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Abstract. This paper deals with the periphyton from the Peţea River on artificial substrates, during the cold 
season. We wanted to point out how the periphytic algae ocupy an artificial substrate and how the community 
is developing, depending on the nature of the substrate. Also we pointed out the modifications in the 
community during the passing of the time, because of the interspecific concurence and the increasing of the 
lenght of the day. 

 
 

Introducere 
 
Stabilirea stării ecologice ecosistemelor acvatice 

continentale trebuie să se facă pe baza elementelor 
de calitate biologice, ţinând cont şi de indicatorii 
hidromorfologici, chimici, fizico-chimici şi de 
poluanţi specifici care influenţează indicatorii 
biologici. Evaluarea acestor elemente poate arăta 
prezenţa condiţiilor naturale, alterări minore ale 
acestora sau amploarea impactului antropic şi, 
respectiv, starea calităţii corpurilor de apă într-o 
anumită perioada de timp. Unul dintre elementele 
biologice care stau la baza evaluării stării ecologice 
ale ecosistemelor acvatice este perifitonul. 

Deoarece algele ce se dezvoltă în perifitonul ce 
acoperă suprafaţa corpurilor străine sau naturale 
din ape (pietre, plante cormofite) sunt organisme 
fixe şi prin determinarea cantitativă şi calitativă a 
perifitonului se poate determina gradul de poluare 
a apelor respective pe diferite perioade sau pe un 
sezon întreg. (Barica 1993, Bruian 2002, Nagy & 
Momeu 2004) 

Prin acest studiu al structurii perifitonului se 
poate evidenţia efectul calităţii apei asupra 
distribuţiei şi dinamicii algelor. Aceşti factori sunt 
următorii: viteza de curgere a apei, luminozitatea, 
temperatura, claritatea, turbulenţa apei, 
compoziţia chimică a apei şi troficitate ei , 
măsurată prin biomasă şi concentraţie de clorofilă. 
(Cioboiu & Nicolaescu 1999, Mălăcea 1969, Robert 
1970) 

Determinarea speciilor care se instalează pe 
substrate artificiale ne permite să stabilim 

diferenţele de preferinţe ale algelor perifitice în 
ceea ce priveşte natura substratului, în principiu 
gradul său de aderenţ. În plus, substratul artificial 
poate fi diferit colorat de cel natural, astfel algele 
vor fi influenţate în desfăşurarea procesului de 
fotosinteză. 

Potrivit unor păreri, izvoarele termale 
constituie un caz particular (Antonescu 1963, 
Sarkanyi-Kiss et al 1999) şi nu trebuie socotite a 
aparţine apelor dulci, datorită particularităţilor 
fizico-chimice ale apei , fiind considerate din punct 
de vedere cantitativ şi calitativ mult sub nivelul 
potenţialului biologic al apelor reci . Chiar de aceea 
studiul structurii şi dinamicii vieţuitoarelor care le 
populează aceste ape poate fi un indicator foarte 
bun în analiza gradului de poluare sau troficitate a 
acestor ecosisteme comparativ cu celelalte .  

Scopul lucrării este determinarea speciilor de 
alge din perifiton , abundenţa , frecvenţa, 
constanţa şi dinamica acestora pe perioada 
sezonului rece pe substrat artificial , punând în 
evidenţă efectele variaţiilor de temperatură , 
luminozitate, tip de substrat, gradul de turbulenţă 
al apei.  

 
 
Materiale  şi Metode 
 
În vederea stabilirii structurii perifitonului de pe 

substrate artificiale din Pârâul Peţea s-a realizat un studiu al 
acestuia pe parcusul a şase luni , în perioada sezonului rece, 
începând din decembrie 2006 până în mai 2007. În fiecare 
lună au fost recoltate probe de perifiton din pârâu de pe 
substrat artificial . 
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În vederea studierii structurii perifitonului pe sustrat 
artificial s-au fixat la fundul apei şase flacoane de plastic 
tăiate în luna decembrie, prima lună de studiu. În fiecare 
lună începând cu luna decembrie până în luna  mai s-a scos 
câte unul şi au fost examinate. Colectarea de pe suport s-a 
făcut prin raclare, iar proba s-a analizat la microscop în 
stare proaspătă pentru a determina speciile. (Biggs 2000a,b, 
Cox 1996, Nagy-Toth & Barna 1998). 

 
 
Rezultate şi discuţii 
  
Pe parcursul celor 6 luni de studii, pe substrat 

artificial am identificat un număr de 24 de specii 
de alge perifitice, faţă de 28de specii identificate pe 
substrat natural (Biro 2007). 

Speciile genului Ulotrix şi Achanthidium 
minutissimum au fost identificate numai pe substrat 
artificial. 

Cel mai mare număr de specii dar şi de indivizi 
a fost determinată în luna mai , observându-se o 
creştere începând din luna ianuarie, probabil 
datorită modificărilor temperaturii apei odată cu 
creşterea temperaturii aerului şi a solului, dar şi 
datorită creşterii intensităţii luminoase şi a 
perioadei de iluminare a apei. (Robert 1969, 
Botnariuc & Vădineanu 1982). 

Numărul mic de specii determinate din lunile 
ianuarie şi februarie poate fi explicat şi de prezenţa 
unor deversări în zona studiată datorită unor 
lucrări de construcţie a drumurilor din zonă, 
deversări de ape tulburi care au redus gradul de 
transparenţă al apei şi au îngreunat fotosinteza. 

De pe urma studiul perifitonului pe diferite 
substraturi artificiale se mai poate spune că aceasta 
se modifică în funcţie de timpul cât a fost lăsat 
substratul artificial în apă, dar şi după culoarea şi 
suprafaţa netedă sau fină a acestuia. Probabil din 
cauza gradului mare de reflexie a luminii de pe 
substratul artificial din plastic alb sau regăsit mai 
puţine specii decât pe cel transparent sau de 
culoare închisă. 

Abundenţa  maximă speciilor de alge de pe 
substsrat artificial a fost următoarea :  

• în luna decembrie şi martie Navicula 
lanceolata  , 

• în ianuarie Navicula cryptocephala, 
• în februarie şi aprilie Microspora, 
• în luna mai Gomphonema parvulum  

Abundenţa cea mai mică se pezintă în 
următorul fel :  

• în luna decembrie Microspora 
• în  ianuarie speciile Achanthidium 

minutissimum, Asterionella Formosa 

• în februarie speciile Nitzschia intermediate, 
Navicula radiosa, Fragilaria capucina, 
Brachsira vitrea 

• în martie speciile Synedra ulna, Synedra 
acus, Epithemia sorex, Epithemia adnta 

• în aprilie Navicula lanceolata şi Neidium 
radiosa  

în mai Asterionella şi Navicula lanceolata. 
 
 
 
 

Tabel nr. 1   Specii de alge semnalate pe substrat artificial în 
perioada de studiu 

 

Nr. crt. Specia 

Prezenţa 
pe 

substrat 
artificial 

1. Microspora + 

2. Ulotrix + 

3. Stigeoclonium + 

4. Fragilaria capucina + 

5. Achanthidium minutissimum + 

6.. Asterionella formosa + 

7.. Brachsira vitrea + 

8. Epithemia sorex + 

9. Epithemia adnata + 

10. Frustulia rhomboides + 

11. Frustulia vulgaris + 

12. Gomphonema parvulum + 

13. Meridion circulare + 

14. Navicula lanceolata + 

15. Navicula cryptocephala + 

16. Navicula radiosa + 

17. Navicula marghalitai + 

18. Neidium affine + 

19. Neidium iridis + 

20. Nitzschia intermediata + 

21. Stauroneis anceps + 

22. Surirella berbissonii + 

23. Synedra ulna + 

24. Synedra acus + 
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Tabelul nr. 2  Abundenţa, frecvenţa şi constanţa speciilor de alge determinate 
 pe substrat artificial în pârâul Peţea pe perioada studiului 

 
 
 

Următoarele specii de alge au fost determinate 
doar în una din cele şase luni : 

Stauroneis anceps – decembrie 
Achanthidium minutissimum - ianuarie 
Brachsira vitrea - februarie 
Epithemia sorex, Epithemia adnata, Surirella 

berbissoni, Synedra ulna, Synedra acus - martie  
Navicula capitoradiata, Navicula rhinocephala, 

Gomphonema parvulum – mai 

Pe toată durata sezonului rece , în toate probele 
din cele şase luni s-a regăsit speciile Navicula 
lanceolata, şi Stigeoclonium fiind considerate specii  
euconstante. 

Dintre cele 24 de specii 6 sunt constante sau 
euconstante în substrat, pe perioada studiului, 
adică un număr relativ mic, fapt care 
demonstrează faza de pionierat şi de concurenţă în 
care se află diferitele specii din comunitatea în 
formare. 

Nr. 2006 2007 2007 2007 2007 2007 

Crt. 
Specia 

dec. ian. Feb. mar. apr. mai 
Frecvenţa Constanţa 

1. Microspora 1  5 3 5  66% constante 

2. Ulotrix   4    16% accidentale 

3. Stigeoclonium 4 2 2 3 4 4 100% euconstante 

4. Fragilaria capucina  4 1 2   66% constante 

5. Achanthidium minutissimum  1     16% accidentale 

6.. Asterionella formosa 3 1     33% accesorii 

7.. Brachsira vitrea   1    16% accidentale 

8. Epithemia sorex    1   16% accidentale 

9. Epithemia adnata    1   16% accidentale 

10. Frustulia rhomboides  2  3   50% accesorii 

11. Frustulia vulgaris  2  3 2  50% accesorii 

12. Gomphonema parvulum  2    5 33% accesorii 

13. Meridion circulare     2 2 33% accesorii 

14. Navicula lanceolata 5 3 3 5 1 1 100% euconstante 

15. Navicula cryptocephala  5  4   50% accesorii 

16. Navicula radiosa   1 4 1 3 83% euconstante 

17. Navicula marghalitai    4 2 2 66% constante 

18. Neidium affine      1 16% accidentale 

19. Neidium iridis      3 33% accesorii 

20. Nitzschia intermediata 2  1 3 3  66% constante 

21. Stauroneis anceps 1      16% accidentale 

22. Surirella berbissonii    3   16% accidentale 

23. Synedra ulna    1   16% accidentale 

24. Synedra acus    1   16% accidentale 
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Figura nr. 1   Dinamica abundenţei speciilor de alge perifitice 
 pe substrat artificial 

 
 
 
 

Concluzii 
 
Pe substrat artificial au fost determinate 24 de 

specii pe toată periaoda sezonului rece. 
Speciile de alge cu abundenţa cea mai mare 

sunt Stigeoclonium şi Navicula lanceolata  acestea 
fiind prezente în toate cele şase probe, având o 
frecvenţă de 100%, Navicula radiosa  83%, iar 

Microspora, Navicula marghalitai şi Nitzschia 
intermediata  66%; 

Numărul maxim de specii determinate pe 
substrat artificial a fost în luna martie 15 specii. 

Bacillariofitele sunt cele care se adaptează mai 
uşor şi populează orice substat artificial iar 
Chlorofitele preferă substatul natural. (Biro, 2007). 
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Figura nr.  2   Frecvenţa speciilor de alge de pe substrat artificial  
din perioada decembrie 2006- mai 2007 
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Figura nr. 3    Dinamica speciilor de alge constante şi euconstante 
 de pe substrat artificial din perioada decembrie 2006 - mai 2007 
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