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Summary 
The paper presents aspects regarding inventory of aquatic biotic communities during 1 campaign from the h.b. 

Mures according to the E.U. Framework Directive in the field of water policy. 
The following biotic communities were inventoried in the choosen 10 river sections: phytoplankton, 

phytobenthos, macrophytes, macroinvertebrates, fish fauna. Specific parameters were calculated, then bioindicator 
values for each case and ecological status were assessed. Anthropic impact was almost ubicuitary, even in reference 
sections, was very strong in a few areas and generally increasing from upstream to downstream. 
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INTRODUCERE 

 
În conformitate cu recomand�rile Directivei Cadru a Uniunii Europene în domeniul politicii apei, pentru 

evaluarea st�rii ecologice a sistemelor acvatice, trebuie s� se �in� cont de mai multe elemente biologice (fitoplancton, 
ihtiofauna – din masa apei, fitobentos, macrofite, macronevertebrate – în conexiune cu substratul). Aspectele luate în 
calcul pentru cursurile de ap� sunt: compozi�ia �i abunden�a florei acvatice, compozi�ia �i abunden�a faunei de 
nevertebrate bentonice �i compozi�ia, abunden�a �i structura pe vârste a faunei piscicole. Acolo unde a fost posibil  s-a 
recoltat �i zooplanctonul, comunitatea biotic� nenominalizat� în Directiva Cadru a Apei, dar important� pentru anumite 
ecosisteme acvatice. 

Evaluarea acestor elemente poate ar�ta prezen�a condi�iilor de referin�� sau a diferitelor grade de impact 
antropic. Studierea elementelor de calitate men�ionate mai sus permite definirea a 5 st�ri ecologice: foarte bun�, bun�, 
moderat�, proast� �i foarte proast�. 

 
MATERIAL �I METOD� 

 
În vederea atingerii obiectivelor propuse, s-a procedat la identificarea  sec�iunilor reprezentative, prelevarea 

probelor (prelev�ri cantitative �i calitative folosind metodologii române�ti �i europene de prelevare), analiza de 
laborator, prelucrarea datelor �i estimarea st�rii ecologice în concordan�� cu recomand�rile Directivei Cadru (folosind 
metodologii române�ti �i europene de analiz� �i apreciere a rezultatelor). 

S-au prelevat probe de fitoplancton, fitobentos, macrofite �i macronevertebrate din cursuri de ap� 
reprezentative din bazinul hidrografic studiat. Ihtiofauna a fost inventariat� pe baza unor chestionare completate pe 
teren. În general, pentru fiecare din râurile studiate s-a considerat o sec�iune martor sau de referin��  �i o sec�iune aflat� 
sub impact antropic.  

Probele au fost prelevate din urm�toarele sec�iuni: râul Mure� – Suseni, Ungheni, Br�ni�ca, N�dlac; râul Arie� 
– Sc�ri�oara, Gligore�ti; râul Târnava – Subcetate, Mihal�; râul Cerna – Teliucu Superior, Sântuhalm. În alegerea 
sec�iunilor de prelevare s-a �inut cont de sec�iunea martor, de principalele ecoregiuni, de sursele majore de impurificare, 
de actuala re�ea de monitoring �i de accesibilitatea sta�iilor mai sus amintite. Sec�iunile studiate pe acela�i râu au fost 
situate la distan�e relativ mari unele de altele �i probele analizate au reflectat o categorie de calitate sau stare ecologic� 
medie. Studiul a fost realizat în anul 2002. Lucrarea prezint� rezultatele campaniei din luna iunie. 

Pentru identificare s-au folosit determinatoare din literatura de specialitate româneasc� �i str�in�. S-au realizat 
liste cu formele identificate �i parametri cantitativi de interes pentru fiecare prob� analizat�. Determin�rile taxonomice 
au fost f�cute în ICIM – Bucure�ti 
 

REZULTATE �I DISCU�II 
 

În ceea ce prive�te fitoplanctonul, condi�iile hidrologice �i impactul antropic sunt factorii care au influen�at 
puternic compozi�ia specific� a acestei comunit��i �i indicatorii cantitativi specifici. În râul Mure� �i afluen�i au fost 
identifica�i 35 de taxoni din urm�toarele grupe sistematice: Cyanobacteria, Bacillariophyta, Dinophyta, Euglenophyta, 
Chlorophyta. Formele dominante au fost diatomeele cu 19 taxoni �i algele verzi cu 10 taxoni. S-au identificat mai mul�i 
taxoni din genurile Cyclotella, Cymbella, Synedra etc. În func�ie de sec�iune num�rul de taxoni a variat între 11 (Mihal�, 
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r. Târnava) �i 4 (Ungheni, r. Mure�). În general, num�rul de taxoni a crescut din amonte în aval. Se men�ioneaz� faptul 
c� s-au observat pu�ine specii fitoplanctonice în apa din râurile studiate, compozi�ia specific� fiind redus�. 

Valen�a saprob� a speciilor fitoplanctonice identificate s-a situat în domeniul oligo-alfa-mezosaprob, cu 
prezen�a mai abundent� a formelor beta-mezosaprobe (15). 

 
Tabel 1. Varia�ia indicatorilor cantitativi ai comunit��ilor fitoplanctonice din cursuri de ap� apar�inând b.h.Mure�.  

Dynamics of quatitative indicators of the phytoplanktonic communities from watercourses belonging to Mures basin. 
Curs de ap� Sec�iuni Densitatea numeric� 

(mil.cel./L) 
Biomasa fitoplanctonic� 

(mg/L) 
Mure� Suseni 2.364 9.059 

Ungheni 0.556 3.218 
Brani�ca 3.3 5.088 
N�dlac 1.727 4.412 

Arie� Sc�ri�oara 0.833 1.404 
Gligore�ti 1.778 2.157 

Târnava Subcetate 1.7 1.38 
Mihal� 1.727 3.83 

Cerna Teliucu Superior 1.111 4.781 
Sântuhalm 1.556 3.474 

 
Densit��ile numerice au variat în limite destul de largi (Tabel 1) �i au fost cuprinse între 0,556 (Ungheni, r. 

Mure�) �i 3,300 (Br�ni�ca, r. Mure�) mil. cel/L Diatomeele au fost algele dominante din punct de vedere numeric, în 
unele sec�iuni predominante devenind cloroficeele (Subcetate, r. Târnava Mare; r. Cerna). Cu excep�ia Mure�ului, pe 
toate celelalte râuri, densitatea numeric� a fitoplanctonului a crescut din amonte în aval. 

Biomasa fitoplanctonului, un alt indicator cantitativ, a oscilat între 1,38 (Subcetate, r. Târnava Mare) �i 9,059 
(Suseni, r. Mure�) mg/L. Nivelele sc�zute ale apei din perioada recolt�rii a favorizat dezvoltarea fitoplanctonului �i 
cre�terea poten�ialului trofic a apelor. De regul�, bacilarioficeele au fost dominante din punct de vedere gravimetric, în 
anumite sec�iuni acestea fiind înlocuite cu cloroficee (Subcetate, r. Târnava Mare; Sântuhalm, r. Cerna). 

Fitobentosul a fost analizat doar în ceea ce prive�te compozi�ia specific�. S-au inventariat în total 39 de taxoni 
fitobentonici în cele 10 sec�iuni situate pe cursuri de ap� din b.h. Mure�. Taxonii au apar�inut urm�toarelor grupe: 
Cyanobacteria, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Cei mai mul�i taxoni au apar�inut diatomeelor (28) si 
cloroficeelor (10). În general, mul�i dintre taxonii observa�i în comunit��ile fitoplanctonice au fost identifica�i �i în 
comunit��ile fitobentonice. Se poate aprecia existen�a unei diversit��i mai ridicate a fitobentosului comparativ cu 
fitoplanctonul. Spectrul taxonomic al bacilarioficeelor �i cloroficeelor s-a schimbat pu�in în cadrul comunit��ilor din 
compartimentul bental.  

Valen�a saprob� a formelor fitobentonice identificate a apar�inut predominant domeniilor oligo-
betamezosaprob, beta-mezosaprob �i beta-alfa-mezosaprob, indicând o poluare moderat� cu substan�e organice 
biodegradabile. 

Macrofitele acvatice aduc informa�ii valoroase referitoare la condi�iile de mediu dintr-o anumit� sec�iune a 
unui curs de ap� sau din lacuri, putând fi folosite pentru evaluarea st�rii ecologice a acelor ecosisteme acvatice. Dac� 
acestea sunt tipologic favorabile dezvolt�rii acestei comunit��i biotice. În general, macrofitele sunt slab reprezentate în 
sistemele lotice montane �i submontane. În cursurile de ap� din b.h. Mure� s-a determinat un num�r restrâns de 
macrofite. În sec�iunile din amonte s-au observat mai ales briofite (Fontinalis sp.), în aval au fost prezente macrofite 
submerse �i par�ial submerse. Spectrul taxonomic a fost, in general, s�rac. 

În sec�iunile considerate de referin�� s-a semnalat prezen�a briofitelor. Speciile genului Fontinalis sunt forme 
caracteristice zonei oligo-beta-mezosaprobe. 

Structura comunit��ilor de macronevertebrate din compartimentul bental al cursurilor de ap� a depins de 
sec�iune �i de impactul antropic. 

Pe cursurile de ap� din bazinul hidrografic Mure�, în cele 10 sec�iuni studiate, au fost identifica�i 77 taxoni din 
urm�toarele grupe sistematice: Turbellaria, Gasteropoda, Bivalvia, Oligochaeta, Hirudinea, Acari, Isopoda, Amphipoda, 
Decapoda, Collembola, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Diptera, Tricoptera. 

În amonte diversitatea taxonomic� a fost mai mare datorit� condi�iilor hidro-morfologice �i fizico-chimice ale 
apei mai apropiate de condi�iile naturale �i impactului antropic relativ redus datorat, în general, activit��ilor domestice 
din micile a�ez�ri umane, precum �i modific�rile condi�iilor hidromorfologice (baraje, poduri etc.). 

În sec�iunile din aval diversitatea a sc�zut în toate cursurile de ap� analizate, în primul rând din cauza 
impactului antropic (Tabel 2). De exemplu, pe râul Târnava Mare, în sec�iunea Mihal� au fost identifica�i 6 taxoni, 
comparativ cu cei 31 din sec�iunea de referin�� Subcetate. 
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Tabel 2. Num�rul de taxoni de macronevrtebrate identifica�i din cursuri de ap� apartinând b.h.Mure�.  
Macroinvertebrates taxa number from watercourses belonging to Mures basin.  

Taxoni Mure� Arie� Târnava Cerna 
S U B N Sc G Sb M T Sh 

Turbellariata - - - - 1 - - - 1 - 
Gasteropoda 1 1 1 1 1 1 2 - - - 
Bivalvia - - - 1 - - - - - - 
Oligochaeta - 1 1 1 1 1 4 2 1 2 
Hirudinea 1 2 - - - 1 - - 1 - 
Acari 1 - - - - - 2 - - - 
Decapoda - - - 1 - - - - - - 
Isopoda - 1 - - - - - - - - 
Amphipoda 1 - - - 1 - 1 - 1 - 
Collembola - - - - - - 1 - - - 
Ephemeroptera 5 3 4 2 6 2 7 2 5 1 
Plecoptera 2 - - - 2 - 2 - 1 - 
Odonata - - 1 2 - - - - - - 
Heteroptera - - - 1 - - - - - - 
Trichoptera 5 1 1 2 7 1 5 1 4 1 
Coleoptera 1 - - - 1 - 1 - 1 - 
Diptera 3 2 2 1 5 3 6 1 3 2 
Nr. taxoni identifica�i 20 11 10 11 25 10 31 6 18 6 

 
Semnifica�ia simbolurilor: S = Suseni, U = Ungheni, B = Br�ni�ca, N = N�dlac, Sc = Sc�ri�oara, G = Gligore�ti, Sb = 
Subcetate, M = Mihal�, T = Teliucu Superior, Sh = Sântuhalm 
 

În toate sec�iunile studiate au fost observa�i taxoni apar�inând grupelor Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera �i 
chiar Oligochaeta. Prezen�a viermilor oligoche�i, inclusiv în sec�iunile martor, relev� existen�a detrisului în cantit��i 
semnificative, datorat� în primul rând activit��ilor umane. Plecopterele, organisme sensibile, nu au fost identificate 
decât în sec�iunile din amonte.  

În general, indicatorul frecven�� a variat în sensul descre�terii din amonte în aval pe aproape toate cursurile de 
ap� studiate (Tabel 3). 
 

Tabel 3. Frecven�a organismelor macronevertebrate din cursuri de ap� apar�inând b.h. Mure�.  
Frequency of macroinvetebrates from watercourses belonging to Mures basin. 

Taxoni Mure� Arie� Târnava Cerna 
S U B N Sc G Sb M T Sh 

Turbellariata     2 - - - 12  
Gasteropoda 6 1 3 - 2 1 17 - - - 

Bivalvia - - - 2 - - - - - - 
Oligochaeta - 56 38 21 41 2 31 3 36 912 

Hirudinea 2 6 - - - 1 - - 1 - 
Acari 1 - - - - - 4 - - - 

Decapoda - - - 1 - - - - - - 
Isopoda - 1 - - - - - - - - 

Amphipoda 21 - - - 7 - 2 - 112 - 
Collembola - - - - - - 3 - - - 

Ephemeroptera 44 13 14 33 40 29 34 14 42 2 
Plecoptera 4 - - - 17 - 3 - 11 - 

Odonata - - 1 3 - - - - - - 
Heteroptera - - - 7 - - - - - - 
Trichoptera 34 8 42 14 26 35 29 4 15 1 
Coleoptera 3 - - - 3 - 1 - 2 - 

Diptera 14 23 33 14 20 8 28 7 157 124 
Nr. indivizi identifica�i 129 108 131 95 158 76 152 28 388 1039 

 
Semnifica�ia simbolurilor: S = Suseni, U = Ungheni, B = Br�ni�ca, N = N�dlac, Sc = Sc�ri�oara, G = Gligore�ti, Sb = 
Subcetate, M = Mihal�, T = Teliucu Superior, Sh = Sântuhalm 
 



CHIRIAC GABRIEL          VINTIL� FLORENTINA          GALASIU LUMINITA          LUNGU AURICA 
 

 219

O parte dintre macronevertebratele identificate au valoare de bioindicatori. Utilizând formele bioindicatoare �i 
metoda Pantle–Buck s-a calculat indicele saprob pentru toate sec�iunile analizate, care a sc�zut din amonte în aval pe 
toate râurile studiate. În general, valorile indicelui saprob au sc�zut din domeniul oligosaprob �i oligo-beta-mezosaprob 
în domeniul beta-mezosaprob, indicând cre�terea cantit��ii de substan�e organice biodegradabile datorate, în primul 
rând, aportului antropic. Starea ecologic�, în conformitate cu Directiva Cadru, a fost foarte bun� �i bun� (Tabel 4). 

Pentru cursurile de ap�, informa�ia adus� de studiul comunit��ilor de macronevertebrate este deosebit de util�. 
Urm�rirea unor parametri specifici permite definirea categoriei de calitate sau a st�rii ecologice în sec�iunea studiat�. 
Informa�iile aduse astfel le completeaz� pe cele aduse de studiul altor comunit��i biotice. 
 

Tabel 4. Varia�ia indicelui saprob calculat pe baza macronevertebratelor din cursuri de ap� apar�inând b.h. Mure�.  
Dynamics  of saprobic index based on macroinvertebrates  from watercourses belonging to Mures basin. 

Curs de ap� Sec�iuni Indice saprob Zon�  saprob� Stare ecologic� 
Mure� Suseni 1.5 oligosaprob� foarte bun� 

Ungheni 2 beta-mezosaprob� bun� 
Brani�ca 2.19 beta-mezosaprob� bun� 
N�dlac 2.08 beta-mezosaprob� bun� 

Arie� Sc�ri�oara 1.3 oligosaprob� foarte bun� 
Gligore�ti 2 beta-mezosaprob� bun� 

Târnava Subcetate 1.58 oligosaprob� foarte bun� 
Mihal� 2 beta-mezosaprob� bun� 

Cerna Teliucu Superior 1.5 oligosaprob� foarte bun� 
Sântuhalm 2.03 beta-mezosaprob� bun� 

 
Ihtiofauna reprezint� o comunitate biotic� aflat� în vârful piramidei trofice din ecosistemele acvatice, iar 

studiul acestei comunit��i este foarte util pentru evaluarea structurii �i func�ionalit��ii acestor ecosisteme. Compozi�ia 
specific� a faunei piscicole depinde de ecoregiune, tipologia cursului de ap� �i de particularit��ile hidromorfologice si 
hidrochimice etc. 

Ihtiofauna a fost inventariat� pe baza unor chestionare completate pe teren. Aspectele privind structura pe 
vârste a popula�iilor piscicole nu au fost abordate, necesitând studii �i echipamente suplimentare. 
În sec�iunile studiate au fost men�iona�i 38 taxoni din urm�toarele familii: Acipenseridae, Salmonidae, Thymallidae, 
Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae, Ictaluridae, Gadidae, Percidae, Centrarchidae, Cottidae, Poeciliidae. Unii 
taxoni (Salmonidae) sunt specifici tronsoanelor superioare ale râurilor. Al�i taxoni (Centrarchidae) caracterizeaz� 
tronsoanele inferioare ale cursurilor de ap�. 

Cyprinidele au fost cel mai bine reprezentate din punct de vedere al num�rului de taxoni (20), celelalte familii 
fiind reprezentate de mai putini taxoni (de ex. percidele – 5 taxoni; acipenseridele – 1 taxon; salmonidele – 2 taxoni). 

Num�rul de taxoni a crescut din amonte în aval. De ex. pe râul Mure�, pentru sec�iunile pentru care au fost 
adunate date, s-a remarcat dublarea num�rului de specii la N�dlac (26), comparativ cu Ungheni (13). În ceea ce prive�te 
valen�ele saprobe ale speciilor piscicole, s-a remarcat c�, de ex. la Sc�ri�oara, pe râul Arie�, au predominat formele 
indicatoare ale zonei oligosaprobe, iar la Brani�ca, pe râul Mure�, au fost predominante bioindicatorii zonei beta-
mezosaprobe (Barbus sp., Abramis brama, Gobio gobio, Rutilis rutilus). 

De�i datele avute la dispozi�ie nu au fost suficiente, se poate aprecia ca prezen�a speciilor salmonicole în 
anumite sec�iuni (pe Mure� la Br�ni�ca, pe Arie� la Sc�ri�oara) atest� existen�a unor condi�ii naturale sau apropiate de 
cele naturale, cu slabe influen�e antropice. Salmonidele permit identificarea condi�iilor de referin�� pentru cursurile de 
ap�, în func�ie �i de tipologia acestora. Prin compara�ie cu date istorice privind salmonidele din b.h. Mure� (anii  �50 ai 
sec. XX) se constat� o r�spândire mai redus� a acestora, fapt corelat cu restrângerea tronsoanelor cu condi�ii de referin�� 
din b.h. Mure�. 

 
CONCLUZII 

 
În urma inventarierii comunit��ilor biotice din b.h. Mure� s-a observat modificarea compozi�iei specifice a 

acestora  din amonte în aval �i sub influen�a impactului antropic. De pild�, în cazul macronevertebratelor, dac� în 
sec�iunile martor predominante sunt larvele de insecte (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), în sec�iunile din aval 
supuse impactului antropic predominante sunt insectele din grupul Diptera (Chironomidae) �i unii viermi (Oligochaeta). 

În cursurile de ap� din b.h. Mure� s-a observat, în sec�iunile considerate martor, prezen�a unor comunit��i 
zoobentonice diverse, abundente, echilibrate, cu taxoni sensibili. Sub influen�a condi�iilor hidro-morfologice, fizico-
chimice si, în special, datorit� impactului antropic, în aval, în sec�iunile de pe toate râurile studiate, s-a remarcat 
sc�derea diversit��ii, diminuarea num�rului de indivizi, dispari�ia formelor sensibile �i predominan�a formelor tolerante 
�i ubicuitare.  

Num�rul de taxoni de macronevertebrate scade din amonte în aval, în timp ce num�rul de taxoni 
fitoplanctonici �i ai ihtiofaunei cre�te din amonte în aval. În cazul fitoplanctonului, în general, cre�te �i abunden�a din 
amonte în aval. 
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Utilizarea formelor bioindicatoare �i metoda Pantle-Buck s-a calculat indicele saprob. Valorile indicelui saprob 
au sc�zut din amonte în aval pe toate râurile luate în studiu. Starea ecologic�, în conformitate cu cerin�ele Directivei 
cadru, a fost foarte bun� �i bun�.  

Formele fitoplanctonice au fost întâlnite �i în componen�a comunit��ilor fitoplanctonice, astfel încât studiul 
oric�reia dintre cele dou� asocia�ii de organisme aduce informa�ie comparabil�. În unele situa�ii s-a semnalat o 
diversitate mai ridicat� a fitobentosului în compara�ie cu fitoplanctonul. 

R�spândirea mai redus� a speciilor salmonicole comparativ cu anii  �50 confirm� procesul de restrângere a 
tronsoanelor cursurilor de ap� cu condi�ii de referin��, cauzat, în general, de impactul antropic, proces detectat �i prin 
analiza altor comunit��i biotice. 

Deoarece sec�iunile studiate pe acela�i râu au fost situate la distan�e mari unele de altele, s-a putut defini o stare 
ecologic� medie a respectivelor cursuri de ap�. Punctiform, pe anumite tronsoane (de ex. pe r. Arie�) calitatea apei este 
mult redus� din cauza impactului antropic important. 

Datele ob�inute au permis s� se fac� unele aprecieri orientative privind sec�iunile martor �i posibilitatea 
utiliz�rii lor ca sec�iuni de referin��, conform cerin�elor Directivei Cadru a Apei. În sec�iunile considerate de referin�� 
sursele punctiforme �i difuze de poluare în multe cazuri, �i influen�a lor se observ� �i în structura comunit��ilor biotice, 
inclusiv a macronevertebratelor. Se sugereaz� mutarea în amonte a sec�iunilor de referin�� de pe râurile studiate din b.h. 
Mure�, deoarece nu corespund în totalitate cerin�elor propuse de D.C.A. a U.E. în domeniul politicii apei. 
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