară se situa în limitele 0,01-0,56 cu
valoarea medie 0,18+0,03, iar în perioada de toamnă varia de la 0,02 până 0,76 cu valoarea
medie 0,24+0,06 (Tabelul 4.6.).

101

În perioda de primăvară valorile indicelui autoepurării A/R au fost situate în limitele
claselor III (poluată moderat) şi IV-a (poluată), fiind mai scăzute la stațiile Sculeni şi Leova
(Figura 4.18.).

Fig. 4.18. Variaţiile valorilor raportului A/R primăvara în r.Prut în anii 2012-2015.
Valorile indicelui autoepurării A/R în perioada de vară a anilor 2012-2015 au variat în
limite mai mici, încadrându-se în clasele calităţii apei III-V (Figura 4.19.).

Fig. 4.19. Variaţiile valorilor raportului A/R vara în r.Prut în anii 2012-2015.
În perioada de toamna valorile indicelui autoepurării au fost situate în limitele claselor IV
şi V (poluată-foarte poluată), uneori clasei III (poluată moderat). Cele mai poluate stații au fost:
Leuşeni, Leova şi Cahul (Figura 4.20.).
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Fig. 4.20. Variaţiile valorilor raportului A/R toamna în r.Prut în anii 2012-2015
În r. Prut în majoritatea cazurilor procesele destrucţionale prevalează asupra celor
producţionale şi potrivit indicilor autoepurării A/R calitatea apei în sectorul inferior al r. Prut este
de clasa a III-a (poluată moderat) uneori clasa IV-a (poluată).
4.2. Algele planctonice indicatori ai calităţii apei ecosistemelor lacustre (lacul de acumulare
Dubăsari, lacul de acumulare Cuciurgan).
Lacul de acumulare Dubăsari a fost reprezentat de 120 specii de fitoplancton dintre
care 69 sunt indicatoare ale calităţii apei. Mai frecvent întâlnite au fost speciile β-mezosaprobe:
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Cocconeis placentula Her. Var.placentula,
Cyclotella Kuetzingiana Thw., Synedra ulna (Nitzsch.) Her. Var.ulna, Trachelomonas hispida
(Perty) Stein. Var. hispida (Tabelul A 1.1.), care au constituit 57% din numărul speciilor
indicatoare. Speciile -mezosaprobe au constituit circa 12% cu ponderea speciilor: Hantzschia
amphioxys Grun. Var.amphioxys, Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala, Nitzschia
acicularis W.Sm. var. acicularis, Euglena polymorpha Dang. 10% au constituit speciile -mezosaprobe: Anabaena

spiroides Kleb. F. Spiroides, Amphora ovalis Kutz. Var.ovalis,

Asterionella formosa Hass şi Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.et G.S.West. Speciile -mezosaprobe constituiau 7%, dintre care: Merismopedia tenuissima Lemm., Cymatopleura solea
(Breb.) W.Sm.var.solea, Navicula cincta (Her.) Kutz. Var.cincta. 10% au fost reprezentate de
speciile-oligosaprobe şi --mezosaprobe: Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. F.turgida,
Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh. Şi Navicula grasilis Her., Euglena hemichromata
Skuja. 3% au fost constituite de speciile --mezosaprobe, --mezosaprobe şi -xenosaprobe:
Chlorella vulgaris Beier.; Cyclotella meneghiniana Kutz var.meneghiniana; Fragillaria
virescens Ralfs var. virescens (Figura 4.21.).
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Fig. 4.21. Distribuirea speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului din lacul de
acumulare Dubăsari în zonele de saprobitate în perioada anilor 2010-2015.
În lacul de acumulare Dubăsari valorile indicelui saprobic în sectorul superior au variat în
limitele 1,96-2,71 primăvara, 2,01-2,49 în perioada de vară şi 1,83-2,82 în perioada de toamnă,
încandrându-se în limitele zonelor  mezosaprobe, ce se referă la calitatea apei de clasa a IIIa (poluată moderat) (Tabelul 4.7.).
Tabelul 4.7. Variaţiile valorilor medii ale indicelui saprobic în lacul de acumulare Dubăsari în
perioada anilor 2010-2015
Sector

primăvara

vara

toamna

superior

1,96-2,71
2,23±0,12
1,67-2,2
1,93±0,08
1,37-2,32
1,91±0,12

2,01-2,49
2,19±0,08
1,8-1,98
1,88±0,03
1,75-2,3
1,97±0,09

1,83-2,82
2,34±0,13
1,12-2,66
1,95±0,21
1,93-2,58
2,12±0,10

mijlociu
inferior

Componenţa fitoplanctonului din acest sector a fost reprezentată de algele -mezosaprobe
(24 specii) şi -mezosaprobe (8 specii) Cocconeis placentula Her. Var.placentula, Synedra ulna
(Nitzsch.) Her. Var.ulna, Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Coelastrum
microporum Nageli, Trachelomonas hispida (Perty) Stein. Var. hispida; Nitzschia palea (Kutz.)
W.Sm. var.palea, Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Euglena polymorpha Dang. A fost
atestată și o specie -xenosaprobă - Fragillaria virescens Ralfs var. virescens.
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Valorile indicelui saprobic în sectorul mijlociu al lacului Dubăsari pe parcursul perioadei
de vegetaţie au oscilat în limite mai mici decât în sectorul superior. În perioada de primăvară
valorile indicelui saprobităţii a variat între 1,67-2,2, în perioada de vară între 1,8-1,98 şi toamna
între 1,12-2,26 ce se referă zonelor calității apei -oligosaprobă şi  mezosaprobă, calitatea
apei fiind în majoritatea cazurilor de clasele II-III (bună-poluată moderat) (Figura 4.22., 4.23.,
4.24). Uneori (toamna 2012) valorile indicelui saprobic au fost situate în limitele clasei de
calitate a apei I (foarte bună) (Figura 4.22.).

Fig.4.22. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de primăvară în lacul de acumulare
Dubăsari în perioada anilor 2010-2015

Fig.4.23. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de vară în lacul de acumulare
Dubăsari în perioada anilor 2011-2015

Pe parcursul investigaţiilor în acest sector mai mult se dezvoltau speciile de alge care se
referă la zona -mezosaprobă 29 specii din 56 specii indicatoare ale calităţii apei: Gyrosigma
acuminatum (Kutz.) Rabenh. Var. acuminatum, Scenedesmus quadricauda Turp. Var.
quadricauda, Actinastrum hantzschii Lagerh. Var.hantzschii; Hantzschia amphioxys Grun.
Var.amphioxys, Euglena polymorpha Dang. Şi Dinobryon sertularia

Her. Var.sertularia,

Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh. Au fost întîlnite şi specii -xenosaprobe.
Sectorul inferior a lacului de acumulare Dubăsari în majoritate a fost reprezentat de specii
-mezosaprobe (28 specii din 48 specii indicatori a calităţii apei) şi -mezosaprobe (6 specii)
dintre care cel mai frecvent întîlnite au fost: Cymbella lanceolata (Her.) V.H. var.lanceolata,
Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. Var. curvata, Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var.
eliptica, şi Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea, Navicula pygmaea Kutz., Oscillatoria
subtilissima Kutz.. Valorile indicelui saprobic în acest sector au variat în limitele 1,37-2,32 în
perioada de primăvară, 1,75-2,30 în perioada de vară, valori mai redicate au fost atestate în
perioada autumnală 1,93-2,58 (Figura 4.22., 4.23., 4.24). Conform valorilor indicelui saprobic
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calitatea apei a fost de clasele a II-a şi a III-a (bună-poluată moderat) cu excepţia perioadei de
primăvară a anului 2014 când a fost în limitele clasei I (foarte bună).

Fig. 4.24. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în perioada de toamnă în lacul de acumulare
Dubăsari în perioada anilor 2010-2015
Indicele autoepurării A/R în lacul de acumulare Dubăsari a variat în perioada de
primăvară în limitele 0,01-1,02 cu valoarea medie 0,14+0,06; în perioada de vară între 0,01-2,32
cu valoarea medie 0,5+0,15; iar în perioada de toamnă în limitele 0,01-2,39 şi valoarea medie
0,31+0,15. Valori mai ridicate au fost înregistrate în vara şi toamna anului 2013 în sectorul
mijlociu a lacului Dubăsari (Tabelul 4.8.).
Tabelul 4.8. Variaţiile valorilor raportului A/R în lacul de acumulare Dubăsari
în perioada anilor 2010-2015
Sectoare

primăvara

vara

toamna

superior

0,01-1,02
0,29±0,19
0,03-0,11
0,07±0,015
0,02-0,2
0,29±0,19

0,01-1,02
0,54±0,18
0,08-2,32
0,74±0,41
0,09-0,4
0,22±0,5

0,02-0,5
0,26±0,08
0,01-2,39
0,62±0,45
0,06-0,09
0,05±0,014

mijlociu
inferior

În perioada de primăvară valorile indicelui autoepurării A/R au oscilat între 0,01-1,02 şi
se atribuie în majoritatea cazurilor clasei V (foarte poluată), iar în perioada de vară valorile au
fost în limitele clasei III (poluată moderat) cu valori mai scăzute în sectorul inferior (Figura 4.25;
4.26.).
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Fig. 4.25. Variaţiile valorilor raportului A/R în

Fig. 4.26.Variaţiile valorilor raportului A/R în

perioada de primăvară a anilor 2011-2015 în

perioada de vară a anilor 2011-2015 în lacul

lacul Dubăsari

Dubăsari

Valorile indicelui autoepurării A/R în perioada de toamnă a anilor 2011-2015 au variat
între 0,01-2,39, fiind în majoritetea cazurilor în limitele calselor IV şi V (poluată-foarte poluată),
cu excepţia valorilor din anul 2013, sectorul mijlociu al lacului de acumulare Dubăsari (Figura
4.27.).

Fig. 4.27.Variaţiile valorilor raportului A/R toamna în lacul Dubăsari în anii 2011-2015
După valorile medii ale indicelui A/R calitatea apei în lacul de acumulare Dubăsari se
referă claselor a III-a şi a IV-a (poluată moderat-poluată) în majoritatea cazurilor, iar procesele
destrucţionale prevalează asupra proceselor producţionale.
Lacul Cuciurgan. Pe parcursul investigaţiilor în perioada anilor 2010-2014 în lacul de
acumulare refrigerent Cuciurgan au fost atestate 60 specii de fitoplancton indicatoare ale calităţii
apei (Tabelul A1.1.). Cele mai des întâlnite specii indicatoare au fost: Aphanizomenon flos-aquae
(L.)Ralfs f.flos-aquae, Merismopedia tenuissima Lemm., Microcystis aeruginosa Kutz.
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F.aeruginosa, Cyclotella Kuetzingiana Thw., Euglena polymorpha Dang., Scenedesmus
quadricauda Turp. Var. quadricauda, Tetraedron minimum (A.Br.) Hansg. Var. minimum.
În lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan dominau speciile -mezosaprobe, care au
fost reprezentate de 55 % din numărul total a speciilor indicatoare ale calităţii apei (Figura
4.28.). Mai frecvente a fost speciile: Anabaena

flos-aquae (Lyngb.) Breb. F. flos-aquae,

Cocconeis placentula Her. Var.placentula, Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Gyrosigma
acuminatum (Kutz.) Rabenh. Var. acuminatum, Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. Var.
curvata, Synedra acus Kutz. Var.acus, Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm var. fusiformis,
Euglena acus Her. Var. acus, Trachelomonas hispida (Perty) Stein. Var. hispida, Coelastrum
microporum Nageli.

Fig. 4.28. Distribuţia speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului în lacul de acumulare
Cuciurgan în zonele de saprobitate în anul 2010-2014.
Speciile --mezosaprobe au constituit 13% dintre care mai frecvente au fost: Anabaena
spiroides Kleb. F. spiroides, Romeria leopoliensis (Racib.) Koczw, Amphora ovalis Kutz.
Var.ovalis, Melosira italica (Her.) Kutz. Var. italica, Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.et
G.S.West. 16% aparţineau speciilor -mezosaprobe şi --mezosaprobe la care se referă
Oscillatoria tenuis Ag. F.tenuis, Navicula cryptocephala Kutz. Var.cryptocephala, Nitzschia
acicularis W.Sm. var. acicularis, Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea, Euglena polymorpha
Dang. Şi Merismopedia tenuissima Lemm., Navicula hungarica v. capitata, Ankistrodesmus
falcatus, Euglena oxyuris Schmarda var. oxyuris. Speciile-oligosaprobe au reprezentat 7%,
dintre care Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. F.turgida, Cyclotella comta (Her.) Kutz.
Var.comta, Ophiocitium capitatum Wolle, Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh. 6% se referă
la speciile --mezosaprobe şi --mezosaprobe: Navicula grasilis Her., Oocystis lacustris
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Chod. Şi Euglena viridis Her. Var. viridis, Chlorella vulgaris Beier. Cele mai puţine 2% au fost
speciile -xenosaprobe: Fragillaria virescens Ralfs var. virescens (Figura 4.28.).
Valorile indicelui de saprobitate în sectorul superior a lacului refrigerent Cuciurgan au
variat în limitele 1,64-1,94 primăvara, 1,78-2,33 vara şi 1,87-2,51 în perioada de toamnă,
atribuindu-se claselor calităţii apei a II-a şi a III-a (bună-poluată moderat) (Figura 4.29., 4.30.,
4.31.). Pe parcursul investigaţiilor noastre predominau speciile -mezosaprobe (26 din 42 specii
indicatoare):

Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flos-aquae, Cyclotella Kuetzingiana Thw.,

Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. Var.boryanum, Euglena acus Her. Var. acus, Pandorina
morum (O.Mul.)(Bory). Speciile -oligosaprobe şi -xenosaprobe au fost întîlnite mai rar şi au
fost reprezentate de speciile: Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. F.turgida, Ophiocitium
capitatum Wolle şi Fragillaria virescens Ralfs var. virescens.

Fig. 4.29. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în
perioada de primăvară în lacul de acumulare
Cuciurgan în perioada anilor 2010-2014

Fig. 4.30. Variaţiile valorilor indicelui saprobic
în perioada de vară în lacul de acumulare
Cuciurgan în perioada anilor 2011-2014

Sectorul mijlociu al lacului a fost reprezentat în temei de speciile -mezosaprobe (24 din
44 specii indicatoare) şi --mezosaprobe (7 specii) iar indicele saprobităţii a variat în
dependenţă de anotimp (primăvara între 1,69-2,22 ; vara între 1,71-2,31), fiind mai scăzut în
perioada de toamnă 1,72- 1,84. Astfel calitatea apei a fost de clasele a II-a şi a III-a (bunăpoluată moderat) (Figura 4.29., 4.30., 4.31.). Fitoplanctonul în multe cazuri a fost reprezentat de
speciile -mezosaprobe: Anabaena spiroides Kleb. F. spiroides, Microcystis pulverea (Wood.)
Forti f.pulverea, Actinastrum hantzschii Lagerh. Var.hantzschii, Navicula exigua (Greg.) O.Mul.
var.exigua, Trachelomonas oblonga Lemm. Var.oblonga. În component fitoplanctonului au fost
înregistrate şi specii-oligosaprobe (4 specii: Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh.,
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Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. F.turgida, Ophiocitium capitatum Wolle şi Cyclotella comta
(Her.) Kutz. Var.comta ), care nu s-au dezvoltat în cantităţi mari.

Fig. 4.31. Variaţiile valorilor indicelui saprobic în perioada de toamnă în lacul de acumulare
Cuciurgan în perioada anilor 2011-2012
În sectorul inferior al lacului de acumulare Cuciurgan au fost atestate 40 specii
indicatoare ale calităţii apei dintre care 26 specii aparţin zonei -mezosaprobe, 7 specii -mezosaprobe şi 3 specii -mezosaprobe. Indicele saprobităţii oscila în perioada de primăvară în
limitele 1,51-2,07, vara între 1,8-2,18 şi toamna între 1,89-1,98, atribuindu-se claselor calităţii
apei a II-a şi a III-a (bună-poluată moderat) (Figura 4.29., 4.30., 4.31.). Cele mai des întîlnite
specii indicatoare în acest sector au fost: Coelastrum microporum Nageli, Scenedesmus
quadricauda

Turp. Var. quadricauda, Romeria leopoliensis (Racib.) Koczw, Phacus

pleuronectes (Her.) Duj., Oocystis lacustris Chod.
Pe parcursul investigaţiilor indcele saprobităţii lacului refrigerent Cuciurgan a variat în
între 1,51-2,51 şi se încadrau în limitele claselor calităţii apei II-III (bună-poluată moderat), cele
mai ridicate valori ale indicelui saprobic fiind atestate în perioada de vară în toate sectoarele
lacului (Tabelul 4.9.).
Tabelul 4.9. Variaţiile sezoniere ale valorilor medii ale indicelui saprobic în lacul de acumulare
Cuciurgan în perioada anilor 2012-2014
sector

primăvara

vara

toamna

superior

1,64-1,94
1,77±0,06
1,68-2,21
1,92±0,12
1,5-2,06
1,75±0,11

1,78-2,32
2,01±0,16
1,69-2,31
2,03±0,17
1,8-2,17
1,95±0,11

1,86-2,5
2,19±0,32
1,71-1,83
1,77±0,05
1,89-1,97
1,94±0,04

mijlociu
inferior
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În lacul refrigerent Cuciurgan indicele raportului A/R a demonstrat valori mai ridicate în
perioada de vară a anului 2012. Valorile indicelui autoepurării în perioada de primăvară au variat
în limitele 0,16-1,28 cu valoarea medie 0,46+0,17, iar în perioada de vară între 0,29-7,51 cu
valoarea medie 1,7+1,16 (Figura 4.32; 4.33.).

Fig. 4.32. Variaţiile valorilor raportului A/R în

Fig. 4.33. Variaţiile valorilor raportului A/R

perioada de primăvară în lacul Cuciurgan în anii

în perioada de vară în lacul Cuciurgan în anii

2012-2014

2012-2014

Conform valorilor indicelui autoepurării (A/R) calitatea apelor lacului se atribuie claselor
a III-a şi a IV-a (poluată moderat – poluată) (Tabelul 4.10.). Calitatea apei lacului Cuciurgan este
influienţată de funcţionarea Centralei Termoelectrice, care modifică regimul termic al lacului şi
menţine dezvoltarea în cantităţi mari a macrofitelor, care provoacă poluarea secundară a acestuia.
Tabelul 4.10. Variaţiile valorilor raportului A/R în lacul de acumulare Cuciurgan
în anii 2012- 2014
Sectoare

primăvara

vara

superior

0,23-1,28
0,75±0,52

0,34-7,51
3,9±3,5

mijlociu

0,21-0,28
0,24±0,03

0,29-0,64
0,46±0,17

inferior

0,16-0,62
0,38±0,22

0,68-0,8
0,73±0,06

Pe parcursul anilor 2010-2015 a fost evaluată calitatea apei ecosistemelor acvatice ale
Republicii Moldova (sectorul mijlociu şi inferior al fl.Nistru, sectorul mijlociu şi inferior al
râului Prut, lacurile de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan), bazată pe indicii cantitativi şi
saprobici ai comunităţilor de fitoplancton. În perioada de primăvară valorile indicelui saprobic au
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oscilat în limitele 1,19-2,56 în ecosistemele fluviale şi între 1,5-2,71 în ecosistemele lacustre,
fiind mai ridicate în lacul de acumulare Dubăsari. În perioada de vară valorile indicelui saprobic
au variat în limitele 1,53-3,16 în râuri şi între 1,69-2,49 în lacuri, fiind mai ridicate în fl. Nistru şi
sectorul mijlociu al r. Prut. Perioada de toamnă a fost caracterizată prin valori mai ridicate ale
indicelui saprobic care a variat în râuri între 1,58-3,03 şi în lacuri între 1,72-2,82. În fl. Nistru
sectorul mijlociu valorile indicelui saprobic creşte din primăvară spre toamnă. În sectorul inferior
al fl. Nistru au fost atestate variaţii mai mari ale indicelui saprobic. Aceiaşi situaţie a fost
atestată şi în r. Prut. Calitatea apei ecosistemelor investigate se atribuie claselor II-III (bunămoderat poluată) şi zonei de saprobitate - mezosaprobă, uneori oligosaprobă în lacul de
acumulare Dubăsari (Tabelul 4.11.).
Tabelul 4.11. Variaţiile sezoniere ale indicelui saprobic în ecosistemele acvatice ale
Republicii Moldova în perioada anilor 1989-2015
Ecosistemul

Fl. Nistru
(sectorul
mijlociu)
Fl. Nistru
(sectorul
inferior)
Râul Prut
(sectorul
mijlociu)
Râul Prut
(sectorul
inferior)
Lacul
Dubăsari
Lacul
Cuciurgan

Primăvara
1989-2009
2010(Ungureanu,
2015
2011)

Vara
Toamna
1989-2009 2010-2015 1989-2009 2010-2015
(Ungureanu,
(Ungureanu,
2011)
2011)

1,58 - 2,23
1,98±0,07

1,19 –2,54
1,99±0,06

Ecosisteme fluviale
1,80 – 2,26
1,65– 2,87
2,03±0,05
2,10±0,07

1,98 – 2,27
2,10±0,04

1,60 – 2,90
2,13±0,06

1,71 – 2,80
2,19±0,10

1,94 –2,56
2,22±0,04

1,93 – 2,33
2,11±0,04

1,74 – 2,83
2,11±0,06

1,80 – 2,61
2,16±0,08

1,73 – 2,63
2,27±0,06

1,81 – 2,45
2,05±0,07

1,36 – ,48
1,94±0,08

1,70 - 2,60
2,04±0,09

1,82 –3,16
2,12±0,08

1,67 – 2,70
2,10±0,10

1,74 – 3,03
2,07±0,07

2,01 – 2,48
2,14±0,05

1,79 –2,42
2,09±0,03

1,91 – 2,21
2,07±0,03

1,53 – 2,63
2,14±0,05

2,03 – 2,24
2,10±0,02

1,58 – 2,66
2,06±0,05

1,94 – 2,38
2,15±0,05

1,96 –2,71
2,23±0,12

Ecosisteme lacustre
1,89 – 2,24
2,01 – 2,49
2,03±0,03
2,19±0,08

1,85 – 2,34
2,10±0,06

1,83 – 2,82
2,34±0,13

1,28 – 2,16
1,76±0,08

1,5 – 2,21
1,84±0,06

1,25 – 2,17
1,84±0,07

1,20 – 2,11
1,84±0,07

1,72 – 2,51
1,96±0,11

1,69 – 2,32
1,99±0,07

În perioada cercetărilor 2010-2015 au fost comparate valorile indicelui saprobic cu date
efectuate de către Ungureanu L. (1989-2009) [23]. În sectorul mijlociu al fl.Nistru în perioada de
vară valorile medii ale indicelui saprobic au fost în creştere de la 2,03 până 2,10, aceiaşi tendinţă
a fost atestată şi în perioada de toamna în sectorul inferior al fl.Nistru cu oscilaţii ale valorilor
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medii de la 2,16 până la 2,27. În r.Prut în ambele sectoare a fost atestată tendinţa de micşorare a
valorilor medii ale indicelui saprobic în perioada de primăvară şi toamnă, cu excepţia perioadei
de vară, când valorile medii ale indicelui saprobic erau în creştere de la 2,04 până la 2,14. În
lacul de acumulare Dubăsari a fost atestată creşterea valorilor indicelui saprobic de la 2,15 până
la 2,23 în perioada de primăvară, în perioada de vară de la 2,03 până la 2,19 şi în perioada de
toamnă de la 2,10 până la 2,3. În lacul refrigerent Cuciurgan a fost atestată aceiaşi tendinţă de
creştere a valorilor indicelui saprobic de la 1,76 până la 1,96 (Tabelul 4.11.). Valorile ridicate ale
indicelui saprobic în ultimii ani în ecosisteme lacustre sunt cauzate de intensificarea activităţii
antropice. După compararea rezultatelor obţinute cu datele anilor precedenţi putem constata că
valorile indicelui saprobic în ecosistemele fluviale şi lacustre ale Republicii Moldova rămân să
varieze în limitele zonei -mezosaprobă.
4.3. Concluzii la capitol 4
1. În ecosistemele studiate pe parcursul investigaţiilor predomină speciile β-mezosaprobe.
Conform valorilor indecelui saprobic al fitoplanctonului calitatea apei în ecosistemele fluviale
(fl.Nistru, r.Prut) se încadrează în limitele claselor II-III (bună-poluată moderat), iar în
ecosistemele lacustre (lacul Dubăsari şi Cuciurgan) se atribuie claselor II-III (bună-poluată
moderat).
2. Prezenţa unor specii în zonele foarte poluate se explică prin toleranţa lor faţă de aceste
condiţii, iar prezenţa altora doar în apele curate, prin sensibilitatea lor faţă de mediul poluat.
3. În sistemele de biomonitoring cel mai mult sunt folosite ca bioindicatori diatomeele, care pe
lângă caracterul cosmopolit, au o sensibilitate înaltă faţă de modificările fizico-chimice ale
mediului şi ale gradului de încărcare organică.
4. Formarea calităţii apei în fluviul Nistru depinde în mare măsură de condiţiile de reglare a
debitului apei, de cantitatea şi natura poluanţilor proveniţi din diferite localităţi situate pe
cursul acestuia sau aduse de afluenţii Răut şi Bâc.
5. Valorile raportului A/R în fl.Nistru au demonstrat că calitatea apei se atribuie claselor II-III
(bună-poluată moderat), în r.Prut calitatea apei se situa în limitele claselor III-IV (poluată
moderat-poluată), în lacurile Dubăsari şi Cuciurgan se referă claselor a II-a şi a III-a (bunăpoluată moderat), uneori clasei a IV-a (poluată).
6. Conţinutul înalt al suspensiilor în apele râului Prut este un indice care denotă intensificarea
proceselor de eroziune în bazinul hidrografic, cît şi poluarea cu deşeuri şi ape reziduale. Este
evidentă influenţa afluenților de stânga și de dreapta ai r. Prut, care provoacă sporirea
conţinutului de suspensii în râul Prut.
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
1. În urma studiului multianual al fitoplanctonului ecosistemelor acvatice situate în bazinele
hidrografice Nistru (fl. Nistru în limitele Republicii Moldova, lacurile de acumulare Dubăsari
şi Cuciurgan) şi Prut (r. Prut în limitele Republicii Moldova), au fost identificate 211 de specii
şi taxoni interspecifici de alge.
2. În premieră pentru ecosistemele acvatice din Moldova au fost atestate 3 specii de alge
invazive alogene: Amphora veneta, Nitzschia Kuetzingiana şi Surirella robusta şi

3

speciiinvazive

şi

autohtone:

Merismopedia

tenuissima,

Synechocystis

aquatilis

Aphanizomenon flos-aquae care se dezvoltă în cantităţi mari şi provoacă fenomenul
„înfloririi” apei [24].
3. Studiul complex al ecosistemelor investigate a pus în evidenţă o dinamică sezonieră bine
pronunţată a parametrilor structural-funcţionali ai fitoplanctonului: valorile maxime ale
efectivului şi biomasei fiind înregistrate în perioada estivală, iar cele minime în perioada
autumnală. Excepţie prezintă fl. Nistru, în care poluarea termică menţine dezvoltarea
fitoplanctonului în perioada estivală la nivelul perioadei vernale, ceea ce este o particularitate
caracteristică a acestui fluviu care îl deosebeşte de râul Prut.
4. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului, lacul de acumulare Cuciurgan, Nistrul inferior,
Prutul mijlociu şi inferior pot fi atribuite categoriei ecosistemelor „eutrofe” periodic
„mezotrofe”, iar lacul de acumulare Dubăsari şi sectorul mijlociu al fl. Nistru categoriei
ecosistemelor „eutrofe” periodic „politrofe” [10, 14, 15].
5. În ecosistemele studiate pe parcursul investigaţiilor predomină speciile β-mezosaprobe. După
valorile indecelui saprobic a fitoplanctonului calitatea apei în ecosistemele acvatice (fl.Nistru,
r.Prut) se încadrează în limitele claselor II-III (bună-poluată moderat), iar în ecosistemele
lacustre (lacul Dubăsari şi Cuciurgan) calitatea apei se atribuie claselor II-III (bună-poluată
moderat) [25].
6. Formarea calităţii apei în fluviul Nistru depinde în mare măsură de condiţiile de reglare a
debitului apei, de cantitatea şi natura poluanţilor proveniţi din diferite localităţi situate pe
cursul acestuia sau aduse de afluenţii Răut şi Bâc.
7. Valorile raportului A/R în fl.Nistru au demonstrat că calitatea apei se atribuie claselor II-III
(bună-poluată moderat), în r.Prut calitatea apei se situa în limite claselor III-IV (poluată
moderat-poluată), iar în lacurile Dubăsari şi Cuciurgan se referă claselor II-a şi III-a (bunăpoluată moderat), uneori clasei a IV-a (poluată) [14, 15, 202, 206].
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RECOMANDĂRI PRACTICE
 Se recomandă a fi utilizate în monitoringul stării ecologice a ecosistemelor fluviale şi
lacustre algele planctonice, care sunt organisme foarte sensibile la modificarea
parametrilor hidrologici, hidrochimici şi hidrobiologici şi sunt indicatori relevanţi ai stării
ecosistemelor acvatice.
 Pentru îmbunatăţirea calităţii apei în ecosistemele acvatice a Republicii Moldova se
recomandă diminuarea deversărilor de ape reziduale industriale, agricole şi menajere
neepurate, diminuarea poluării termice, interzicerea amplasării gunoiştilor şi spălării
autovehiculelor pe malurile lacurilor şi râurilor.
 Pentru preîntâmpinarea fenomenului de “înflorire a apei” este necesară reducerea
aportului de nutrienţi în ecosisteme acvatice, reproducerea şi menţinerea efectivului
organismelor acvatice, inclusiv a peştilor fitofagi, care consumă producţia algală şi
reglează efectivul speciilor de alge planctonice.
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Anexa 1.
Tabelul A 1.1. Lista taxonilor de alge identificați în fl.Nistru, Lacul Dubăsari, Lacul
refrigerent Cuciurgan, Râul Prut 2010-2015
Taxoni
Filumul Cyanophyta
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs f.flosaquae
Anabaena spiroides Kleb. f. spiroides
Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. f. flosaquae
Gloeocapsa turgida ( Kutz.) Hollerb. f.turgida
Merismopedia glauca (Ehr.) Nag f.glauca
Merismopedia tenuissima Lemm.
Microcystis aeruginosa Kutz. f.aeruginosa
Microcystis pulverea (Wood.) Forti f.pulverea
Oscillatoria formosa Bory
Oscillatoria kisselevii Anissim
Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl.
Oscillatoria lauterbornii Schmidle
Oscillatoria planctonica Wolosz.
Oscillatoria subtilissima Kutz.
Oscillatoria tenuis Ag. f.tenuis
Romeria leopoliensis (Racib.) Koczw
Synechocystis aquatilis Sanv.
Spirulina major Kutz.
Filumul Chrysophyta
Dinobryon sertularia Her.var.sertularia
Filumul Bacillariophyta
Amphora ovalis Kutz. var.ovalis
Amphora veneta Kutz. var. veneta
Asterionella formosa Hass
Cocconeis placentula Ehr. var.placentula
Cocconeis pediculus Ehr. var. pediculus
Cyclotella comta (Ehr.) Kutz. var.comta
Cyclotella Kuetzingiana Thw.
Cyclotella meneghiniana Kutz
var.meneghiniana
Cyclotella ocellata Pant.
Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. var.lanceolata
Cymbella tumida (Breb.) V.H. var.tumida
Cymbella turgida (Greg.) Cl.
Cymbella ventricosa Kutz. var. ventricosa
Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea
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Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var.
eliptica
Cymatopleura eliptica var. nobilis (Hantzsch.)
Hust.
Diatoma vulgare Bory var.vulgare
Diatoma vulgare var. lineare Grun.
Fragilaria capucina Desm. var. capucina
Fragilaria virescens Ralfs var. virescens
Gomphonema augur Ehr. var. augur.
Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz.
var.olivaceum
Gomphonema olivaceum var. calcareum Cl.
Gomphonema constrictum Ehr. var. constrictum
Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh. var.
acuminatum
Gyrosigma distortum (W.Sm.) Cl.
var.distortum
Gyrosigma fasciola Ehr.
Melosira granulata ( Ehr.) Ralfs var.granulata
Melosira italica (Ehr.) Kutz. var. italica
Navicula cincta (Ehr.) Kutz. var.cincta
Navicula cryptocephala Kutz. var.cryptocephala
Navicula cryptocephala var.intermedia Grun.
Navicula cryptocephala var.lata Poretzky et
Anissimova
Navicula elongata Poretzky
Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua
Navicula lanceolata (Ag.) Kutz.
Navicula lacustris Greg.
Navicula grasilis Ehr.
Navicula hungarica Grun.
Navicula hungarica var.capitata Cl.
Navicula peregrina (Ehr.) Kutz. var.peregrina
Navicula placentula (Ehr.) Grun. f.placentula
Navicula placentula f.rostrata A.Mayer
Navicula pusilla W.Sm.var.pusilla
Navicula pygmaea Kutz.
Navicula viridula Kutz. var.viridula
Navicula sp.
Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis
Nitzschia angustata var.acuta Grun
Nitzschia dissipata (Kutz.) Grun.
Nitzcshia distans
Nitzschia dubia W.Sm.
Nitzschia hantzschiana Rabenh.
Nitzschia frustulum (Kutz.) Grun. var.frustulum
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+
+
+

Nitzschia Kuetzingiana Hilse
Nitzschia longissima var.reversa (Breb.)
Ralfs.W.Sm.
Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.palea
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm.
var.sigmoidea
Nitzschia vermicularis (Kutz.)Grun.
Nitzschia Hyngarica Grun.
Nitzschia sp.
Hantzschia amphioxys Grun. var.amphioxys
Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr.
Pinnularia microstauron ( Ehr.) Cl.
var.microstauron
Pinnularia sp.
Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun. var.
curvata
Stauroneis anceps Ehr.var.anceps
Stephanodiscus subsalsus
Synedra acus Kutz. var.acus
Synedra acus var. radians Kutz.
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna
Synedra ulna var.spathulifera Grun..
Surirella linearis W.Sm.
Surirella ovata Kutz. var.ovata
Surirella robusta Ehr. var.robusta
Surirella robusta var. splendida Ehr.
Filumul Xanthophyta
Ophiocytium lagerheimii Lemm.
Ophiocitium capitatum
Centritractus belanophorus Lemm.
Filumul Pyrrophyta (Dinophyta)
Ceratium hirundinella (O. F.M.) Bergh.
Glenodinium gymnodinium Penard.
Glenodinium quadridens (Stein.) Schiller.
Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr. var. cinctum
Filumul Euglenophyta
Euglena acus Ehr. var. acus
Euglena viridis Ehr. var. viridis
Euglena limnophila var. swirenkoi (Arnoldi)
Popova
Euglena oxyuris Schmarda var. oxyuris
Euglena polymorpha Dang.
Euglena hemichromata Skuja
Euglena tripteris (Duj.) Klebs. var. tripteris
Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm var.
fusiformis
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Monomorphina nordstedtii (Lemm.) Popova
Monomorphina pyrum (Ehr.) Mereschk
var.pyrum.
Phacus caudatus Hubner var.caudatus
Phacus longicauda (Ehr.) Duj. var. longicauda
Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj. var.
pleuronectes
Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl. var.
fluviatilis
Trachelomonas armata (Ehr.)Stein var.armata
Trachelomonas hispida (Perty) Stein. var.
hispida
Trachelomonas hispida var. crenulatocollis
(Maskell) Lemm.
Trachelomonas intermedia Dang. f.intermedia
Trachelomonas oblonga Lemm. var.oblonga
Trachelomonas rotunda Swir. var. rotunda
Trachelomonas volvocina Ehr.
Trachelomonas verrucosa Stokes var.verrucosa
Filumul Chlorophyta
Ordinul Volvocales
Carteria pallida Korsch.
Carteria globosa Korsch.
Chlamydomonas globosa Snow.
Eudorina elegans Ehr.
Pandorina morum (Mull.)Bory
Ordinul Chlorococcales
Actinastrum hantzschii Lagerh. var.hantzschii
Ankyra ancora(G.M.Smith) Fott f. ancora
Ankistrodesmus fusiformis
Ankistrodesmus falcatus
Ankistrodesmus longissimus
Coelastrum astroideum De-Notaris
Coelastrum microporum Nageli
Crucigenia fenestrata Schmidle
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.et G.S.West
Crucigenia lauterbornei (Schmidle) Korsch.
Crucigeniella rectangularis (Nageli )
Chlorella vulgaris Beier.
Chlorococcum infusionum
Dictyosphaerium pulchellum Wood.
Franceia tenuispina Korsch.
Golenkinia radiata Chod.
Lagerheimia ciliata (Laegerh.)Chod.
Lagerheimia genevensis Chod. var. genevensis
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Lagerheimia longiseta (Lemm.) Printz
Lagerheimia wratislaviensis Schroed. var.
wratislaviensis
Micractinium bornhemiense (Conr.)Korsch.
Micractinium quadrisetum (Lemm.)G.S.Smith.
Monoraphidium griffithii (Berk.)
Monoraphidium arcuatum (Korsch.)
Monoraphidium komarkovae Nygaard
Monoraphidium contortum Thur.
Monoraphidium minutum (Nag.)
Oocystis borgei Chnow. var. borgei
Oocystis lacustris Chod.
Oocystis parva W.et W.
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.
var.boryanum
Pediastrum borianum var. Cornutum
Pediastrum borianum var. longicorne Reinsch.
Pediastrum duplex Meyen. var. duplex
Pediastrum duplex var. cornutum Racib.
Pediastrum duplex var. reticulatum Lagerh.
Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs var. tetras
Pediastrum simplex Meyen
Siderocelis ornata Fott.
Scenedesmus acutus Meyen
Scenedesmus acutiformis Schroed.
Scenedesmus acuminatus Lagerh. var.
acuminatus
Scenedesmus apiculatus W.et G.S.West
Scenedesmus arcuatus Lemm.
Scenedesmus brasiliensis Bohlin var.brasiliensis
Scenedesmus bicaudatus Dedussenko
Scenedesmus denticulatus Lagerh. var.
denticulatus
Scenedesmus quadricauda Turp. var.
quadricauda
Scenedesmus quadricauda Turp. var. setosus
Scenedesmus elipticus Corda
Scenedesmus falcatus Chodat.
Scenedesmus intermedius Chodat
var.intermedius
Scenedesmus intermedius var. intermedius
f.intermedius
Scenedesmus intermedius var. balatonicus
Hortobagyi
Scenedesmus magnus
Scenedesmus obliquus Turp var.obliquus
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+
Scenedesmus obtusus Meyen
+
+
Scenedesmus opoliensis Richt var. opoliensis

Scenedesmus protuberans Fritsch.
var.protuberans
+
+
+
Scenedesmus spinosus Chodat
+
+
+
Schroederia setigera (Schroed.) Lemm.
Schroederia spiralis (Printz.)Korsch.
+
Selenastrum gracilis Reinsch.
Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. var.
+
+
caudatum

Tetraedron minimum ( A.Br.) Hansg. var.
+
+
+
minimum

Tetraedron minutum
+
+
Tetraedron incus (Teil.) G.M. Smith. var.incus
+
Tetraedron triangulare Korsch.
+
Tetrastrum elegans Playfair.
+
+
Tetrastrum heteracantum Nordst.
+
+
+
Tetrastrum triangulare Chod.
+
+
Tetrastrum triacanthum Korschik.
+
Treubaria triapendiculata Bern.
Ordinul Ulothrichales
Ulothrix sp.
+
Ordinul Desmidiales
+
Closterium aciculare T.West.
Closterium acerosum (Schrank.)Ehr.
var.acerosum

+
+
Closterium gracile Breb. f.gracile
+
+
+
Cosmarium phaseolus Breb.
+
Cosmarium meneghinii Breb.
+
Cosmarium undulatum Corda
+
+
Staurastrum gracile Ralfs var.gracile

+
+
+
Staurastrum tetracerum Ralfs.
total
211
106
137
120
117
--specii mezosaprobe;-oligosaprobe;-xenosaprobe şi -polisaprobe
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