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STÂNCA RESERVOIR 
 

LAUREN�IA UNGUREANU  
 

Abstract 
The article contains data on primary production, destruction and the structure of phytoplan communities of 

Coste�ti-Stânca reservoir during 2005 vegetation period. A total number of 72 species and varieties of planktonic algae 
were identified, these bellonging to the following taxonomic groups: Cyanophyta- 8, Chrysophyta - 1, Bacillariophyta-  
31, Pyrrophyta -1 , Euglenophyta – 8, Chlorophyta – 23. Within the seasonal dynamics, the highest values of 
quantitative parameters were revealed during summer and autumn. The average value of the primary production 
reached the level 199,5 gO2/m2during 2005, this  being much lower than the average annual values of 1996-1998. The 
destruction values instead, reached the level of 2421,09 gO2/m2, remaining remaining stable in comparison to 1996-
1998. The A:R ratio of 0,08 indicates a dominance of alohtone organic substances in the biotic processes of lake 
ecosystem. 
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INTRODUCERE 

 
Ecosistemele acvatice ale bazinului râului Prut suport� în permanen�� o puternic� sarcin� antropic� ce se 

reflect� în primul rând asupra comunit��ilor organismelor autotrofe. Studiul diversit��ii �i structurii cantitative a 
fitoplanctonului are o deosebit� importan�� în prevederea transform�rilor posibile a ecosistemelor acvatice �i contribuie 
la elaborarea bazelor �tiin�ifice de men�inere a hidrobiocenozelor relativ stabile care vor asigura p�strarea calit��ii apei. 
Particularit��ile de dezvoltare a fitoplanctonului în râul Prut �i lacul de acumulare Coste�ti-Stânca  în diferite perioade 
de func�ionare a lor au fost reflectate într-un �ir de lucr�ri �tiin�ifice, în care se men�ioneaz� c� factorii naturali �i 
antropici au produs transform�ri considerabile ale regimului biohidrochimic al ecosistemelor acvatice, iar fitoplanctonul 
a reac�ionat rapid la schimbarea condi�iilor ecologice (UNGUREANU I., 1983; �ALARU V., 1984; �ALARU V, UNGUREANU 
L., 1995; TODERA� I. et al, 1998, 2002; UNGUREANU L, 1997, 2000, 2003). Cercet�rile noastre au fost orientate în sensul 
aprecierii structurii taxonomice, parametrilor cantitativi, productivit��ii primare a comunit��ilor fitoplanctonice �i 
calit��ii apei lacului de acumulare Coste�ti-Stânca. 

 
MATERIAL �I METODE 

 
În perioada de vegeta�ie 2005 au fost colectate �i analizate 16 probe din lacul de acumulare Coste�ti-Stânca - 

sectorul superior, medial �i inferior. Colectarea �i prelucrarea probelor de fitoplancton au fost efectuate conform 
metodelor unificate de colectare �i prelucrare a probelor hidrobiologice de teren �i experimentale. Identificarea speciilor 
a fost efectuat� cu ajutorul determinatoarelor în vigoare. Au fost efectuate 9 serii de experien�e pentru aprecierea 
nivelului produc�iei fitoplanctonului �i destruc�iei. Produc�ia primar� �i destruc�ia au fost determinate prin metoda 
vaselor expuse în modifica�ia oxigenic�. Calitatea apei în lacul Coste�ti-Stânca a fost apreciat� prin metoda Rotshain, 
indicele saprobic fiind calculat în baza parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului.  

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
În componen�a fitoplanctonului lacului de acumulare Coste�ti-Stânca au fost identificate 72 specii �i variet��i 

de alge planctonice repartizate în urm�toarele grupe taxonomice: Cyanophyta- 8, Chrysophyta - 1, Bacillariophyta-  31, 
Pyrrophyta -1 , Euglenophyta – 8, Chlorophyta – 23. Din totalul de taxoni men�iona�i 38 au fost identifica�i în sectorul 
superior, 24 în cel medial �i 26 în sectorul inferior. Mai divers a fost fitoplanctonul în perioada estival�, reprezentat în 
majoritate de algele clorofite �i bacilariofite. În aceast� perioad� au fost identificate specii din pirofite �i hrisofite, care 
nu au fost întâlnite în celelalte anotimpuri. Dezvoltare considerabil� au înregistrat speciile: Nitzschia acicularis W.SM, 
Synedra acus KUTZ var. acus, Synedra ulna (NITZSCH.), Chlorella vulgaris BEIER., Monoraphydium contortum THUR.  

Schimb�ri esen�iale au suportat în decursul perioadei de vegeta�ie �i indicii cantitativi ai fitoplanctonului. 
Biomasa fitoplanctonului a fost aproximativ la acela�i nivel în toate sectoarele lacului în pofida diferen�elor remarcabile 
în ceea ce prive�te apartenen�a specific� �i abunden�a algelor planctonice, înregistrate în diferite sectoare ale lacului. În 
sectorul superior se observ� ponderea algelor cianofite (1,39 mln cel./l) �i clorococoficee (1,67 mln cel./l) în formarea 
efectivului numeric �i ponderea bacilariofitelor (2,33 g/m3) în formarea biomasei (tab.1). Sectorul medial a fost dominat 
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de algele cianofite (4,77 mln cel./l), iar cel inferior de algele clorococoficee atât conform efectivului numeric (8,58 mln 
cel./l) cât �i a valorilor biomasei (3,93 g/m3). 

Distribu�ia cantitativ� neuniform� a grupelor principale de alge în diferite sectoare ale lacului este determinat� 
de particularit��ile condi�iilor ecologice corespunz�toare acestor sectoare. 

Tabelul 1.  
Efectivul numeric (num�r�tor - mln cel./l) �i biomasa (numitor-g/m3) fitoplanctonului 

lacului Coste�ti -Stânca în anul 2005 
The number (numerator - mln cel./l) and biomass (denumerator-g/m3) of phytoplankton of Coste�ti – Stânca reservoir 

during 2005. 
 

Grupele de alge Sectoarele lacului 
superior medial inferior 

Cyanophyta 
1,39 
0,08 

4,77 
0,75 

1,07 
0,07 

Chrysophyta 
0,25 
0,64 

0,04 
0,02 

0,01 
0,01 

Bacillariophyta 
0,62 
2,33 

0,38 
1,1 

0,12 
0,3 

Pyrrophyta - 
0,12 
1,58 - 

Euglenophyta 
0,14 
0,5 

0,12 
0,42 

0,01 
0,10 

   Volvocophyceae - 
0,27 
0,23 - 

Chlorococcophyceae 
1,67 
0,4 

0,68 
0,15 

8,58 
3,93 

  Desmidiales - 
 
- - 

      Total 
4,07 
3,95 

6,38 
4,25 

9,79 
4,41 

 
În dinamica sezonier� a fitoplanctonului lacului Coste�ti-Stânca au fost înregistrate valori mai ridicate ale 

parametrilor cantitativi în perioada estival� �i autumnal� (fig. 1, 2).  În ultimii ani, vara �i toamna, se observ� 
dezvoltarea considerabil� a speciei Chlorella vulgaris în sectorul inferior al lacului,  care condi�ioneaz� valori destul de 
ridicate ale efectivului numeric �i ale biomasei fitoplanctonului în acest sector. Efectivul numeric al fitoplanctonului 
lacului a oscilat în decursul perioadei de vegeta�ie în limitele 1,9 - 11,63 mln cel./l, iar biomasa intre 0,79 – 7,06 g/m3. 
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Figura 1. Dinamica sezonier� a efectivului  numeric 
(mln cel./l) al fitoplanctonului lacului de acumulare 
Coste�ti-Stânca  
Figure 1. The seasonal dynamics of phytoplankton 
number (mln cel./l) in Coste�ti-Stânca reservoir 
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Figura. 2. Dinamica sezonier� a biomasei (g/m3)  
fitoplanctonului lacului de acumulare Coste�ti-Stânca. 
Figure 2. The seasonal dynamics of phytoplankton 
biomass (g/m3) of Coste�ti-Stânca reservoir 
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Valoarea medie anual� a biomasei fitoplanctonului lacului de acumulare Coste�ti-Stânca a constituit 4,2 g/m3  
�i conform clasific�rii troficit��ii obiectivelor acvatice dup� indicii hidrobiologici (Oxiiuc O. et all, 1994) caracterizeaz� 
lacul ca ecosistem eutrof. 

În lacul de baraj Coste�ti-Stânca procesul fotosintezei fitoplanctonului decurge pân� la 5-7 m adâncime, îns� 
produc�ia primar� de baz� este sintetizat� în stratul de ap� cuprins între 1,5-3 m. Estimarea valorilor produc�iei primare 
a fitoplanctonului în lacul de baraj Coste�ti –Stânca sub un metru p�trat de suprafa�� acvatic� pune în eviden�� rezultate 
destul de neuniforme în ceea ce prive�te  repartizarea lor vertical�. Cât prive�te repartizarea pe sectoare în perioada de 
prim�var� valori mai ridicate ale produc�iei primare au fost înregistrate în sectorul superior (3,01 gO2/m2� 24 h) �i cel 
medial (3,45 gO2/m2� 24 h) al lacului (tab. 2.). Productivitatea primar� a fitoplanctonului în sectorul inferior în aceast� 
perioad� a fost mult mai mic� �i constituia 1,48 gO2/m2� 24 h., astfel plasându-se pe pozi�ia celui mai neproductiv sector 
al lacului. Aceasta se explic� prin faptul c� condi�iile termice �i asigurarea cu elemente biogene în sectoarele cu 
adâncime mic� sunt mai favorabile decât în sectoarele cu adâncime mai mare.  

Procesele destruc�iei materiei organice în lacul Coste�ti-Stânca se caracterizeaz� printr-o repartizare vertical� 
mai uniform� spre deosebire de cele ale produc�iei primare. Valorile destruc�iei substan�elor organice în perioada 
estival� au variat în limitele 0,24 -5,4 gO2/m3� 24 h. Valoarea maximal� a destruc�iei a fost înregistrat� în sectorul 
superior al lacului, iar cea minimal� în sectorul medial. 

 
Tabelul 2.  

Dinamica valorilor produc�iei primare a fitoplanctonului  (A-  gO2/m2� 24 h) �i destruc�iei materiei organice 
(R- gO2/m3� 24 h) în lacul de acumulare Coste�ti Stânca în anul 2005 

 
The values of primary production (A- gO2/m2� 24 h) and destsruction of organic matter (R- gO2/m3� 24 h) 

dynamics Coste�ti- Stânca reservoir during 2005. 
 

Sector prim�vara vara 
 A R A R 
superior 3.01 5.4 0.04 0.44 
medial 3.45 0.24 0.7 1.87 
inferior 1.48 0.67 0.43 1.32 

 
Vara valorile produc�iei primare au sc�zut considerabil în toate sectoarele lacului �i se situau în limitele 0,04 -

0,7 gO2/m2� 24 h. Valorile destruc�iei au fost mult mai ridicate, cu excep�ia sectorului superior,  decât în perioada de 
prim�var� situându-se în limitele 0,44 -1,87 gO2/m3� 24 h.  În anul 2005 produc�ia primar� medie pe perioada de 
vegeta�ie în lacul Coste�ti-Stânca a înregistrat valoarea de 199,5 gO2/m2 �i este mult mai mic� decât valorile medii 
anuale înregistrate în perioada anilor 1996-998. Valorile destruc�iei au fost mult mai ridicate în majoritatea sectoarelor 
lacului, iar valoarea medie a destruc�iei pentru perioada de vegeta�ie – 2421,09 gO2/m2 a fost la nivelul anilor 1996-
1998. Raportul A:R – 0,08 indic� ponderea substan�elor organice alohtone în procesele biotice ale ecosistemului lacului. 
Aceea�i situa�ie a fost înregistrat� �i în perioada anterioar� de cercetare a. 1996-1998, când valoarea raportului A:R a 
variat în limitele 0,39 – 0,84. 

 Fluctua�iile sezoniere �i spa�iale ale produc�iei primare în lacul de acumulare Coste�ti-Stânca �i râul Prut de 
regul� sunt înso�ite de fluctua�iile  biomasei fitoplanctonului, succesiunile structurii comunit��ilor de alge planctonice,  
schimb�rile concentra�iilor elementelor nutritive �i varia�iile valorilor transparen�ei apei, condi�ionat� de con�inutul 
substan�elor în suspensie. 

Calitatea apei în lacul Coste�ti –Stânca a fost evaluat� în baza parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului �i au 
fost stabilite varia�ii ale valorilor indicelui saprobic în limitele 1,98- 3,59 (tab.  3). O calitate mai bun� a apei a fost 
apreciat� în sectorul superior al lacului, în care valorile indicelui saprobic constituiau 1,98 în perioada estival� �i 2,04 în 
cea autumnal� �i indic� la clasa calit��ii apei 3a „satisf�c�tor curat�”. Mai poluat s-a dovedit a fi sectorul inferior al 
lacului în care valorile indicelui saprobic se încadreaz� în limitele zonei �-mezosaprobe „poluat�”.  

 
Tabelul 3. 

Varia�iile valorilor indicelui saprobic în lacul Coste�ti-Stânca în anul 2005 
Variation of saprobic index in Coste�ti-Stânca reservoir during 2005 

 
Sector prim�vara vara toamna media 

Superior 2,93 2,04 1,98 2,32 
Medial 2,53 2,14 - 2,33 
Inferior 3,08 3,19 3,59 3,29 
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CONCLUZII 

 
În rezultatul investiga�iilor s-a stabilit c� succesiunile sezoniere �i multianuale ale diversit��ii specifice �i 

indicilor cantitativi ai fitoplanctonului lacului Coste�ti-Stânca se produc în temei în dependen�� de oscila�iile diversit��ii 
�i indicilor cantitativi ai algelor cianofite, bacilariofite �i clorococoficee. În acela�i timp succesiunile indicilor cantitativi 
ai diferitor grupe de alge �i a fitoplanctonului în întregime sunt strâns legate de schimb�rile condi�iilor ecologice, care 
se produc sub influen�a factorilor naturali �i antropici. A fost stabilit c� succesiunea sezonier� a fitoplanctonului, este 
determinat� de un complex de factori, printre care rolul principal îi apar�ine temperaturii, luminii, dinamicii maselor de 
ap� �i concentra�iei elementelor nutritive. 

Analiza comparativ� a rezultatelor ob�inute în perioada de cercetare 2005 cu rezultatele cercet�rilor anterioare 
pune în eviden�� o consecutivitate determinat� a ponderii unor sau altor specii de alge, care se repet� din an în an, 
diferen�ele fiind în cea mai mare parte cantitative  �i condi�ionate  de efectivul numeric al popula�iilor. 

În anul 2005 produc�ia primar� medie pe perioada de vegeta�ie în lacul Coste�ti-Stânca a fost mult mai mic� 
decât valorile medii anuale înregistrate în perioada anilor 1996-998, iar valoarea medie a destruc�iei pentru perioada de 
vegeta�ie a fost la nivelul anilor 1996-1998. Raportul  A/R se schimb� în timpul polu�rii �i autopurific�rii prin urmare 
poate fi folosit pentru caracteristica nivelului de poluare organic� în ecosistem. Cu cât este mai înalt nivelul de 
p�trundere în ecosistem a substan�elor organice alohtone, cu atât mai mult ele influen�eaz� asupra echilibrului 
proceselor de produc�ie- distruc�ie. 
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