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Rezumat. Au fost investigate două habitate reprezentate de bălţi permanente situate în Dobrogea la Sarighiol 
de Deal, judeţul Tulcea şi Dobromir de Deal , judeţul Constanţa. Cele două bălţi au mărimi comparabile şi se 
găsesc în condiţii similare de mediu. 
În cele 2 bălţi au fost semnalate 16 specii de nevertebrate macrozoobenice, majoritate larve de insecte sau 
insecte adulte. Balta de la Dobromir este mai bogată în specii (13), dar cu o densitate a indivizilor relativ mică, 
în timp ce balta de la Sarighiol este mai săracă în specii (7), dar densitatea indivizilor este mult mai mare, 
datorită densităţii foarte mari a larvelor de Chironomide. 
La Dobromir cele mai abudente sunt larvele de Efemeroptere urmate de Coleoptere în timp ce la Sarighiol cele 
mai abundente sunt larvele de Chironomide, urmată de Gasteropode. Diversitatea ecologică are valori mai mari 
la Dobromir unde se găsesc mai multe specii şi acestea au abundeţe distribuite mai uniform decât în cazul 
speciilor de la Sarighiol. 
Habitatul de la Dobromir are ape mai bine oxigenate, cu încărcătură organică mai mică, ceea ce permite 
instalarea unor specii pretenţioase faţă de calitatea apei cum ar fi Efemeropterele, în timp ce la Sarighiol apele 
au o încărcătură organică mai mare, ceea ce face ca speciile oxifile să lipsească, în schimb predomină larvele de 
Chironomide, indicatori de poluare organică. 
 
Abstract. The present paper contains the results of the researches made in two habitats represented by two 
permanent ponds from Dobrudja, one situated at Sarighiol de Deal in Tulcea County and the other at Dobromir 
de Deal in Constanta County. These ponds have comparable sizes and they are situated in similar 
environmental conditions.  
In the two investigated habitats we found 16 species of macrozoobenthic invertebrates, the majority of them 
being insect larvae or adults. The pond from Dobromir is richer in species (13), but the density of the 
individuals is very low, but the pond from Sarighiol has a smaller number of species (7), but a much higher 
density of individuals, because the very high density of the Chironomidae larvae. 
The habitat from Dobromir has higher oxygen content in the water, a lower organic charge, and these 
conditions allow the excting species as Ephemeropterans to develop here. At Sarighiol the water has a higher 
organic content, and the oxyphilous species are lacking, but the Chironomidae larvae are very abundant as 
organic pollution indicators. 

 
 
 

Introducere 
 
Nevertebratele bentonice constituie un grup 

foarte important de organisme în cadrul 
ecosistemelor acvatice. Ele sunt principalele 
prelucrătoare ale substanţelor organice depuse în 
sedimentele acvatice, având astfel un rol important 
în reintroducerea în lanţurile trofice a materialelor 
sedimentate care practic, în lipsa acestor 
organisme detritivore se acumulează în sediment 
şi au nevoie de un timp îndelungat pentru a se 
mineraliza şi a fi recirculate în ciclurile trofice. 

Structura comunităţilor de nevertebrate 
macrozoobentice diferă în diferitele corpuri de apă 
în funcţie de caracterul permanent sau temporar al 

acesteia, regimul curgător sau stătător, parametric 
chimici, natura substratului şi a vegetaţiei acvatice. 

Organismele macrozoobentice au adaptări faţă 
de aceşti parametrii (Celik 2002), structura 
comunităţii în ansamblu reflectând aceşti 
parametrii, unele fiind adaptate apelor cu curgere 
rapidă (Cooksey & Hyland 2007, Cupsa et al 2002 
a, Cupsa et al 2003 a, b, Cupsa & Banyai  2006, 
Principe et al 2007) şi nu fac faţă modificărilor 
profunde ale parametrilor fizico-chimici (Dobre & 
Tatole 2000, Florea & Grigoraş 2000, Tullos & 
Neumann 2006), altele în schimb sunt adaptate 
unor ape stătătoare, fie curate şi bine oxigenate 
(Cupsa & Banyai  2006) fie cu încărcătură organică 
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mare şi deficit de oxigen (Cupsa et al 2002, Cupsa 
et al 2003 b).  

Organismele macrozoobentice din bălţi 
reprezintă o sursă trofică importantă pentru 
urodele în perioada de reproducere a acestora 
(Covaciu et al 2002 a, b, 2003, Cogălniceanu & 
Venczel 1993, Cicort et al 2004, 2005). 

Lucrarea de faţă îşi propune să descifreze 
structura comunităţii de nevertebrate 
macrozoobentice din două bălţi cu ape permanente 
din Dobrogea situate în condiţii similare de biotop. 

 
 
Material şi metode 
 
Au fost investigate două habitate de bălţi permanente 

din zona Dobrogea, una fiind situată la Sarighiol de Deal în 
judeţul Tulcea şi cealaltă la Dobromiru de Deal în judeţul 
Constanţa. 

Probele prelevate au fost cantitative şi s-au prelevat cu 
ajutorul unui bentonometru cu latura de 33 cm şi un fileu cu 
ochiuri de 250 µm. Probele au fost fixate pe teren imediat 
după colectare, în formol 4% şi transportate în laborator. 
Aici au fost triate la stereomicroscop, utilizând o putere de 
mărire de 40X şi trecute în alcool etilic 80%. Organismele au 
fost determinate în majoritatea cazurilor până la nivelul 
taxonilor specifici utilizând determinatoare adecvate 
(Godeanu 2000, Bouchard 2004, Chiriac & Udrescu 1965). 

 Pentru fiecare habitat au fost calculate densitatea 
indivizlor, abundenţa relativă, frecvenţa şi constanţa 
taxonilor în cele 3 habitate, indicee de diversitate Shannon 
Wiener, echitabilitatea şi indicele de similitudine între 
habitatele perechi (Sîrbu & Benedek 2004). 

 
 
Rezultate 
 
În cele două habitate investigate din Dobrogea 

s-au semnalat în total 16 specii de nevertebrate 

macrozoobentice dintre care 14 sunt insecte în 
stadiul de larvă sau de adult (Figura 2). Cele mai 
multe specii semnalate au fost din ordinul 
Odonate (6 specii) şi Coleoptera (5 specii) (Figura 
3). 

În cele două habitate investigate din Dobrogea 
densitatea indivizilor este foarte diferită, la 
Dobromir de Deal fiind de 43 de indivizi/m2, în 
timp ce la Sarghiol 232 indivizi/m2, cu toate că 
numărul de specii este mai mare la Dobromir de 
Deal (13) decât la Sarighiol de Deal (7) (Figura 1 şi 
2). 

La Dobromir de Deal cea mai mare abundenţă 
o înregistrează larvele de Efemeroptere cu 41,86%, 
urmată de Coleopterul Laccobius minutus cu 
13,95%. Suma abundenţelor speciilor de 
Coleoptere este următoarea ca mărime după a 
Efemeropterelor. Cele mai mici abundenţe le au 
unele specii de Odonate şi Coleoptere (2,32%) 
(Figura 4). Din acest habitat lipsesc Gasteropodele. 

La Sarighiol de Deal cea mai mare abundenţă o 
au larvele de Chironomide 62,06%, urmată de 
Gasteropode cu 21,12% şi larve de Odonate. Cele 
mai puţin abundente sunt larvele de Coleoptere 
0,86%. Din acest habitat lipsesc Bivalvele şi adulţii 
de Coleoptere (Figura 5). 

Diversitatea are valori foarte diferite în cele 
două habitate fiind mai mare 1,91 la Dobromir de 
Deal unde şi numărul de specii este mai mare 
decât la Sarighiol unde numărul de specii este de 
circa jumătate faţă de Dobromir (Figura 6). 
Echitabilitatea are şi ea valori diferite în cele 2 
habitate, fiind de asemenea mai mare la Dobromir, 
dar diferenţele nu sunt atât de mari ca în cazul 
valorilor diversităţii (Figura 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura nr.1  Numărul total de indivizi din cele două                                Figura nr.2   Numărul total de specii din cele două  
             localităţi din Dobrogea (respectiv Dobromir de Deal şi                         localităţi din Dobrogea (respectiv Dobromir de Deal şi 
                                          Sarighiol de deal)                                                                                               Sarighiol de deal) 
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Figura nr.3    Densitatea indivizilor semnalaţi în habitatele din Dobrogea 
 

 
 

Figura nr.4    Abundenţa nevertebratelor macrozoobentice din Dobromir de Deal 
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Figura nr.5   Abundenţa nevertebratelor macrozoobentice din Sarghiol de Deal 
 

 

 
 

Figura nr.6    Diversitatea speciilor de nevertebrate macrozoobentice  
din cele 2 habitate din Dobrogea 

 
 

Discuţii 
 
Prezenţa unui număr mare de specii de insecte 

şi larve ale acestora se datorează caracterului 
permanent al bălţilor, fapt ce asigură reproducerea 
permanentă a speciilor cu larve acvatice, sitaţie 

care nu este întâlnită în bălţile temporare, unde 
numărul de specii de larve de insecte este mult mai 
mic (Cupşa et al 2002 b, 2007). 

Numărul mare de specii de larve de Odonate, 
ilustrează faptul că aceşti prădători au o bază 
trofică bogată şi permanentă, asigurându-le 
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necesităţile trofice pe întreaga lor perioadă de 
dezvoltare larvară, care poate dura până la mai 
mulţi ani în cazul unor specii. 

Densitatea foarte diferită în cele două habitate 
studiate se datorează prezenţei la Sarighiol a unui 
număr foarte mare de larve de Chironomide care 
aici au condiţii foarte favorabile de dezvoltare. Cu 
excepţia acestui grup care dă specificitate 
habitatului de la Sarighiol, densităţile celorlalte 
organisme macrozoobentice ar fi foarte 
asemănătoare în cele două habitate studiate. 

Diferenţa între numărul de specii ale celor două 
bălţi se datorează probabil faptului că Dobromir 

care are un număr aproape dublu de specii este 
sitată într-o zonă mai puţin antropizată care crează 
premisele existenţei unei faune mai diverse, decât 
la Sarighiol care este o zonă puternic antropizată, 
balta fiind în apropierea căilor de comunicaţii 
terestre. 

Prezenţa în balta de la Dbromir a unui procent 
mare de Efereroptere, alături de Bivalve în sustrat 
denotă existenţa unor parametri chimici favorabili 
cu o bună oxigenare, fapt ce permite existenţa în 
substrat a unor specii pretenţioase faţăde gradul 
de oxigenare. 

 

 
 

Figura nr.7    Echitabilitatea speciilor de nevertebrate macrozoobentice  
din cele 2 habitate din Dobrogea 

 
 
La Sarighiol în schimb lipsesc Efemeropterele şi 

Bivalvele, iar abundenţa mare a Cironomidelor 
sugerează o încărcătură organică mare şi existenţa 
unui deficit de oxigen în substrat. 

Ca urmare habitatul de la Dobromir este mai 
divers datorită condiţiilor de biotop mai favorabile 
dezvoltării unei faune macrozoobentice cu 
numeroase specii, între care unele pretenţioase la 
calitatea apei, în schimb la Sarighiol calitatea apei 
este mai slabă, fenomenele de poluare organică 
sunt mai acentuate, ceea ce face ca dciversitatea 
faunei macrozoobentice să fie mult mai mică. 
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