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UNELE CARACTERISTICI GEOCHIMICE ALE SEDIMENTELOR
ACTUALE DIN LACUL DE BARAJ CĂLIMĂNEŞTI, DE PE CURSUL
RÂULUI SIRET
Nicolae Apetroaei 1
SOME GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE ACTUAL
Sh'DIMENTS FROM THE CĂLIMĂNEŞTI DAM LAKE ON THE SIRET
RIVER COURS
Key words: dam lake, actual sediments, eutrophication, heavy metals
Abstract:
The Călimăneşti dam lake is situated in the cours of the Siret
river, downstream of their confluence with Trotuş river, in Vrancea
district (Romania). It has a surface of 1 1 66 ha, a water volume of
3
44. 1 06 m , the length of 1 O km, the maxima) width of 0,8 km, the
maxima) depth of approximatively 1 2 m, and it was realisated in
1 993 year, for the irrigation of a 5 1 9000 ha agricultura) surface
and, also, for producing of electric energy ( 40 MW).
During the 1996 1 998 years period, on this aquatic ecosystem
and his tributary (Siret river and Trotuş river) carried out complex.
investigations, conceming the physico-chemical characteristics of
actual sediments and water lake, also, the hydrobiological
characteristics: structure, density and dynamics of the
phytoplankton, zooplankton, ichtiophauna and bacteria, from
tributary and from different zones of Călimanesti dam lake (fig. 1 )
A part of results obtained was communicated (N. Apetroaei et al.,
2002).
This paper present data conceming the values of some
geochemical parameters which are involved in the eutrophication
process, also, the levels of some heavy metals in the actual
sediments from Călimănesti dame lake.
-

.

Introducere

Lacul de baraj Călimăneşti este amplasat pe cursul râului Siret, în aval
de confluenţa acestuia cu râul Trotuş, pe teritoriul j udeţului Vrancea. Are

1

Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică, Aleea Migdalilor nr. 2,
Piatra- Neamţ
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suprafaţa de 1 1 66 ha, un volum de apă de 44 1 0 6 m , lungimea de 1 O km,
lăţimea maximă de circa 0,8 km si adâncimea maximă de circa 1 2 m.
Acumularea a fost realizată cu scopul de a asigura nivelul necesar
derivării debitelor prin canalul Siret - Bărăgan, pentru irigarea a circa 5 1 9.000
ha teren agricol, precum şi cu scopul de a produce energie electrică (40 MW).
Suprafaţa acesteia este acoperită, de regulă, timp de 5 - 6 luni pe an, în
intervalul noiembrie - aprilie, cu un strat de gheaţă, gros de 40 - 50 cm.
Asupra ecosistemului acvatic Călimăneşti şi asupra principalelor surse
de alimentare a acestuia (râurile Siret si Trotuş), noi am efectuat cercetări
lirnno logice complexe, urmărind determinarea caracteristicilor fizica-chimice
ale apei şi sedimentelor actuale, structura, densitatea numerică si dinamica
fitoplanctonului, zooplanctonului, faunei piscicole si microorganismelor
acvatice din lac; parte din datele obţinute în cadrul acestui studiu au fost
comunicate (Apetroaei et al., 2002).
Lucrarea de faţă are în vedere rezultatele investigaţiilor efectuate asupra
unor parametri geochimici implicaţi în procesul de eutrofizare şi asupra unor
metale grele din sedimentele actuale ale lacului de baraj Călimăneşti.
.

Material şi metodă

Cercetările, ale căror rezultate le prezentăm în cele ce urmează, s-au
efectuat asupra unor probe de sedimente actuale prelevate, trimestrial, în
perioada 1 996 - 1 998, din râurile Siret si Trotuş, precum şi din diferite zone ale
lacului de baraj Călimăneşti (staţiile: Baraj, Centru şi Coada lacului ) - fig. 1 ,
concomitent cu probele de apă care au stat l a baza stabilirii caracteristicilor
hidrochimice si hidrobiologice ale acestor ecosisteme. Pentru deplasarea pe lac,
în vederea prelevării probelor din cele 3 staţii menţionate, ne-am folosit de o
salandra, utilizată, în acea perioadă, la extragerea balastrului folosit la
prepararea betoanelor, de pe fundul cuvetei lacustre.
Investigaţiile geochimice au avut în vedere următorii parametri : reacţia
sedimentelor, conţinuturile de apă interstiţială şi de substanţă organică ale
acestora, concentraţiile formelor minerale ale elementelor biogene esenţiale din
apa interstiţială (NH / , N02 . , N0 3. , PO/) şi conţinutul unor metale grele din
sedimente.
Determinarea pH-ului s-a făcut cu ajutorul unui pH-metru de teren tip
WTW, apa interstiţială s-a determinat gravimetric, substanţa organică - prin
metoda titrimetrică ( oxidare cu bicromat de potasiu, în prezenţa acid ului
sulfuric şi titrarea excesului de oxidllnt din proba analizată, cu soluţie 0,2 N de
Sare Mohr), NH/ , N02 - , N03- şi PO/ - spectrofotocolorimetric, iar
8
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conţinutul metalelor grele - prin metoda spectrografică semicantitativă, analiza
efectuându-se pe probe calcinate, în prealabil, la 5 50 °C.

Fig. 1. Schiţa bazinului hidrografic Siret şi a lacului de baraj Călimăneşti,
cu localizarea staţiilor de prelevare a probelor hidrogeochimice şi hidrobiologice.

Rezultate şi discuţii

Datele ce privesc parametrii geochimici implicaţi în procesul de
eutrofizare a ecosistemelor lacustre, rezultate din analiza probelor de sedimente
prelevate din diferite zone ale lacului de baraj Călimăneşti (Cd - Coada lacului ;
C - Centru ; B - Baraj), în perioada 1 996 - 1 998, sunt prezentate în tabelele 1 şi
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2, iar cele referitoare la conţinutul unor metale grele din sedimentele lacului şi
ale tributarilor ( l - râul Siret; 2 - râul Trotuş) - în tabelul 4.
Dinamica valorilor unor parametri chimiei ai sedimentelor actuale din lacul de
baraj Călimăneşti, în perioada : 14.05 . 1 996 -08. 1 0. 1 998
Tabelul 1
Nr

Parame-

Statia

crt

trul

de

1.

determi-

prele-

nat

va re

Umiditate

1 05°C

(%)

Lac:
Coada
Centru
Bar;:�j

V

48,76

1996

V

1997

VII

X

VII

X

40,30

57,33

54,75

54,17

43,52

48,90

54,66

56,10

58,27

54,39

60,17

54,22

57,76

59,48

61,43

6,75

6,34

6,92

6,65

6,75

6,35

6,80

6,75

6,80

6,65

6,72

6,90

6,85

V

1998

VII

X

53,43

53,78

52,32

60,14

58,12

58,14

59,91

59,76

59,68

6,80

6,45

6,05

6,10

6,70

6,40

6,15

6,00

6,60

6,30

6,05

5,62

Lac:
pH

2.

(unitati)

Coada

Cent ru
Baraj
Lac:

3.

Substanta

Coada

organica

Centru

(%)

Baraj

NH,'

Coada

6,75

-

8,09

7,03

4,95

5,32

4,93

5,47

5,14

10,19

7,98

6,18

6,09

6,77

6,52

4,87

6,04

9,16

11,40

9,46

4,76

4,75

5,35

6,73

4,60

6,31

1,34

0,91

2,25

3,57

3,07

0,851

0,140

0,614

1.16

1.17

2,56

2,68

2,81

0,486

0,352

0,532

0,98

1,77

2,29

2,56

2,52

4,57

0,972

0,070

0,864

-

0.530

0,420

0,068

0,073

0,340

0,450

0,227

0,408

0,400

0,190

0,170

0,510

0,350

0,300

0,245

0,296

0,62

0,560

0,240

0,240

0,153

0,460

0,250

0,210

0,314

-

0,026

0,032

0,058

0,233

0,031

0,253

0,147

0,198

0,026

0,013

0,058

0,243

0,042

0,375

0,115

0,216

0.053

0.072

0,211

0,249

0,116

0,147

0,316

0,168

0,244

Lac:
4.

(mgl

Centru

No,·

Coada

IOOg)

Baraj

-

Lac:
5.

(mg/

Centru

IOOg)

Baraj

Po,'·

Coada

Lac:
6.

(mg/

IOOg)

Centru
Baraj

Datele din tabelul 1 arată faptul că sedimente1e actuale din lacul
Călimăneşti prezintă o reacţie slab acidă şi concentraţii, pentru parametri
chimiei cu rol in procesul de eutrofizare, caracteristice ecosistemelor lacustre
mezo-eutrofe.
Pe parcursul celor 3 ani de investigaţii s-au evidenţiat diferenţe de la o
perioadă la alta, în ceea ce priveşte valorile parametrilor la care ne-am referit
mai sus, datorate intensităţii diferite a proceselor biochimice din sedimente şi a

10
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celor de schimb de substanţă şi energie, cu masa de apă liberă de deasupra (în
legătură cu evoluţia temperaturii mediului).
Date comparative privind l imitele de variaţie şi valorile medii ale concentraţiilor
unor parametri chimiei ai sedimentelor actuale din lacul de baraj Călimăneşti,
în anii 1 996, 1 997 şi 1 998.
Tabelul 2
Nr.
crt

1.
2.
3.
4.

Anul:
Parametrul determinat
Substanţa organica
(%)
NH/
(mg/I OOg)
NoJ(mg!I OOg)
P043(mg/IOOg)

1 997
4,75 - 6,77
5 45
2,25 - 4,57
2 95
0,06 - 0,5 1
o 26
0,03 1 - 0,240
0,130

1 996
5,84 - Il ,40
7,71
O, 1 2 - 2,29
1 17
0, 1 5 - 6,62
0,35
0,026 - 0,2 1 1
0,054

1 998
4,60 - 6,73
5,70
O,o7 - 0,97
0,54
0,2 1 - 0,54
0,30
0, 1 1 5 - 0,375
0,225

Pe durata celor 3 ani de investigaţii, valorile parametrilor din tabelul 2
au rămas reduse ca mărime, în comparaţie cu valorile corespunzatoare
determinate în lacul de baraj Galbeni (Apetroaei, 1 996), care este amplasat pe
acelaşi râu, cu circa 50 km în amonte de Călimaneşti, la confluenţa sa cu râul
Bistriţa (tabelul 3 ).
Date comparative privind valorile medii (n 6) ale unor parametri chimiei ai
sedimentelor actuale din lacurile de baraj Galbeni şi Călimăneşti,
de pe cursul raului Siret
Tabelul 3
=

Nr.
crt.

1
2

Parametrul

:

Lacul de
baraj

pH
(unitaţi)

Subst.
or g.
(%)

NH/
(mg!
10 g)

N03(mg!IOOg)

PO/(mg!l OOg)

NH/
/NOJ.

N min./
PO/

Galbeni
Călimăneşti

6,94
6,25

8, 1 4
5,84

0,55
2 1 ,22

1 ,08
0,27

0,42
0,24

1 9,64
2,03

1 26,66
6,44

În consecinţă, se poate vorbi de un important proces de autoepurare a
apei raului Siret, pe tronsonul cuprins între cele două lacuri de baraj .
Dacă raportăm conţinuturile din tabelul 4 , l a valorile din Normativul
românesc 1 2002, referitoare la concentraţiile limită ale unor metale grele în
sedimente, constatăm faptul că doar conţinutul de zinc din sedimentele lacului
Călimănesti depăşeşte de circa 2x concentraţia limită admisă şi că celelalte
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metal e determinate
corespunzătoare.

de

not

au

valori

inferioare

concetraţiilor

limită

Conţinuturile unor metale grele în sedimentele din râul Trotuş, din râul Siret şi
din lacul de baraj Călimăneşti
Tabelul 4
Nr.

Metalul greu

crt.

(p.p.m)

1
2
3
4
5
6

Cobalt
Crom
Cupru
Mangan
Nichel
Plumb

7

8

Vanadiu
Zinc

Râul
Trotus

Râul
Siret

Coadă-lac

5
25
30
900
15
10
90
1 800

3
70
30
2000
25
10
70
1 000

3
50
20
3000
20
7
90
500

Lacul Călimaneşti
Centru

Baraj

5
50
25
2800
30
10
1 50
1200

3
60
25
1 750
25
7
1 35
200

Date comparative privind conţinuturile medii (p.p.m) ale unor metale grele în
Scoarţa continentală şi în sedimentele actuale ale lacului de baraj Călimăneşti

Nr

crt
1
2

J

Continutul mediu
(p.p.m.) în :
Scoarţa �onti nentala
Sedimente Lac
Calimaneşti
±%faţa de Se.
continentală

Co

Cr

29

185

4

53

- 86,21

-71,35

Metalul greu determinat :
Cu
Mn
Ni
Pb
75
1400
8
105

Tabelul 5
V

Zn

230

80

23

2500

25

8

125

633

-69,34

+78,57

-76,19

o

-45,65

+691,00

Pe de altă parte, din tabelul 5 - în care sunt prezentate conţinuturile
medii ale metalelor grele analizate, comparativ cu valorile medii ale aceloraşi
metale in Scoarţa continentală (Taylor and Mc.Lennan, 1 988) - se constată că,
deşi bazinul hidrografic al râului Siret este foarte mare şi, în cursul său până la
intrarea în lacul Călimăneşti acest râu colecta - în special, până spre sfărşitul
ultimului deceniu al secolului trecut - ape uzate deversate de mari poluatori din
industriile chimică, petrochimică, metalurgică, minieră, alimentară, de
prelucrare a lemnului etc., majoritatea metalelor grele determinate prezintă
conţinuturi medii inferioare celor corespunzatoare din Scoarţa continentală,
faptul datorându-se reţinerii acestora în sedimentele râului şi ale lacurilor de
baraj din sectorul amonte de Călimăneşti ; doar zincul depăşea de peste 8 ori
nivelul său mediu în soarţa continentală, urmare, probabil, prezenţei unei surse
de contaminare mai apropiată de acest ecosistem acvatic, de pe râul Trotuş.
Ordinea de abundentă a celor 8 metale grele este :
12
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- în Scoarţa continentală : Mn > V > Cr > Ni > Zn > Cu > Co > Pb
-în sedimentele lacului Călimăneşti : Mn > Zn > V > Cr > Ni > Cu > Pb > Co
Concluzii

- parametri chimiei cu rol în procesul de eutrofizare (substanţa organică
şi elementele biogene esenţiale) prezintă în sedimentele lacului de baraj
Călimăneşti valori caracteristice ecosistemelor lacustre aflate in stadiul de
mezo-eutrofie ;
- dintre metalele grele determinate, doar zincul prezenta în sedimentele
actuale din lacul Călimăneşti valori mai mari decât valoarea limită admisă
pentru acest element, de Normativul românesc privind obiectivele de referinţă
pentru clasţficarea calităţii apelor de suprafaţă, respectiv decât conţinutul
mediu corespunzator din crusta continentală.
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CARACTERISTICI HIDROGEOCHIMICE ŞI HIDROBIOLOGICE ALE
UNOR LACURI DE BARAJ DE PE CURSUL RÂULUI BISTRIŢA
2
N. Al. Apetroaei 1 , Maria Apetroaei 1 , Florentina Jâpa 1 , Nicoleta Nechita ,
3
3
Fănica Pra lea , Tatiana Ţăruş 1 , Maria-Ramona Vasi liu
1/YDROGEOCHEMICAL AND HYDROBIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF SOME DAM LAKES FROM TIIE COURSOF
TIIE BISTRIŢA RIVER (ROMÂNIA)
Kcy word
Abstract:

hydrogeochemical characteristics, aquatic orgamsms, water
quality, eutrophycation level
This paper present the hydrogeochemical, biochemical and
hydrobiological data, obtained during the 2004 year, through
seasonal investigations (spring, summer, autumn) on the water and
on the actual sediments from five dam lakes which are situated on
the course on the Bistritza river : Bâtca Doamnei, Racova, Gârleni,
Lilieci and Şerbaneşti . During the last 14 years, were not made the
systematic researches on these aquatic ecosystems and in this
period some industrial activities were stoped and another were
reduced. The Bâtca Doamnei dam lake is situated upstream of the
Piatra- Neamţ city and this lake is not affected by the industrial
used waters ; the other lakes are placed downstream of Piatra
Neamţ and they are polluted with rcsidual waters, which result
from the industrial and domestic activities. Through the correlation
of the data obtained from the physico-chemical and biologica}
investigations was established the water quality and the level of
eutrophication for each ecosystem : the Bâtca Doamnei dam lake is
mezotrophic and present the characteristics of the Il water category
of quality, the Racova lake is eutrophic, while the lake from
downstream of Racova are mezo-eutrophics and have the
characteristics of the 11-111 water quality category (by romanian
standard 1 2002). The year, reflecting an improvement of the water
quality from Racova, Gârleni, comparison of the actual data with

1 Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică , Aleea Migdalilor m. 2,
Piatra- Neamt
2 Muzeul de Ştiinţe Naiurale, str. Petru Rareş nr. 26, Piatra- Neamţ
3 Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ, str. M. Sadoveanu m. 2, Piatra- Neamţ
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the data obtained before of the 1 990 Lilieci and Şerbaneşti lakes,
because the phenomenon of the industrial pollution of these lakes
was considerable diminished.
Introducere

Lucrarea prezintă rezultatel e cercetărilor hidrogeochimice, biochimice
şi hidrobiologice efectuate în cursul anului 2004, asupra unu i număr de 5
ecosisteme acvatice lacustre, aparţinând primului sistem hidroenergetic
amenajat la noi în ţară, pe cursul râului Bistriţa, în sectorul Piatra- Neamţ Bacău: L. Bâtca Doamnei, L. Racova, L. Gârleni, L. L ilieci şi L. Şerbăneşti
(fig . 1 ). Primul este amplasat la !imi ta de vest a municipiului Piatra- Neamţ, într
o zonă neafectată de poluarea industrială, iar celelalte se găsesc în aval de
Piatra- Neamţ, într-un sector al râului în care sunt deversate ape uzate,
industriale şi menajer- orăşeneşti.
Înainte de anul 1 990, în sectorul din aval de Piatra- Neamţ al râului
B istriţa se deversau mari cantităţi de ape uzate, rezultate de la o serie de
obiective industria le amplasate în municipiul Piatra- Neamţ (fosta Fabrică de
Hârtie şi Cartoane "Comuna din Paris " şi fosta Fabrică de Celuloză şi Hârtie
,,Reconstrucţia'), pe platforma industrială Săvineşti - Roznov (Combinatul de
Fire şi Fibre Sintetice Săvineşti ; Combinatul de lngrăşăminte Azotoase
Roznov) şi în oraşul Buhuşi (Fabrica de Postav), la care se adăugau apele
menaj er- orăşeneşti deversate în acest sector de râu. După anu l 1 990, însă,
fenomenul de poluare a râului Bistriţa, în sectorul la care ne referim, s-a redus
mult, prin sistarea sau reducerea activităţilor industriale de la o serie de
întreprinderi dintre cele manţionate mai sus : Fabrica de Celuloză şi Hârtie
,,Pergodur" Piatra- Neamţ (fostă ,,Reconstrucţia "), C.F.S. Săvineşti,
Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase Roznov şi Fabrica de Postav Buhuşi ; ca
urmare, calitatea mediului acvatic a înregistrat o ameliorare considerabi lă.
Aspectul menţionat este evidenţiat de datele prezentate în tabelul 2, ce privesc
valorile unor parametri chimiei ai apei râului Bistriţa, determinate de noi, în anii
1 990 şi 2000, în două secţiuni, amplasate pe sectorul nepoluat (Aval baraj lac
Bâtca Doamnei) şi, respectiv, într-o zonă de maximă poluare (Pod Roznov).
Cercetările efectuate în cursul anului 2004 asupra celor 5 lacuri de
baraj au urmărit să stabilească caracteristicile hidrogeochimice şi hidrobiologice
actuale ale acestora şi să evidenţieze modul în care ele au evoluat în u ltimii 14 1 5 ani , sub aspectul calităţii mediului acvatic şi fenomenului de eutrofizare.

16
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Date generale asupra lacurilor de baraj cercetate

Lacul Bâtca Doamnei s-a format în anul 1962, prin bararea râului
Bistriţa şi îndiguirea laterală, pe partea stângă, a unui perimetru din albia majoră
a acestuia. Este alimentat, în principal, cu apă din lacul de baraj lzvoru
Muntelui-Bicaz, prin intermediul canalului de aducţiune al Hidrocentralei de la
Stejaru (această apă este preluată de la un orizont de adâncime, aflat la circa 45
m, puţin influenţat termic de condiţiile climatice locale}, la care se adaugă
vechiul curs al râului Bistriţa, cu un debit foarte redus, precum şi p. Doamna
(afluent de dreapta al lacului). Lacul nu este poluat cu ape uzate industriale,
întrucât în bazinul său hidrografic nu există astfel de obiective; de altfel, acesta
furnizează apă potabilă pentru o parte din locuitorii municipiului Piatra Neamţ.
Caracteristici li rnnimetrice comparative ale ecosistemelor acvatice studiate
Tabelul 1
Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8

Specificatie
Nivel maxim (m.d. M.)
Volum (milioane m)
Suprafată (ha)
Lungime (m)
Lătime maximă (m)
Adâncime max. (m)
Adâncime medie (m)
Perimetru (m)

Bâtca
Doamnei
325
10
235
3200
1 050
15
4,25
8 1 00

Lacul de bara
Racova
Gârleni

210
8,85
1 80
2520
860
7,5
4,3
6670

1 94
5,45
230
2730
1 1 72
6,5
2,2
8720

Lilieci

1 78,7
7,40
262
4080
588
6,7
2,3
5440

Şerbăneşti
1 62,5
5,80
185
1 970
905
6,5
3,0
4920

Lacul Racova a fost construit în anul 1966 şi este situat în zona de
contact a unităţii depresionare Cracău-Bistriţa, cu Podişul Moldovenesc, în
dreptul localităţii Racova; se deosebeşte de celelalte ecosisteme menţionate mai
sus prin faptul că este primul în care intra apele uzate provenite de la principalii
poluatori ai râului Bistriţa.
Lacul Gârleni este amplasat în aval de Racova, pe teritoriul comunei
Gârleni. A fost construit în anul 1966, prin bararea râului B istriţa şi îndiguirea
laterală a unei suprafeţe din cadrul şesului. Este alimentat cu apă, în principal,
prin canalul hidroenergetic al Centralei Hidroelectrice Racova, precum şi de
unii afluenţi locali cu caracter torenţial, care îşi debuşează apele în albia veche a
râului Bistriţa.
Lacul Lilieci (Bacău 1) a fost dat in folosinţa in anul 1965 şi este
amplasat în şesul Bistriţei, în apropierea localităţii Lilieci.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

17

N.Apetroaei, M.Apetroaei, Fl.Jâpa, N.Nechita, F.Pralea, T.Ţăruş, M.R. Vasiliu
Lacul Şerbăneşti (Bacău II) este amplasat în lunea B istriţei, amonte de
confluen ţa acestuia cu râul Siret. A fost construit în anul 1967, prin bararea
râului Bistriţa şi îndiguiri laterale. Este alimentat cu apă, aproape în totalitate,
din râul B istriţa, care debuşează în lac prin canalul U.H.E. şi prin albia veche.
Material şi metodă

In diferite perioade din cursul anului 2004 (mai, iulie şi septembrie) s
au prelevat, din staţiile Coada lacului şi Baraj ale celor 5 lacuri (fig.]), probe de

sedimente actuale, de apă şi de macrofite acvatice, care au fost analizate în
laborator, sub aspect fizico-chimic, biochimie şi hidrobiologic. Datele privind
concentraţiile ullor parametri hidrogeochimici importanţi pentru caracteri zarea
ecosistemelor, precum şi cele rezultate din investigaţiile de laborator asupra
zooplanctonului, zoobentosului, macrofitelor acvatice şi principalelor grupe de
bacterii sunt prezentate, sub formă de valori medii şi ca limite de variaţie, în
tabelele 3 - 14.
l
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Pentru evaluarea calităţii mediului acvatic şi a nivelului de eutrofizare a
ecosistemelor investigate, datele obţinute în cadrul cercetărilor din anul 2004 au
fost raportate la valorile - limită din literature de speciatate, iar pentru
evidenţierea evoluţiei ecosistemelor în ultimii 14 - 15 ani, acestea au fost
comparate cu datele corespunzătoare, din perioada anterioară anului 1990.
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Rezultate şi discuţii

După cum rezultă din tabelul 2, în care sunt prezentate, comparativ,
valorile unor parametri hidrochimici indicatori de poluare, determinate de noi
în anii 1 990 şi 2000 prin analiza unor probe prelevate din două secţiuni ale
râului Bistriţa, amplasate pe sectorul nepoluat (Aval baraj lac Bâtca Doamnei)
şi, respectiv, într-o zonă de maximă poluare (Pod Roznov), eliminarea totală sau
parţială a unor surse de poluare industrială, în perioada de după anul 1 990, a
avut drept consecinţă ameliorarea serrmificativă a calităţii apei, în aval de Piatra
Neamţ, astfel că, la nivelul anului 2000, parametri menţionaţi înregistrau - în
secţiunea Pod Roznov concentraţii corespunzătoare apelor din categoriile 1-11
de calitate (potrivit normativelor în vigoare).
-

Date comparative privind valorile unor parametri hidrochimici ai râului Bistriţa,
în secţiunile"Aval baraj lac Bâtca Doarrmei " şi "Pod Roznov" ,
în luna august a anilor 1 990 şi 2000
Tabelul 2
Nr.
Aval baraj lac Bâtca
Pod Roznov
Parametrul hidrochimic
Doamnei
crt.
3

4
5
6
7

Oxigen dizolvat (mg/1)
Saturaţia în oxig_cn (%)
CB05 (mg/1)
Oxidabilit. (mgKMn04/l)
NH/ (mg/1)

1990
1 1,0 1
109,55
2,80
1 O, 1 1
0,97

2000
10,74
10 1, 12
2,06
9,02
0, 14

1990
0,92
10,04
80,80
7 11,40
9,75

2000
8,46
98,37
6,60
14, 17
0,22

Caracteristici fizico - chimice ale ecosistemelor acvatice cercetate,
la nivelul anului 2004

Sub aspect fizico-chimic, analiza celor trei serii de probe de sedimente
actuale şi de apă, prelevate din ecosistemele acvatice luate în studiu, a urmărit
determinarea valorilor unor parametri indicatori ai nivelului de eutrofizare şi
calităţii mediului acvatic.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

19

N.Apetroaei, M.Apetroaei, Fl.Jâpa, N.Nechita, F.Pralea, T.Ţăruş, M.R. Vasiliu
Valorile medii şi limitele de variaţie ale unor parametri chimiei ai sedimentelor
actuale din lacurile de baraj luate în studiu, în cursul anului 2004
Tabelul 3
Lacul de baraj :
Nr.
crt.
1

2
3

Parametrul
determinat

Racova

Gârleni

Lilieci

Şerbăneşti

6,60-6,80

7,05-7,15

6,95-7,10

6,95-7,20

6,95-6,70

47,94

57.06
54 10-62 72

52.04

54.37

48.78

43,86 -55,90

46,73-55,77

51,19-59,88

46,63-50,41

5,40-5,62

6,33-8,75

5,95-7,86

6,41- 7,60

6,05-7,44

2.06-2,53

5,44-7,07

5,14-5,23

5,15-5,67

4,75-5,38

0,48-0,67

0,69-0,82

0,68-0,77

0,42- 0,43

0,40-0,48

(mg/IOOg)

1,74-2,06

4,41-5,64

4,16-4,21

4,09- 4,50

3,78-4,28

0,042

0.158

(mg/IOOg)
T.S.D.
(mg/IOOg)

0,030-0,050

O,133-0,173

o, 123-0,140

160-190

240-260

200-242

Umiditate

105°C

(%)

Subsl.organica
NH;

(mg/IOOg)
5

N03.

(mg/IOOg)
6
7
8

2.ZQ

pH (u. PH)

(%)
4

Bâtca

Doamnei

N.min.total

PO/'

ill

U1
QA\1

w

ill

�

lM

.MQ

Q..I1

m

f2Q

l.QQ

ill

ill

!!..Il

ill

0,134

m

z.m.

Lill

.2..J.Q

M1

iJQ

0,106
0,092-

o,120

253

240-260

Q,2Q

Q,ll

2m.
QM
1..Ql

0.112
0, 096-,135

lli

190-236

Din analiza fizico-chimică a sedimentelor actuale au rezultat datele
prezentate în tabelul 3. Examinarea acestor date evidenţiază faptul că depozitele
de fund din lacurile de baraj amplasate în aval de municipiul Piatra- Neamţ
(Racova, Gârleni, Lilieci şi Şerbăneşti), care se află sub influenţa poluării cu
ape industriale şi menajer- orăşeneşti, se deosebesc de sedimentele din lacul
Bâtca Doanmei, prin conţinuturile mai mari de săruri dizolvate în apa lor
interstiţială (T.D.S.), respectiv prin concentraţiile de circa 2x mai mari ale
elementelor biogene esenţiale. In privinţa conţinuturilor de substanţă organică
din sedirnente, diferenţele dintre lacul Bâtca Doamnei şi celelalte 4 ecosisteme
lacustre sunt mai mici, datorită faptului că apa lacului Bâtca Doamnei este
caracterizată prin temperaturi medii anuale mai mici, ce fac ca procesul de
mineralizare a materiilor organice să se desfăşoare cu intensitate redusă (aspect
reflectat, de altfel, de cantităţile mai mici de produşi de descompunere).Valorile
concentraţiilor pe care le au elementele biogene esenţiale şi substanţa organică
din sedimente sunt caracteristice stadiului de mezotrofie în lacul Bâtca Doamnei
şi, respectiv, stadiului de mezo - eutrofie în celelalte lacuri de baraj cercetate.
Analiza hidrochimică a probelor a condus la valorile prezentate în
tabelul 4 - din care rezultă că apa ecosistemelor cercetate prezintă o reacţie uşor
alcalină, o oxigenare ridicată şi o încărcare organică mică, corespunzătoare
clasei 1 de calitate. După valorile CB05, apa lacului Bâtca Doamnei, amplasat în
20

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Caracteristici hidrogeochimice şi hidrobiologice ale unor lacuri de baraj
amonte de sursele de poluare industrială corespunde clasei 1 de calitate, iar apa
celorlalte lacuri se încadreaza în clasa II de calitate. La rândul lor, concentraţiile
amoniului (NH4 ) şi ale azotiţilor (N02-), din apă corespund clasei 1 de calitate
în lacul Bâtca Doamnei şi clasei II în celelalte lacuri de baraj (potrivit
Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor
de suprafaţă, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1 97 1 27.III. 2003).
Dupa concentraţiile elementelor biogene esenţiale în apă, lacul Bâtca Doamnei
este mezotrof, lacul Rocova este eutrof, iar celelalte lacuri sunt mezo-eutrofe
(tabelul 5), cu menţiunea ca apele uzate industriale şi menaj er- orăşeneşti
deversate în râul Bistriţa, în aval de Piatra- Neamţ, ajung mai întâi în lacul
Racova ; în aval de acest ecosistem, apa râului înregistrează un proces de
ameliorare, prin autoepurare şi diluare cu ape nepoluate, afluente acestuia.
+

Valorile medii şi limitele de variaţie ale unor parametri fizico-chimici ai apei
din lacurile de baraj luate în studiu, în cursul anului 2004
Tabelul 4
Lacul de baraj :
Parametrul
determinat

o
Temperatura
ape1
("C)

pH
(u. pH)

Staţia

Bătea
Doamnei

Racova

Gârleni

L ilieci

1
Cd

2

3

4

5

Bj
Cd
Bj

Oxigen
dizolva!
(mg0,/1)

Cd

Saturaţie în
oxigen
(%)

Cd

CB O�
(mg0,/1)

Cd

Bj

Bj

Bj
Oxidabi1itate
CCO-Mn
(mg02/1)

Cd
Bj

lM
12,5-16,8

ru
16,2-18,4

MQ_
7,6-8,1
�
7,7-8,4
12,48
11,00-14,12
11,64
10,99-12,87
121,04
102,4-144,1
114,34
103,5-134,6

L2f1
7,9-8,1
m
7,6-7,9

u..,Q
13,0-18,0

2...22
2,14-3,05
.L2l
1,49-2,34
.L2.!l.
1,78-2,31

Şerbăneşti
6

N.2
16,8-26,8

�
14,2-26,2

�
7,78-10,62
10,78
10,13-11,90
99,07
78,3-112,0
.!.W.J1
94,7-125,8

l.2J
7,3-7,8
111J.
7,7-8,1
12,19
10,47-14,30
.l..Q..J2.
9,17-11,35
134,84
106,8-176,3
106,92
86,3-128,9

lli
8,0-8,4
]_,2Q
7,7-8,1
12,08
10,06-14,27
10,79
10,17-11,35
132.45
97,2-174,2
110,78
95,9-125,8

1M
7,6-8,1
lJ..Q
7,6-8,4
10,80
9,90-11,32
ilJl
9,84-11,99
112,73
94,8-125,1
.l.lQ.J1
92,6-138,5

b22
2,93-3,08
�
2,82-3,04

iJ..Q
3,98-4,35
.J...H.
2,90-3,81

1.1Q
2,92-5,21
�
2,80-3,14

m
2,74-2,88
lm
2,92-3,17

.l.M
12,7-18,5

ill
2,74-3,69
rn
3,90-5,94

ru
13,0-22,3

ill
2,85-10,19
lli
2,85-5,08

1L.l
13,1-21 ,O

i.1Q
3,83-6,32
1l1.l
4,06-5,45
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.ll..2
13,8-20,8

.ll..2
13,0-23,1

J...ll
1,61-4,39
.,iJ_Q
2,78-9,55
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A.moniu
(mgNH/11)

Cd
Bj

Azotili

Cd

0.351

0.194

0,106-0,840

0,115-0,730

0,072-0,300
0.251

0,052-0,650

0 .249
0,077-0,420

0.266

0 ,01S-0,140

O,100-0,490

0,083-0,420

�
0,011-0,020

0.093

0.114

0,020-0,215

0,012-0,222

0.052
0,011-0,120

0,025-0,147

0.097

0.094

0 ,002-0,020

0,011-0,234

0,017-0,204

0,034-0,131

0 .090
O,Qil-0,229

2,24-2,52

2,75-8,57

1,39-2,02

1,12-2,42

2,75-3,05

1,63-2,20

2,92-4,65

1,45-2,07

2,35-2,70

2,65-3,03

�

Bj
Cd

(mgN0,-11)

0.215

Q..n4

MQ

1..22

Bj

�

0,097-0,420

0.079

(mgN02-/I)
Azotali

Q...Q21

0 ,021-0,140

�

w

.lM

Q..Q1J.
.l..ll

w

Q.Q1Q

�

w
.f.M

Ortofosfali

Cd

0,008

O,D31

0,014

0,016

0,014

(mgP0/"11)

Bj

0,006

0,029

0,010

0,014

0,010

Valorile medii ale concentraţiilor elementelor biogene esenţiale în apa lacurilor
de baraj cercetate (mg/1), limitele lor de variaţie şi aprecierea gradului de trofie
a acestor ecosisteme, la nivelul anului 2004
Tabelul 5
Parametrul

Staţia

B. Doamnei

Azot mineral

Cd

0.595
0,540-0,680

total
(mg/1)

Bj

Fosfor total

Cd

Stadiul de trofie

(mg/1)

dupa Norma tivul
romanesc 1 2002
(M.0.197 1
2003)

Lacul
Racova

.l..JlQ

0,730-2,320

:

Lilieci

Şerbrlneşli

0.871

0.674

0.821

0,535-1,070

0,420-0,970

0,753-0,880

O,783-1,630

0.635

0.802

0.861

0,395-0,790

0,706-0,920

0,703-0,950

0,054

0,025

0,029

O,Q21

0,012

0,050

0,016

0.025

0,016

Azot

0,400 - 0,650

0,650-

0,650-

0,650-

0,650-

Fosfor

1,500

1,500

1,500

1,500

0 ,01 -0,03

O,Q3-0,100

0,01-O,Q3

0,01-0,03

0,01 - O,Q3

MEZOTROF

EUTROF

MEZOEUTROF

MEZOEUTROF

MEZOEUTROF

Bj

�

�

0.508
0,430-0,590
0,016

1.107

de baraj
Gârleni

Caracteristici hidrobiologice ale ecosistemelor acvatice cercetate,
la nivelul anului 2004

Cercetările de natură biologică s-au efectuat asupra fitoplanctonului,
zooplanctonului, zoobentosului, macrofitelor acvatice şi microorganismelor
acvatice din cele 5 ecosisteme luate în studiu. Lucrarea cuprinde însă şi date
referitoare la fauna piscicolă, care provin din literature de specialitate şi de la
pescarii amatori întâlniţi în timpul deplasărilor de teren pentru observaţii şi
prelevări de probe.
Datele referitoare la algele planctonice, obţinute prin analiza probelor
prelevate în lunile mai, iulie şi septembrie ale anului 2004, fac obiectul unei alte
lucrări (Porumb M . A., 2005 ), din care rezultă că în lacurile din aval de Piatra22
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Neamţ, caracterizate printr-un nivel de trofie mai ridicat, dezvoltarea numerică
a algelor este mai mare decât în ecosistemul lacustru Bâtca Doamnei şi, în plus,
în apa acestora se întâlnesc şi specii de alge indicatoare de poluare
Zoocenoza planctonică este reprezentată, la nivelul celor 5 ecosisteme
acvatice luate în studiu, printr-un număr de 30 taxoni; dintre aceştia, 6 aparţin
grupului sistematic Cladocera, 6
grupului Copepoda şi 1 8
grupului
Rotatoria. Taxonii puşi în evidenţă prin analiza probelor de apă prelevate în cele
3 perioade ale anului 2004 sunt următorii :
- în lacul Bâtca Doamnei : Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus,
Daphnia galeata (CLADOCERA), Acanthocyclops vernalis, Macrocyclops
albidus, copepodiţi ciclopide, nauplii ciclopide, nauplii diaptomide
(COPEPODA), Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Euchlanis
incisa, Filinia maior, Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, Keratella
quadrata, Lecane lunaris, Mytilina crassipes,
Polyarthra vulgaris,
(ROTATORIA). Taxon ii dominanti in acest lac sunyt reprezentati de : Nauplii
ciclopide; Chydorus sphaericus, Asplanchna priodonta, Brachionus angularis si
Polyarthra vulgaris ;
- în lacul Racova
Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus,
Daphnia galeata, Moina brachiata (CLADOCERA), Acanthocyclops vernali�.
Macrocyclops albidus, copcpodiţi ciclopide, nauplii ciclopide (COPEPODA),
Asplanchna herricki. A.\planchna priodonta, Brachionus angularis, Brachionus
calyciflorus, Euchlanis incisa, Filinia longiseta.. Filinia maior, Kel/icottia
longispina, Keratella cochlearis, Lecane luna, Lecane lunaris, Notholca
acuminata, Polyarthra vulgaris, Rotaria rotatoria (ROT ATORIA), intre
acestea dominante fiind : Kellicottia /ongispina; Bosmina longirostris;
Chydorus sphaericus; Polyarthra vulgaris şi Naupliile de ciclopide ;
- în lacul Gârleni : Bosmina /ongirostris, Chydorus sphaericus, Moina
brachiata (CLADOCERA), Acanthocyclops vernalis, Macrocyclops albidus,
copepodiţi ciclopide, nauplii ciclopide (COPEPODA), Asplanchna herricki,
Asplanchna priodonta, Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus,
Euchlanis incisa, Filinia maior, Kellicottia longispina, Keratella cochlearis,
Polyarthra vulgaris, Rotaria rotatoria, Trichotria tetractis, Synchaeta pectinata
(ROTA TORIA), taxon ii dominanti fiind reprezentati de : Nauplii ciclopide ;
Chydorus sphaericus şi Polyarthra vulgaris ;
- în lacul Lilieci : Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia
longispina (CLADOCERA), Acanthocyc/ops vernalis, copepodiţi ciclopide,
nauplii ciclopide (COPEPODA), Asp/anchna herricki, Asplanchna priodonta,
Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Euchlanis incisa, Filinia
longiseta, Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, Keratella quadrata,
-
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Lecane lunaris. Polyartlzra vulgaris, Trichotria tetractis, Synchaeta pectinata,
Rotaria sp. (ROTATORIA), iar ca taxoni dominanti : Euclanis incisa; Chidorus
sphaericus; Kellicottia longispina; Polyarthra vulgaris; Nauplii ciclopide
- în lacul Serbănesti: Bosm ina longirostris, Chydorus sphaericus,
(CLADOCERA), Acanthocyclops vemalis, Acanthocyclops viridis, copepodiţi
ciclopide, nauplii ciclopide (COPEPODA), Asplanchna herricki, Asplanchna
priodonta, Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Euchlanis incisa,
Euclllanis dila tata
Kellicottia /ongispina, Keratella coch/earis, Keratella
quadrata, Polyarthra vulgaris, Synchaeta pectinata (ROTATORIA). In acest
esosistem acvatic organismele zooplanctonice dominante sunt reprezentate de:
Naupli:i cic lopide; Kellicottia longispina; Asplanchna priodonta; Euclanis
incisa; Braclzionus angularis ; Chydorus sphaericus şi Copepoditi ciclopide.
Unii taxoni au fost identificaţi în toate cele 5 ecosisteme (Bosmina longirostris
şi Chydorus sp haericus - dintre Cladocere ; Acanthocyclopsa vernalis,
copepodiţ:i ciclopide şi nauplii ciclopide - dintre Copepode ; Brachionus
calyciflorus, Euchlanis incisa, Kellicottia longispina, Keratella coch/earis şi
PolyarLh ra vulgaris dintre Rotifere), în timp ce alţii nu au fost întâlniţi decât
în lacul Bâtca Doamnei (A/ana quadrangularis, Mytilina crassipes), în lacul
Racova (Lecane luna, Notholca acuminata) sau în lacul Şerbăneşti (Synchaeta
,

-

pectinata).

Valorile medii ale numărului de organisme zooplanctonice (ex/ml) şi ale
biomasei acestora (mg/1 ) în apa lacurilor de baraj investigate, în cursul anului
2004
Parametrul
dett!rrninat
Densitatea
nurnenca
Biomasa

(rng/1)

B. Doamnei

Lac u1 de baraj_ :
Racova
Gârleni
Bj
Cd
Cd
Bj

Tabelul 6
Lil ieci
Cd
Bj

Şerbăneşti
Cd
Bj

Cd

Bj

44,66

53,66

77

205

204

199

252

161

68,0

53,0

0,51

0,42

0,32

1,61

3,00

2,57

2,26

2,42

0,42

0,57

Sub aspectul densităţii numerice şi al biomasei (tabelul 6), există
diferenţe mari între lacul Bâtca Doamnei şi primele 3 lacuri din aval de Piatra
Neamţ (Racova, Gârleni, Lilieci), în apa acestora din urmă, cu grad de
trofic itate mai ridicat, parametrii menţionaţi prezentând valori de până la peste 5
ori mai mari ; în ultimul lac de pe cursul râului Bistriţa (Şerbăneşti), valorile
densităţii numerice şi ale biomasei zooplanctonului sunt doar cu puţin mai mari
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decât în lacul Bâtca Doamnei, urmare a procesului de autoepurare a apei râului
Bistriţa şi de diluare a acesteia, cu apa afluenţilor nepoluaţi primiţi pe traseu.
Cât priveşte abundenţa organismelor zooplanctonice, s-a constatat că în lacurile
Bâtca Doamnei, Lilieci şi Şerbăneşti sunt mai abundenţi taxonii din grupul
sistematic Rotatoria, în timp ce în lacurile Racova şi Gârleni (mai apropiate de
principalele surse de poluare industrială şi menajer- orăşenească) mai abundente
sunt Copepodele şi Cladocerele.
Macronevertebratele bentonice, identificate în urma investigaţiilor
efectuate asupra probelor de sedimente actuale prelevate în cursul anului 2004,
sunt reprezentate printr-un număr de taxoni diferit de la un ecosistem lacustru,
după cum urmează: în lacul Bâtca Doamnei au fost identificate speciile:
Limnodrilus hoffmeisteri, Chironomus sp. , Erpobdella octoculata şi Bezzia sp.,
în lacul Racova speciile : Limnodrilus hoffmeisteri, Limnodrilus
sp. , Chironomus sp. , Bezzia sp. , Erpobdella octoculata, Glossiphonia
complanata, Asellus aquaticus, în lacul Gârleni
speciile : Chironomus
plumosus, Chironomus sp. şi Ase/lus aquaticus, în lacul Lilieci - speciile
Chironomus plumosus, Chironomus sp. , /imnodrilus hojjineisteri şi Bezzia sp. ,
iar în lacul Şerbăneşti - specia Chironomus plumosus.
In ceea ce priveste macrojitele acvatice, în cele 5 lacuri ecosisteme
acvatice au fost identificate un numar total de 23 specii. În lacul Bâtca Doamnei
sunt prezente speciile : Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Potamogeton
natans, Potamogeton lucens, Potamogeton amphibium, Potamogeton
pectinatus, Potamogeton perfoliatus , Myriophyllum spicatum, Polygonum
amphibium, Poligonum hydropiper, Ceratophyllum sp. ,Phragmites communis,
Typha latifolia, Typha angustifolia, Scirpus lacustris, Equisetum palustre,
Ranunculus repens, Mentha aquatica, Chara fragilis, în lacul Racova : Elodea
canadensis, Potamogeton pectinatus, Myriophyllum spicatum, Cladophora
glomerata, Spirogyra sp. , Phragmites communis, Typha angustţ{olia, Scirpus
lacustris, Equisetum palustre, Ranunculus repens, Mentha aquatica, Chara
fragilis, în lacul Gârleni : Elodea canadensis, Cladophora glomerata, Spirogyra
sp. ,Phragmites communis, Typha /atifolia, Typha angustifolia, Ranunculus
repens, Mentha aquatica, Iris pseudocorus şi Carex gracilis, în lacul Lilieci :
Elodea canadensis, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus ,
Myriophyllum �picatum, Cladophora glomerata, Spirogyra sp., Phragmites
communis, Typha /atifolia, Ranunculus repens, Mentha aquatica şi Carex
gracilis, iar la Serbănesti : Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus ,
Ceratophyllum sp. , Cladophora glomerata, Spirogyra sp., Phragmites
communis, Typha latifolia, Typha angustifolia, Iris pseudocorus şi Chara
fragilis.
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A naliza biochimică a materialului vegetal reprezentând diferite specii
de macrofite prelevate din ecosistemele lacustre luate ]n studiu a evidenţiat
existenţa unor diferenţe de compoziţie de la o specie la alta şi chiar de la un
ecosistem la altul, în legatură cu c ondiţiile de mediu specifice celor 5 lacuri de
baraj .
Limitele de variaţie ale conţinuturi lor unor parametric biochimici ai materialului
vegetal reprezentând diferite specii de macrofite din lac urile de baraj Bâtca
Doamnei , Racova, Gârleni , Lilieci şi Şerbăneşti
Tabelul 7
Nr.
crt.

Specia

Parametru 1 bioch imic (%, raportat la substanta uscata la 1 05 "C)
S . E.N. +
Subst.min.
Subst.org.
Proteina
brută
Celuloza

1

Elodea canadensis

20,41 - 22, 1 5

77,85 - 79,59

16,73 - 17,44

59,74 - 6 1 ,04

2

Potamogeton

17,3 7 - 37,45

62,55 - 82,63

9,64 - 11, 1 8

50,62 - 69,87

Potamogeton
pectinatus

29,92 - 32,56

67,44 - 70 ,08

9,98 - 10,68

56,76 - 58,85

Myriophyllum

26,76 - 47,91

5 2,09 - 73 ,24

1 0,50 - 10,80

40,97 - 61,81

perfoliatus
3
4

spicatum
5

Spyrofi!Yra sp.

3 9,79 - 50,05

49 95 - 60,21

1 5 ,87 - 17 3 8

34,08 - 43,16

6

Cladophora

30,23 - 50,62

49,38 - 72,36

1 4,82 - 1 6,3 7

32,19 - 58,09

f![omerata
7

Ranunculus repens

1 5,60 - 20,65

79,35 - 84 ,40

14,55 - 18,03

60,9 1 - 65,37

8

Typha an!{Ustifolia

12,70 - 1 3,86

86,14 - 87 ,30

15,65 - 17,11

69,03 - 71 ,65

9

Typha latifolia

5,37 - 1 3 ,47

86,5 3 - 94,63

16,17 - 18 0 6

70,31 - 75,72

10

Charafragilis

43 5 1 - 48,98

5 1,02 - 5 6,49

2,49 - 3,06

48,53 - 5 3 ,43

Il

Phragm ites
communis

8,02 - 1 1 ,72

88,28 - 91 ,98

1 2, 1 2 - 1 3 ,93

74,35 - 78,72

12

Eq_uisetumfluviatile

1 8,42 - 20,68

79,34 - 81,51

13,81 - 14,22

65,03 - 67,29

13

Mentha aquatica

1 1 ,03 - 1 7,27

82,73 - 88,97

5 ,61 - 5,83

76 90 - 83,36

Macrofitele acvatice ocupă, în ecosistemele
cercetate, suprafeţe
însemnate, iar materialul vegetal rezultat după moartea lor crează prejudicii
centralelor hidroelectrice, prin faptul că astupă grătarele turbinelor, reducându
le randamentul . Ca urmare, este necesară îndepărtarea periodică a acestor plante
din bazinele respective, pe cale mecanică, şi, eventual, utilizarea biomasei lor
vegetale ca ingredient în receptura unor furaje combinate pentru animale,
întrucât, după cum rezultă din tabelul 7, unele dintre ele conţin însemnate
cantităţi de principii nutritive. Evident că, o eventuală folosire a biomasei
vegetale a unor macrofite în scopul menţionat, ar presupune investigaţii
prealabile mai complexe asupra acestui material, având în vedere faptul că unele
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plante superioare acvatice au capacitatea de a concentra o serie de produşi
toxici, în corpul lor.
Din analiza cantitativă a unor grupe de bacterii indicatoare de poluare 1
autoepurare au rezultat datele prezentate în tabelele 8 (sedimente) şi 9 (apă), din
care se constată următoarele : în sedimentele actuale din cele 5 lacuri de baraj ,
densităţile numerice ale bacteriilor sunt mai mari decât în apa acestor
ecosisteme; ca urmare a oxigenării bune a apei lacurilor cercetate, grupa de
bacterii strict anaerobe (heterotrofi anaerobi, descompunători de materie
organică sulfurată) este slab reprezentată cantitativ ; în sedimente, această
grupă de bacterii are o bună reprezentare (sute de mii şi zeci de mii de germeni 1
g sediment umed) ; coliformii totali au, în general, o incidenţă redusă în apă,
sub pragul maxim admis de 500 col./ 1 00 ml, pentru clasa 1 de calitate.
Pe o scară microbiologică cu 4 clase de calitate, a apelor de suprafaţă,
stabilită după 5 criterii microbiologice atent selectate şi aplicate pe un număr de
30 de bazine reofile şi lacustre din bazinul hidrografic Siret (Jâpa 1 998),
lacurile de baraj investigate în anul 2004 pot fi încadrate după cum urmează:
lacul Bâtca Doamnei, în clasa 1 (apă curată) - conform majorităţii variabilelor
microbiologice ; lacul Racova, în clasa 1, după 3 variabile microbiologice, şi în
clasa II, după 2 variabile microbiologice. S-a remarcat ameliorarea calităţii apei
acestui ecosistem, în raport cu anul 1 99 1 când lacul se încadra în clasa a III-a
de calitate, după majoritatea criteriilor selectate şi, respectiv, în clasa a IV -a
(ape degradate), după numărul germenilor amoni ficatori ; lacul Gârleni, în clasa
1 (apă curată), după 4 din cele 5 variabile selectate (în anul 1 99 1 apa acestui lac
se plasa în categoria a Il-a de calitate - ape moderat poluate) ; lacul Lilieci, la
limita dintre clasele 1 şi II de calitate, iar lacul Şerbăneşti - în clasa 1 (apă
curată), după 4 din cele 5 variabile selectate. Comparativ cu anul 1 993 - când
acest lac se încadra în clasa a 11-a, după majoritatea criteriilor microbiologice şi,
respectiv, în clasa a III-a, după numărul germenilor denitrificatori, se constată o
îmbunătăţire a calităţii mediului din ecosistem.
-

Distribuţia cantitativă a unor grupe de bacterii în sedimentele lacurilor de baraj
Bâtca Doamnei, Racova, Gârleni, Lilieci şi Şerbăneşti
în cursul anului 2004 (celule 1 g mâl umed )
Tabelul 8
Grupa de
bacterii
Amonificatori

Luna

B . Doamnei

Racova

Lacul :
Gârleni

V
VII

1 56.000

560.000

1 90.000

500

IX

3 0.000

7. 700.000

Lil ieci

Şerbăneşti

6.000.000

180.000

1 78.000

30.000

5. 700

8.800

30.000

60.000

93.000
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Denitri ficatori

Descompunat
ori de materie
org. sulfurată

V
VII
IX

V
VII
IX
V
VI I
IX
V
VIJ

1 5.000

2 5 .000.000

200.000

2.500

1 . 500.000

200.000

1 . 500.000

1 .500.000

1 50.000

1 . 500.000

1 � 0.000

1 . 500.000

9.500

2.500

200.000

1 5 . 000

4. 500

200

200

1 50

1 50

200

2.500

15

1 . 500

1 5 . 000

2.000.000

1 5 .000

1 . 500

1 5 .000

1 28 .000

1 .000.000

4. 800.000

1 1 0.000

800.000

40000000

300. 000.000

98.000.000

690.000

790.000

94. 000

8.200.000

3.000.000

420. 000

730.000

0 ,9

2. 500

2. 500

2500

20.000

IX

200

2. 000

250.000

200

2.500

1 50

950

1 50

45

250

tot ali

V
VII

2. 500

95

1 50

1 50

200. 000

( cel./ 1 00 g)

IX

2

95

25

4

9

Saprofiti

V
VII

20.000

8 . 000

1 . 1 00.000

4.000

8.000

3 5 .000.000

330.000.000

88.000.000

300.000

70.000

IX

26.000

7.200.000

3 1 0.000

30.000

240.000

V
VII

54.000

1 80.000

4.800

56.000

1 28 . 000

30.000.000

240.000

23 .000

2 3 . 000

700.000

IX

1 6 .000

6.000.000

1 42.000

80.000

Heterotrofi
aerobi
Hetcrotrofi
anaerobi
Col i formi

psichrofili
°
(22 C)
Saprofiti
mezo fi l i
°
( 3 7 C)

-

-

-

-

-

87.000

In concluzie, reducerea surselor de poluare antropică a apei de

alimentare a lacurilor de baraj cercetate şi procesul de autoepurare, au avut ca
efect îmbunătăţirea cal ităţii mediului acvatic, din amonte în aval, în raport cu
perioadele anterioare ( 1 99 1 - 1 993 ).
Aspectele privitoare la fauna piscicolă din ecosistemele lacustre la care
ne referim au la bază rezultatelor unor pescuiri de control efectuate, în anul
200 1 , de către specialiştii de la Universitatea de Stat din Bacău (în cadrul unui
contract de cercetare realizat în colaborare cu Universitatea din Bucureşti şi
finanţat de Banca Mondială) şi, respectiv, informaţiile culese de noi, de la
pescarii amatori, întâlniţi în timpul deplasărilor efectuate în cursul anului 2004,
pentru observaţii de teren şi prelevări de probe. Potrivit acestor surse, în lacul
Bâtca Doamnei ihtiofauna este reprezentată de speciile : oblete, porcuşor,
scobar , clean, crap, stiucă, caras, ghiborţ, biban si rosioara, în lacul Racova - de
oblete, clean, porcuşor, scobar, crap şi ştiucă, în lacul Gârleni -de oblete,
beldiţă, ghiborţ, biban, plătică, roşioară şi somn, în lacul Lilieci - de oblete,
crap, biban, plătică, roşioară şi sânger, iar în lacul Şerbăneşti - de oblete,
scobar, clean, crap, stiucă, caras, beldiţă, biban, plătică, roşioară şi sânger.
S-a remarcat faptul că pe albia veche a râului Bistriţa a avut loc o
refacere parţială a ihtiocenozelor, comparativ cu situaţia din anii ' 80 ai
secolului trecut, datorită reducerii gradului de poluare a apei.
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Valorile medii geometrice şi limitele de variaţie ale numărului de bacterii
(cel/ml sau cel/g mâl umed) din grupele de bacterii selectate, cu valoare de
indicatori ai calităţii apei, din lacurile de baraj Bâtca Doamnei, Racova, Gârleni,
Lilieci şi Şerbăneşti, în cursul anului 2004
Tabelul 9
Lacul Bâtca Doamnei
Grupa de

Apă

Sediment

Lacul Racova

Sediment

Apă

bacterii

o

1

2

3

Amonificatori

1.45. 1 o·
3 . 1 03 - 1 ,9. 1 0s

4.27. 1 04
1 ,7. 1 04 1 ,56. 1 0s

1.5 1 . 1 o•
2,5. 1 03 - 3 . 1 0s

1.29. 1 O '
5 . 1 02 - 7,7. 1 06

Denitri ficatori

1.1 5 . 1 o•
1 . 1 02 - 2. 1 06

7.59. 1 04
1 ,5 . 1 04 - 2. 1 0s

2.1 9 . 1 04
1 ,5 . 1 03- 1 ,5 . 1 0s

3 .8 . 1 O"
1 ,5 . 1 06 - 2,5. 1 07

0,2 - 2,5. 1 0

Ul.Q

3.1 6. 1 03
1 ,5 . 1 0 - 1 ,5 . 1 04

2.6. 1 0
9,5 - 1 ,5 . 1 0

1.2. 1 o•
2 . 1 02 - 2. 1 06

1.5 5 . 1 04
1 . 1 03 - 1 ,6 1 . I O S

7.59 . 1 0•
9,4. 1 04 - 4. 1 07

1.7. 1 o•
1 ,8. 1 03 1 62. 1 0s

1.32. 1 07
1 . 1 06 - 3 . 1 08

3.2. 1 0
2,5 - 1 ,5 . 1 0

2.4. 1 0
0,9 - 2. 1 02

2.8 . 1 0
9,5 - 1 ,5 . 1 0

6.6 1 . 1 0"
6 . 1 0 - 2,5 . 1 03

4.68 . 1 0"
2 . 1 0 - 2,5. 1 03

8.9. 1 0
2 - 2,5 . 1 03

2. 1 4. 1 0'
9 . 1 0 - 1 ,5 . 1 05

9.3 . 1 0
9,5. 1 0 - 9,5 . 1 02

2.82. 1 0'
2. 1 04 - 3 ,5 . 1 07

1. 1 5 . 1 04
1 . 1 03 - 1 , 77. 1 os

2.45 . 1 0°
8 . 1 03 - 3,3. 1 08

2.95. 1 O'
1 ,6 . 1 04 - 3. 1 07

9.5 5 . 1 03
4. 1 02 - 1 ,02. 1 0s

5.5. 1 05
1 , 8. 1 05 - 6 . 1 06

Descompunători
de materie
organică
sul furată
Heterotrofi
aerobi
Heterotrofi
anaerobi
Coliformi totali
(cel/1 00 m i ;
cel/g mâl umed)
Saprofiţi
psichrofili
(22°C)

1. 1 . 1 o•
3,2. 1 03 1 ,28. 1 03

Saprofiţi
mezofil i

3.3 1 . 1 oj
6 . 1 02 - 3 . 1 04

Amonificatori

1.07. 1 o•
1 . 1 03 - 2,2. 1 o•

Denitrificatori

2.88. 1 0j
2. 1 03 - 2,5 . 1 0s

Descompunători
de materie
organică
sul furată
Heterotrofi
aerobi
Heterotrofi
anaerobi

1.5 . 1 0
7 - 4,5. 1 0

2. 1 02 - 1 ,5 . 1 04

1 .05 . 1 04
6 . 1 03 - 2. 1 04

(37°C)

Lacul Gârleni

.L.lJ..Q

0,9 - 2,5. 1 0

1.74. 1 0'
3 . 1 04 - 6. 1 06
1.4 1 . 1 0'

4

Lacul Lilieci

5 . 1 3 . 1 0j
1 ,2. 1 03 - 1 . 1 o•

3.89. 1 04
5 ,7. 1 03 - 1 ,8. 1 03

2.75 . 1 04
1 ,5 . 1 04 - 2,5 . 1 0s

9.77. 1 03
2,5. 1 03 - 1 ,5. 1 os

1.9 . 1 0
0,9 - 2,5. 1 0

1 .62. 1 02
1 ,5 . 1 o - 1 ,5 . 1 o3

3 . 1 06 - 9,8. 1 07

1 . 1 5 . 1 04
4. 1 03 - 6,4. 1 o•

1 .62. 1 0j
7 - 2,5 . 1 0s

I , I . I OS - 6,9. 1 0s

2,5 - 1 ,5 . 1 02

9,5 . 1 03 1 ,5 . 1 06
1.95 . 1 0j

.L.L.!Q_

.L.lJ..Q
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1.5 1 . 1 02
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Col i formi totali
(cel/1 00 mi ;
cel!g mâl umed)
Saprofiti
psichrofil i

L22oCJ

Saprofiti
mezofi l i (37 °C)
A monificatori

Denitri ficatori

Descompu nători
de materie org.
sul furată
H eterotroti
aerobi
H eterotrofi
anaerobi
Coliformi totali
(cel/100 mi ;
cel/_g_ mâlumed)
Saprofiti
psichrofili (22° C
Saprofiti
mezofi l i (37°C)

2.82 .1 O"

�

3

2

9.1 o - 2,5 .1 0

2,5. 1 0 - 1,5.1 0

'
4,9. 1 0
3
1.10 - 2, 3.1 o�

°
3.09.10
5
3, l . I 0 7
8,8.10
°
1.26.10
7
5
1 ,42. 10 -6.10

'
3.72.1 0
4
2
6. 1 0 - 1 . 1 0
Lacul
'
5.62. 1 0
3
4
3 .10 - 4 .10
4
1.1 5 . 1 0
3
1,5.10 5
1 ,5.1 0
0.6. 1 0
0,9 - 2,5.1 0
•
1.26. 1 0
3
5,7.10 4
2,9.1 0

2.9.10
4 - 1,5.10

4.37.1 O'
4
3
2,2.1 0 - 1 ,5.10

3.24.1o•
5
3
4 . 1 0 - 3 .10

4.27.1 O '
4
3
1,8.10 - 2,8.1 0

4
4.68.10
4
4
2,3 .10 - 8.10

5.25 .1o·
3
8,8.1 0 5
1 78 .10
5
7.59.10
5
6
2. 10 - 1 ,5 .10

1.48.1O'
2
4
1 ,5.10 - 1 ,5.1 0
'
7.59.10
5
5
7,3.10 - 8.1 0

2.3.1 O"
1
o - 2,5.1 0

7.76. 1 0
3
4
4,8. 1 0 - 3 . 1 0

'
5.01 . 1 0
3
5
s.10 - 2,4. 10

5.75. 1 0
4
2
7,7. 1 0 - 8.10

4
5
8,7.10 - 7.1 0

1,5 - 2, 5 . 1 0

3

Şerb ăneşti

3
4. 1 7.10
4
3
1,5.1 0 - 2.10
"
7.59.10
5
9 - 2,5.1 0

2.5 . 1 0

6.3 .10

o - 1,5.10

2

1.95. 1 O'

Concluzii

Pe baza datelor care au rezultat din investigaţiile fizico-chimice şi
biologice efectuate în cursul anului 2004 şi a unor informaţii existente în
literatura de specialitate, ori obţinute de noi în c adrul cercetărilor anterioare
asupra ecosistemelor acvatice Bâtca Doamnei, Racova, Gârleni, Lilieci şi
Şerbăneşti, se pot face aprecierile care urmează, cu privire la caracteristicile
ecologice ale acestora şi la evoluţia lor în timp.
După caracteristicile sale fizico-chimice şi microbiologice, apa lacului
Bâtca Doamnei corespunde clasei II de calitate. Valorile conţinuturilor de
substanţă organică şi de azot mineral din sedimente, ca şi valorile fosforului
total şi ale azotului mineral din apa şi sedimentele lacului, indică faptul că
ecosistemul se află în stadiul de mezotrofie. Datele privind principalele grupe de
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bacterii investigate reflectă o depreciere a calităţii apei, în raport cu anul 1 99 1
când apa lacului se încadra în categoria I de calitate. Deprecierea calităţii
mediului acvatic din lacul B âtca Doamnei are drept cauză creşterea volumului
de ape uzate menaj ere deversate în ecosistem, concomitent cu dezvoltarea
construcţiilor de locuinţe în imediata vecinătate a malurilor acestuia, în ultimii
circa 1 O ani.

-

Apa
lacului
Racova
prezintă
caractenstlci
fizica-chimice
corespunzătoare claselor II- III de calitate. Valorile parametrilor chimiei care
reflectă nivelul de eutrofizare indică faptul că lacul este eutrof. Datele rezultate
din investigaţiile microbiologice asupra apei şi sedimentelor lacului Racova au
evidenţiat o scădere a numărului de bacterii din grupele descompunătoare, după
anul 1 99 1 , pe măsura reducerii impactului antropic asupra râu lui Bistriţa, în
aval de Piatra Neamţ ; ca urmare, de la clasa a IV -a de calitate a mediului
acvatic, existentă în 1 99 1 , s-a ajuns, în anul 2004, la clasele II-III de calitate.
Apa lacului Gârleni prezintă caracteristici fizica-chimice specifice
apelor de suprafaţă din clasele II- III de calitate, iar concentraţiile elementelor
biogene esenţiale, determinate în apa şi sedimentele ecosistemului, indică faptul
că acesta se află în stadiul de mezo-eutrofte. Indicatorii microbiologiei analizaţi
în 2004 au evidenţiat, prin valorile lor, o îmbunătăţire a calităţii apei, cu o clasă
de calitate, în raport cu anul 1 992 când s-au efectuat cercetări asemănătoare
asupra lacului Gârleni .
-

Apa
lacului
Lilieci
prezintă
caractenstiCI
fizica-chimice
corespunzătoare claselor II- III de calitate. Valorile privind concentraţiile
elementelor biogene esenţiale indică faptul că lacul este mezo-eutrof. Indicatorii
microbiologiei investigaţi au evidenţiat faptul că în ultimii 4 ani apa lacului
Lilieci şi-a îmbunătăţit caracteristicile, cu o clasă de calitate.
Apa lacului Şerbăneşti prezintă caracteristici fizica - chimice
corespunzătoare claselor II- III de calitate. Concentraţiile elementelor biogene
esenţiale, din apă şi sedimente, indică faptul că lacul este mezo-eutrof.
Din punct de vedere microbiologie, acest ecosistem acvatic se plasează la limita
dintre clasele I şi II de calitate.
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EVALUAREA CALITĂŢII APEI RÂULUI BISTRIŢA ÎN SECTORUL
BÂTCA DOAMNEI - LILIECI, DUPĂ CRITERII MICROBIOLOGICE
ŞI CHIMICE
Florentina Jâpa

1,

Tati ana Ţăruş 1

EVALUATION OF THE WA TER QUALITY BISTRIŢA RIVER IN
THE SECTOR BÂTCA DOAMNEI - LIL/Cl ,ON THE BASIS OF
MICROB/OLOG/CAL AND CHEM/CAL CRITERIA
Key words: Bistriţa river, Lilieci dam reservoir, chemical and
microbiological characteristics, water quality.
Abstract:
The paper presents the evaluation of water quality of the
Bistriţa river in different sections of the lower course of river,
including the Lilieci am reservoir during the period of February October 1 999 and May - September 2000.
In his aim, a original scale of classification of the inland
waters in the 4 classes of quality realized, according to the mean
geometrica) values of the numbers of ammonifying, denitrifying,
aerobic heterotrophic and reducing of su1phuretted organic
substance .On the hasis of the chosen microbiological criteria, the
lower course of Bistriţa River was divided in 3 distinguished zones
of water quality: the first - the zone of relatively clean waters, the
second - the zone of moderat polluted waters, the third - the self
purification zone.
This results emphasize a improvement of the water quality in
the Bistriţa river during the 1 999-2000 period , comparatively with
the period of 1 990, when was found a strongly polluted zone
dowmstream of the "Pergodur" Paper Factory and Pod Roznov
stations. This improvement of the water quality in the Bistriţa
River caused of the shutting down of the industrial pollutant units.
Introducere

Cursul inferior al râului Bistriţa, de la Piatra- Neamţ la Bacău, este
puternic afectat atât de mariconstrucţii, hidrotehnice cât şi devariate surse de
1

Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică, Aleea Migdalilor nr. 2,
Piatra- Neamţ
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poluare. Lucrarea are drept scop, evaluarea calităţii apei din diferite secţiuni ale
cursului inferior al râului Bistriţa, inclusiv l acul Lilieci (penultimul din lacurile
de baraj amenajate în cascadă, aparţinând sistemului hidroenergetic "Bistriţa
aval "), cu ajutorul unor caracteristici microbiologice cu valoare certă de
indicatori pentru poluarea şi autoepurarea apei.
Material şi metodă

Probele de apă pentru analizele fizico-chimice şi microbiologice
au fost colectate în lunile februarie,april ie, iulie, octombrie 1 999 şi
respectiv , în mai, august şi septembrie 2000.
Pe cursul inferior al râului Bistriţa, au fost stabilite, din amonte în aval,
urmatoarele staţii de prelevare: B istriţa-aval baraj L. Bâtca Doamnei; Bistriţa
albia veche- Pod Rozno v, Baraj L. Racova; Bistriaţa albia veche- amonte, L.
Lilieci; Bistrita canal- amonte de L. Lilieci. La acestea se adaogă încă 3
staţii amplasate pe axul
longitudinal al lacului Lilieci: Coada lacului ,
Centru şi Baraj .
Prelevarea probelor de apă s-a făcut din stratul de apă de la
suprafaţă (O
3 0 cm), utilizându-se
un batometru ŞI respcctându-se
condiţiile de sterilitate în cazul probelor microbiologice.
-

Fig. 1

Schila sectorului inferior al râului Bistri!a, cu staţi ile de prclevare:

1 . Aval lac Bâtca Doamnei: 2. Bistriţa, albia veche- Pod Roznov;
3. Baraj lac Racova: . Bi striţa, albia veche- Amonte de lac Lil ieci;
5 . Bistrila, canal- Amonte de lac Lilieci ; 6. Lac Li l i eci- Coadă;
7. Lac Lilieci- Centru; 8. Lac Lilieci- Baraj

Determinarea parametrilor fi zica-chimiei s-a făcut în conformitate
cu standardele în vigoare.
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Numărul de bacterii din diferite grupe ecofiziologice s-a determinat
pnn metode culturale (POCHON et TARDIEUX, 1 962; RODINA, 1 965).
Pentru determinarea coliformilor totali s-au utilizat tehnicile indicate de
Standard Methods, 1965).
Evaluarea calităţii apei din râul Bistriţa şi L. Lilieci s-a făcut după o
scală originală, cu patru categorii de calitate, stabilite după criterii
microbiologice atent selectate şi verificate (JÂPA, 1 988; M Ă ZĂ REANU şi
J ÂPA, 1 999). In acest scop, au fost calculate valorile medii geometrice ale
numărului de bacterii din următoarele grupe ecofiziologice: heterotrofi aerobi,
amonificatori,
denitrificatori,
descompunători
de materie orgamca
sulfurată.Valorile obţinute au fost comparate cu intervalele de valori ale
numărului de bacterii din grupele selectate, stabilite pentru fiecare categorie în
parte, ceea ce a făcut posibilă evaluarea calităţii apei din staţiile investigate.
Rezultate şi discuţii
Caracteristici fizico-chimice ale apei

Dintre parametrii fizico-chimici ai apei au fost selectaţi şi detenninaţi
numai acei de a căror dinamică depinde evoluţia cantitativă şi calitativă a
diferitelor grupe ecofiziologice de bacterii : pH, oxigen dizolvat, oxidabilităt
(CCO-Mn), CBO 5, amoniu, azotiţi, azotaţi, fosfor total.
Datele privind chimismul apei din râul Bistriţa şi L. Lilieci sunt
prezentate în tabelul 1 .
Rezultatele investigatiilor hidrochimice evidenţiază următoarele:
pH-ul apei variază în domeniul slab alcalin;
oxigenarea este foarte bună atât în râu (chiar dacă apar diferenţieri
între albia veche şi canal) cât şi în lac;
încărcarea organică a apei este scăzută în toate staţiile, în general,
sub 5 mg/1 O 2 (CCO-Mn);
CB05 are valori scăzute, caracteristice apelor din clasa 1, în staţiile:
Bistriţa aval baraj L. Bâtca Doamnei, Bistriţa albia veche-amonte
L. Lilieci şi respectiv, a II-a în secţiunile: Bistriţa albia veche Pod
Roznov, Baraj L.Racova, Bistriţa canal-amonte L.Lilieci, L.Lilieci;
N-N03 - se găseşte în concentraţii caracteristice apelor din clasa a II
a de calitate atât în râu (cu excepţia staţiei B istriţa aval baraj
L..Bâtca Doamnei care se încadrează în clasa 1 de calitate), cât şi în
lac;
N-N02 . are valori medii caracteristice apelor din clasa 1 de calitate,
în secţiunile : Bistriţa aval lac Bâtca Doamnei şi Bistriţa albia veche
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- Pod Roznov, Bistriţa canal amonte L. Lilieci, L. Lilieci - 2000) şi
respectiv clasa a [V-a (secţiunea Baraj L. Racova);
N-NH 4 + variază de la valori scăzute, caracteristice apelor din clasa
1 de calitate ]n staţiile: B istriţa aval baraj L. Bâtca Doamnei, Bistriţa
albia veche- Pod Roznov, Bistriţa albia veche amonte L. Lilieci
1 999, la valori crescute, specifice apelor din clasa a III -a
(secţiunea Bistriţa albia veche amonte L. Lilieci - anul 2000) şi a
IV -a de calitate în sec ţiunile Baraj L. Rac o va, Bistriţa canal-amonte
L. Lilieci (anul 2000). După valorile medii ale acestui indicator, apa
L. Lil ieci se încadra în clasa a IV -a de calitate în anul 1 999 şi
respectiv, a III-a în anul 2000.
-

Tabelul 1 Valorile medii ale unor parametri fizico-chimici din apa
râului Bistriţa şi a lacului Lilieci (orizontul O m)
în anii 1 999 şi 2000
S ta tia

1.

Bi strita ava l ba ra J
Lac Bâ lca
Doa mnei

2.Bi str i ta
a lbia ve che
P od Rozn ov
3.
Baraj
L.Ra cova
4 .Bi str i ta ·
a lbia ve che
a mon te
L.Lilie ci
5 .Bi str i ta ca na l
a monte
Lac Li lieci

6.Lac
. Lili e ci Coa d a
- Ce ntr u

38

An ul

pH

O x.i gen
dizolva t
mg 02/ I

S ubst.org .
CCO-Mn mg 01/ I

Para me
·Ir ul
CBO s·
mg 01/I

Azota ti
mg
N-N01.
/1

A zoti ti
mg
NN02"/ I

Amoniu
mg
NN H .''II

Fosfor
tota l
mg
P/1

0,09

0,008

1 999

7,6

9,97

2 ,02

1 ,68

0,76

0,006

2000
2000

7,6

1 0 ,38

2 07

2, 1 6

0,72

0,006

0,09

0,007

7,9

1 1 ,84

2,64

3 ,45

1 ,16

0, 1 2

0, 1 8

0, 1 62

2000

7,5

8,58

2 ,97

4,50

1 ,77

0, 1 6

1 ,04

0,038

1 999

7,7

I l ,29

2 ,00

2,36

1 ,25

0,0 1

0, 1 2

0,0 1 8

2000

7,7

1 ,69

1 ,0 1

0,01

0,59

0,0 1 4

7,6

9,73
9,4 1

1 ,02

1 999

2 ,65

3,23

1 ,37

0,06

0,83

0,033

2000

7,5

9,82

2,54

2,55

1 ,43

0, 1 1

0,75

0,038

1 999

7,7

1 1 ,2 1

3 ,05

4,9 1

1,15

0,05

0,57

0,025

2000

7,7

1 4,39

3 ,72

7,22

1 ,69

0,08

0,27

0,02 1

1 999

7,6

9,55

2,96

3 ,00

1 ,27

0,08

0,85

0,036
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- Baraj
Valori
medii/ lac

1 999

7,6

9,89

2,45

3,31

1 34

0,05

0,83

0,03 1

2000

7,8

8,73

2,75

2,88

1 ,40

0,09

0,43

0,0 1 5

1 999

7,6

1 0,33

2,77

3,78

1 ,26

0,06

0,75

O,Q3 1

2000

7,8

1 1 ,5 6

2,92

5,05

1 ,5 5

0,09

0,35

0,0 1 8

Concentraţiile medii foarte scăzute ale P total, permit încadrarea
staţiilor investigate de pe cursul inferior al râului B istriţa (cu
excepţia staţiei Bistriţa albia veche - Pod Roznov), inclusiv a celor
din lacul Lilieci, în clasa 1 de calitate.
Tabelul 2. Incadrarea în diferite clase de calitate a staţiilor investigate de pe
cursul inferior al râului Bistriţa, în anii 1999-2000, după unii parametri
hidrochimici, în conformitate cu Normativul 1 1 46/2003
Indicatori
chimiei
l
1 999 2000

2
2000

3

Staţii de prelevare

2000

4

1 999 2000

5

1 999 2000

6
1 999 2000

Oxigen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
dizolvat mg /1 02
•
•
•
o
o
•o
o
o
o
o
CB05 mg/1 02
o
o
o
o
o
o
o
o
o
CCO-Mn - o
mEfl 02
o
o
o
o
•
•
•
•
Amoniu o
o
N -NH/
mg N/1
•
•
o
o
o
•
•
Azotiţio
o
o
N -N02.
mg N/1
o
o
•
•
•
•
•
•
•
o
Azotaţi
N -N03.
mg N/1
Fosfor
o
•
o
o
o
o
o
o
o
o
total
mgP/1
..
Staţn de prelevare: 1 . Aval lac Bâtca Doanmei; 2 . Bistriţa albia veche- Pod Roznov;
3. Lac Racova- Baraj; 4. Bistriţa albia veche- amonte lac Lilieci;
5. Bistriţa- canal amonte lac Lilieci; 6. Lac Lilieci.
Clase de calitate: 1 - o ; II - • ; clasă intermediară II- I I I - • o ; III - o ; IV - •
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Caracteristici microbiologice

Rezultatele analizelor microbiologice sunt redate în tabelul 3, ca valori
medii geometrice ale numărului de bacterii din grupele investigate, pentru anii
1 999 şi 2000.Impactul unor factori antropici asupra calităţii apei din râul
Bistriţa şi lacul de baraj Lilieci, amenajat pe cursul inferior al râului, s-a stabilit
prin studiul ecologic al următoarelor grupe de bacterii; amonificatori,
denitrificatori, heterotrofi aerobi, descompunători
de materie organică
sulfurată, sulfatoreducători şi col iformi totali
După cum se poate observa din tabelul 3, numărul de bacterii din
grupele descompunătoare variază de la o staţie la alta, in funcţie de
accesibilitatea substratului organic specific.
Bacteriile amon ificatoare: s-au determinat la valori medii geometrice
ale numărului de celule ce au fluctuat între mii şi zeci de mii de celule/mi în
anul 1 999, faţă de zec i de mi i în anul 2000.
Cea mai mică valoare medie geometrică a numărului acestor germeni a
fost de 2200 celule/mi şi s-a determinat în staţia Bistriţa- albia veche amonte L.
Lilieci în anul 1 999, iar cea mai mare a fost de 93 .300 celule/mi şi s-a
determinat în staţia Bistriţa-albia veche Pod Roznov. Comparativ cu anul 1 990,
când în staţia menţionată, numărul mediu geometric era de ordinul milioanelor
de celule/mi (date nep ubl ic ate , Jâpa) se remarcă reducerea drastică a numărului
acestora germeni în peri oad a de investigaţie.
Tabelul 3

Variaţia cantitativă a bacteriilor din diferite grupe fiziologice
(celule/mi) în apa râului Bi striţa şi a lacului Lilieci valori medii geometrice din anii 1 999, 2000

Statia

! .B istrita -aval
LBâtca Doamnei
2.Bistrita
alb. veche Pod Roznov
3 .Baraj
L Racova
albia
4.8istrita
veche - amonte
L Lilieci

40

Anul

Amon i ticatori

1 999

1 2 .600

96.000

40.000

31

Coliformi
totali
(col./ 1 00
mi)
3240

2000
2000

23 .400
93 3 00

4.900
1 .950.000

9.550
77.600

2
3

28
4370

2000

45 .700

70. 800

43.700

1

2750

1 999
2000

2.200
4.270

2.040
275

2.340
8.320

55
1

150
16

Grupa de
Deni trifica
tari

bacterii
Heterotrofi
aerobi

DMOS'
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-

1 999
2000

5 .400
5 7 .500

324.000
2 1 4.000

8 .9 1 0
5 1 .300

67
1 ,5

960
2.5 1 0

-

1 999
2000
1 999
1 999

4. 800
27.500
1 9. 1 00
4.000

1 1 .300
1 1 0.000
1 9. 1 00
32.400

25 . 1 00
27.500
29.000
48.000

43
1
50
23

650
87 1

5 . 8istrita canal
amonte
L. Lilieci
6. L. Lilieci
Coadă
7.
Centru
8.
Baraj
-

în

90

DMOS' - descompunători de materie organică sulfurată.

Bacteriile denitrificatoare
Procesul se denitrificare are o semnificaţie ecologică deosebită în cazul
apelor poluate cu substanţe organice şi azotaţi, contribuind la realizarea
autoepurării apei prin eliminarea poluanţilor.
Cele mai mici valori medii geometrice ale numărului acestor bacterii s
au determinat în staţiile Bistriţa aval L. Bâtca Doamnei (anul 2000) şi Bistriţa
albia veche - amonte L. Lilieci, de sute şi mii de celule/mi iar cele mai mari, au
fost de sute de mii de celule/mi în secţiunile Bistriţa canal - amonte L. Lilieci,
coadă L. Lilieci şi respectiv, milioane de celule/mi în secţiunea Bistriţa albia
veche - Pod Roznov. Impactul deversării în sectorul de canal al râului a
efluentului municipal Piatra Neamţ şi a celui rezidual comun de pe platforma
industrială chimică Săvineşti - Roznov, se resimte prin creşterea semnificativă a
numărului de bacterii denitrificatoare în secţiunea Bistriţa - canal amonte L.
Lilieci.
Prezenţa unor surse neorganizate de poluare în secţiunea Bistriţa - albia
veche Pod Roznov este evidenţiată de numărul maxim de germeni denitrificatori
determinat.
Bacteriile heterotrofe aerobe
Determinarea cantitativă a bacteriilor heterotrofe, ca indicatori de
poluare organică, este justificată deoarece ele reprezintă o componentă majoră a
microbiotei acvatice, cu rol determinant în descompunerea şi mineralizarea
substanţelor organice.
Abundenta acestor bacterii este un indicator al activităţii lor potenţiale (Delattre
et al., 1 979).
Având în vedere încărcarea organică scăzută a apei din secţiunile
investigate, valorile medii geometrice ale numărului total de germeni heterotrofi
aerobi au fost cuprinse între mii şi zeci de mii de celule/mi . Valoarea minimă
2340 celule/mi s-a determinat în staţia Bistriţa albia veche - amonte lac Lilieci

-
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în anul 1 999 iar cea maximă, în jur de 78 .000 celule/mi, în secţiunea Bistriţa
albia veche - Pod Roznov.
Creşterea numerică a populaţiilorde bacterii heterotrofe aerobe,
amonificatoare şi denitrificatoarea în secţiunea Bistriţa albia veche - Pod
Roznov, evidenţiază un impact antropic asupra calităţii apei prin surse
neorganizate de poluare organică .
Bacteriile descompunătoare de materie organică sulfurată
Dintre microorganismele heterotrofe nespecializate care alcătuiesc
micro flora de "putrefacţie " , responsabilă de descompunerea sulfului oragnic din
ape, noi am determinat bacteriile capabile să descompună şi să mineralizeze
cisteina.
Germenii în cauză pot fi consideraţi ca indicatori pentru poluarea prin
compuşi organici su lfuraţi (ape uzate fecalo-menajere).
Valorile medii ale numărului acestor germeni au fost foarte mici, de la
subunitate la 67 celule/mi.
Bacteriile sulfatoreducătoare
Capacitatea acestora de a produce H2S din produşi organici simpli
(rezultaţi din fermentaţii ) are ca efect ecologic poluarea apelor, asociată cu
degajarea de mirosuri neplăcute, înnegrirea apei şi a sedimentului actual datorită
precipitării sulfurii de fier.
In toate staţiile investigate, numărul acestor bacterii a fost extrem de
mic, valorile medii fiind sub 1 O celule/mi .
Co/ijormii totali
Aprecierea calităţii sanitare a apei s-a făcut în baza determinării
numărului probabi l de germeni colifonni totali ca indicatori de poluare fecalo
menajeră.
Valorile medii geometrice ale numărului probabil de colifonni totali,
potrivit Nonnativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii
apelor de suprafaţă, permit încadrarea staţiilor investigate în diferite clase de
calitate, după cum urmează:
Clasa 1
Bistriţa aval L. Bâtca Doamnei (anul 2000); Bistriţa albia
veche-amonte L.Lilieci ( 1 999, 2000); Baraj L.Lilieci ( 1 999);
Clasa a II-a - restul staţiilor.
-
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Evaluarea calităţii apei după criterii microbiologice

Incadrarea staţiilor investigate de pe cursul inferior al râului Bistriţa ,în
diferite categorii de calitate ale apei, a fost posibilă cu ajutorul unei scări de
calitate originale, cu 4 categorii de calitate ale apelor de suprafaţă (Jâpa,l998;
Măzăreanu C.şi Jâpa F., 1 999).
Tabelul 4. Scală originală de evaluare a calităţii apelor de suprafaţă după criterii
microbiologice (J ÂPA, 1998; MĂ ZĂREANU şi J ÂPA, 1 999)
Indicatori microbiologiei
(nr.celulu/ml)
1
1 . H eterotrofi aerobi

2. Heterotrofi anaerobi
3. Amonificatori
4. Denitrificatori
5. DMOS'

Categorii de calitate
11
III

< 1 0"

1 o• - 1 0·

1 o,_ 1 o"

< I Ol

1 OL - I OJ

I OJ - 1 04

< 1 04

1 o• - 5 . 1 04

5 . 1 04 - 1 05

< 1 0"

1 04 10 -

1 0,

1 o, - 1 o"

I Ol

1 ol - 1 0j

< 10

IV

>
>

>

>

>

1 0°
1 o•
1 05
1 0°
I OJ

DMOS' - descompunători de materie organică sulfurată.

In acest scop, au fost selectaţi 5 parametri microbiologiei reprezentati
prin numărul de bacterii
heterotrofe aerobe, anaerobe, amonificatoare,
denitrificatoare şi descompunătoare de material organic sulfurat (valori medii
geometrice).
Tabelul 5 redă o clasificare a calităţii apelor de pe cursul inferior al
râului Bistriţa, în conformitate cu scara mai sus prezentată. Astfel, după
criteriile microbiologice selectate, sectorul investigat al râului B istriţa poate fi
împărţit în 3 zone distincte de calitate:
1
zona curată situată în amonte de principalele deversări de ape
uzate industriale şi menaj ere din zona municipiului Piatra Neamţ, în aval lac
Bâtca Doamnei . Sub aspect microbiologie se remarcă o îmbunătăţire a calităţii
apei în 2000 faţă de 1 999, prin trecerea de la categoria a II - a. După indicatorii
hidrochimici determinaţi, în conformitate cu Normativul 1 1 46/2003, apa din
acest sector se plasează în clasa I de calitate după majoritatea parametrilor, cu
excepţia N - N02 - care s-a determinat în concentraţii caracteristice apelor din
clasa a II - a de calitate.
2 zona impurificată se situează pe cursul inferior al râului Bistriţa, în
secţiunea Pod Roznov şi pe canal în amonte Lilieci. Apa de aici, potrivit
criteriilor microbiologice determinate se încadrează în limita categoriilor a - III
-

-

-
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- a şi a - IV - a (ape degradate) iar după cele hidrochimice la limita dintre clasa
I şi a - II - a, cu toate că valoarea N - NO 2. este speci fică cl asei a III - a de
calitate.
3 - zona de autoepurare cuprinde lacurile de baraj amenajate în
"cascadă " pe cursul inferior al râului, după cum urmează: Racova, Gîrleni,
Lilieci.
In secţiunea amonte L. Lilieci apar diferenţieri nete ale calităţii apei
între albia veche a râului Bistriţa care se încadrează în categoria I - a şi canal,
atât sub aspect microbiologie cât şi hidrochimic. Astfel, apa din Bistriţa-canal,
prin preluarea unor deversări de ape uzate conţinând substanţe organice şi nitriţi
suferă o înrăutăţire a cal ităţii microbiologice în anul 2000 faţă de precedentul,
încadrându-se în categoria a III - a. Sub aspect hidrochimic se plasează în clasa
a IV - a de calitate după indicataorul N - NH/ deşi ceilalţi parametri chimiei
o plaseazâ la limita dintre clasele I şi a II-a.
In ceea ce priveşte lacul Lilieci, în perioada investigată se încadrează în
categoria a II a de calitate a apei după majoritatea variabilelor microbiologice
determinate. Sub aspect hidrochimic, în anul 1 999 se plasa la limita dintre
clasele I şi a II-a cu toate că valorile N - NH 4 erau caracateristice clasei a IV a. In anul 2000 , apa lacului se situa la limita dintre clasele a II-a şi a III-a după
valorile CB05 şi ale azotului mineral.
-

Tabelul 5 Incadrarea în diferite c lase de calitate a apei din staţiile investigate
de pe
. cursul inferior al râului Bistriţa,în anii 1 999-2000, în funcţie de
principa lii parametri microbiologiei (valori medii geometrice ale numărului de
bacterii)
Indicatori
microbiologiei

Anul

Heterotrofi aerobi
(cel./rnl)

2000

Amonifica tori
(cel./rnl)
Denitrificatori
(cel./rnl)
Descompunători mat.
org. sulfurată (cel./ml)

44

Staţii de prelevare

1 999

1 99 9

2000
1 99 9

2000
1 99 9

2000

1
•

2

3

o

•

•

o

•

o

•

•

o

o

o

o

•

o
•

4
o

o
o

o

o

o

•

o

5
o

o
o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

o
•

o
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6

o

8
•
•
o

•

•

•

•

o

Evaluarea calităţii apei râu lui Bistriţa

în

sectorul Bâtca Doamnei - Lilieci

Staţii de prelevare: 1 . Aval L. Bâtca Doamnei; 2. Bistriţa albia veche- Pod Roznov; 3 .
Baraj L. Racova; 4. Bistriţa albia veche- amonte L . Lilieci; 5 . Bistriţa canal - amonte L .
Lilieci 6 . L. Lilieci - Coadă O m; 7. L. Lilieci - Centru O m; 8. L. Lilieci - Baraj O m
Clase de calitate: 1 - o ; II - • ; III - o ; IV - •

Concluzii

1 . Evaluarea calităţii apei din staţiile investigate de pe cursul inferior al
râului Bistriţa s-a făcut după o scală originală cu 4 categorii de calitate ale
apelor de suprafaţă, stabilite după criterii microbiologice, riguros selectate şi
verificate;
2. Aplicarea scalei menţionate la ecosistemele de tip reofil şi lacustru
studiate a făcut posibilă departajarea între apele relativ curate şi cele moderat
poluate;
3. Indicatorii microbiologiei selectaţi se dovedesc mult mai severi decât
cei chimiei. In general, ei atestă o clasă inferioară de încadrare a calităţii apei
faţă de parametrii hidrochimici;
4. In funcţie de caracteristicile microbiologice şi hidrochimice
determinate, cursul inferior al râului Bistrita poate fi împărţit în 3 zone distincte
de calitate ale apei: zona relativ curată (aval L. Bâtca Doamnei), zona
impurificată (Bistriţa albia veche -- Pod Roznov) şi zona de autoepurare
(lacurile de baraj amenajate în cascadă" : Racova, Gîrleni, Lilieci);
5. In perioada 1 999 -- 2000 la 6 - 7 ani după închiderea celui mai mare
poluator - Fabrica de celuloză şi hârtie "Pergodur" Piatra Neamţ, se constată o
ameliorare evidentă a calităţii apei râului Bistriţa în sectorul investigat.
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CARACTERISTICI FIZ/CO-CHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE ALE
APEI DIN ECOSISTEMUL LACU ROŞU
Florentina Jâpa 1 , Tatiana Ţăruş 1
PH YSICO-CHEMICAL AND MICROB/OLOG/CAL
CHARACTERISTICS OF THE WATER FROM THE LACU ROŞU
ECOSYSTEM
Key words: physico-chemical and microbiological characteristics, trophic
state, water quality, Lacu Roşu.
Abstract:
This study carried out during the July, Octoher 2000 and May
200 1 . Physico-chemical and microhiological characteristics were
detennined in the aim of estahlishing of the water quality.
The microhiological investigations consisted in the quantitative
detennination of some groups of genns with highest value as
indicators of the water quality: ammoni fying, denitrifying,
anaerohic fixing nitrogen hacteria, decomposing gerrns of
sulphuretted organic suhstance, sulphato-reducing genns and total
aerohic/anaerohic heterotrophic genns.
On the hasis of the results of the hydrochemical investigation,
the Roşu Lake can he considered as a oligotrophic (according to
the values of total P) and eutrophic hasin (according to the values
of total mineral N) and the quality water was situated in the first
purity class.
The classification of the water quality was carried out hy means
of a 4 classes scale (purity classes 1 IV), proposed hy us on the
hasis of some chosen microhiological criteria (JÂP A, 1 998;
M Ă ZĂ REANU şi JÂPA, 1 999). According to this scale, the water
of the Roşu Lake ecosystem ranged hetween 1 - II classes of purity.
-

Introducere

Lacul Roşu este situat în Carpaţii Orientali, la o altitudine de 973 m şi
are origine naturală. Dintre caracteristicile morfometrice ale acestuia, amintim:
suprafaţa - 1 2,6 ha, adânc imea maximă - 1 0,5 m.

1 Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică, str. Migdalilor nr. 2, Piatra- Neamţ
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După o perioadă de cea. 30 de ani de la ultimul studiu microbiologie
întreprins asupra Lacului Roşu (TOPALĂ et.al ., 1 97 1 ), lucrarea de faţă
prezintă o caracterizare a
stării actuale a ecosisternului prin prisma caracteristicilor fizica-chimice şi
microbiologice ale apei.
Cercetările au fost posibile în cadrul unei teme de cercetare vizând
metodologia de monitorizare a dezvoltării macrofitelor în diferite ecosisteme
acvatice, finanţată de Academia de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu- Siseşti " Bucureşti.
Material şi metodă

Pe axul longitudinal al lacului au fost stabilite 3 staţii de prelevare a
probelor: Coada lacu lui, Centru şi Baraj .
Probele de apă au fost prelevate din orizontul de suprafaţă ( 0 - 30 cm) al
fiecărei staţii, în l unile iulie şi octombrie 2000 şi luna mai 200 1 .
Cei 1 7 parametri fizica-chimiei selectaţi s-au determinat în conformitate
cu standardele în vigoare.
În cercetarea microbiologică a Lacului Roşu au fost utilizate diferite medii
de cultură pentru bacteri i, indicate de tehnicile din domeniu (POCHON et
TARDIEUX, 1 962; RODINA, 1 965 ; SOROKIN şi KADOTA, 1 972).
La evaluarea calităţii apei Lacului Roşu s-a utilizat o scară originală,
elaborată de noi, după criterii microbiologice atent selectate (JÂPA, 1 998;
MAZAREANU şi J ÂPA, 1 999).
Rezultate şi discuţii

Datele privind condiţiile hidrochimice şi microbiologice din apa Lacului
Roşu sunt prezentate în tabelul 1 .
Apa ecosistemului lacustru investigat a prezentat, în perioada de
investigaţie, următoarele caractenstJCI
hidrochimice: pH slab alcalin,
oxigenare ridicată (în medie 8 ,9 mg O 2/1) şi o încărcare scăzută în substanţe
organice ( 1 1 ,58 - 1 7 , 1 5 rug KMn04/l, respectiv 3,30 - 4,30 mg CCO-Mn/1). In
ceea ce priveşte formele de azot mineral, azotiţii şi amoniul, au înregistrat
concentraţii foarte mici faţă de azotaţi (2,89 - 4,28 mg/1). Fosforul a avut, de
asemenea,concentraţii reduse (în medie 0,01 rug P/1) Incărcarea globală în
săruri minerale a fost în medie, de 1 97 mg/1 .
.
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Bacteriile amonificatoare
In orizontul superficial al apei din L. Roşu, numărul germenilor
amonificatori a fost în medie de 1 1 . 000 celule/mi (media geometrică).
Tabelul 1 . Distribuţia cantitativă a unor parametri fizica-chimiei şi
microbiologiei în apa L.Roşu (orizontul O - 30 cm) în lunile iulie, octombrie
2000 şi mai 200 1
Staţia

Parametrul

28.07.2000
Temperatura - °C

Coadă
Centru
Baraj

pH

Coadă
Centru
Baraj_
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj

Oxigen dizolva! - mg

02/l
Substanţă organică CCO-Mn - mg / 1 02
Amoniu ( N-NH/) mg N 1 1
Azotiti ( N-N02.. ) - mg
Nil
Azotati (N-N0.1· ) mg N 1 1
Ortofosfati
(PPO/ ·)- mg P/1
Fosfor total ( P ) - mg
P/1
Alcalinitate 11

mval

Duritate totalăgermane

o

Calciu (Ca"+ ) Il

mg

Data prelevării
4. 1 0.2000

1 5 .05 .200 1

1 6,0
1 8,0
20,0

4,0
4,0
5 ,0

1 1 ,2
1 0,3
1 2,0

7,6
7,7
7,7
7,80
8,60
8, 1 0
4,05
4,05
3,92
0, 1 6
0, 1 4
0, 1 4
0,0 1 6
0,0 1 3
0,0 1 4
0,75
0,68
0,65
0,004
0,005
0,004
0,0 1 0
0,0 1 4
0,0 1 0
3,10
3,12
3,10
9,76
9,65
9,53
52, 1 0
5 1 ,30
5 1 ,3 0

7,3
7,3
7,3
8,78
6,44
8,24
2,90
3 ,69
3 ,77
0, 1 7
0, 1 4
0, 1 2
0,0 1 0
0,008
0,004
0,70
0,72
0,74
0,004
0,004
0,005
0,006
0,008
0,0 1 2
3,000
3,000
3,040
9,65
9,65
9,60
5 2, 1 0
5 2, 1 0
5 2, 1 0

7,6
7,6
7,7
1 0,90
1 0,65
1 1 ,1 1
3 ,87
3,35
4,30
0, 1 0
0,08
0,08
0,007
0,007
0,0 1 1
0,81
0,97
0,88
0,004
0,005
0,005
0,0 1 0
0,0 1 2
0,0 1 6
2,800
2,800
2,840
8,98
8,98
8,98
43,29
44,09
44,09
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Magneziu ( Mg.+) - mg
11

Bicarbonati (HC01')
mg/1
Sulfati (SO/-)

-

•

mg /

1

Cloruri (CI")

.

mg /

1

Reziduu fix - mg 1 1
Amonificatori celule/mi
Denitrificatori celule/mi
Fixatori de azot anaerobi
-

celule/mi
Heterotrofi aerobi
celule/mi

-

Descompunători de
materie organică
sulfurată -celule/mi
Sulfatoreducători
celule/mi
·

Coadă
Centru
B araj
Coadă
Centru
B araj
Coadă
Centru
B araj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
Baraj
Coadă
Centru
8ara1
Coadă
Centru
Baraj
Coad!l
Centru
I3araj

1 0.70
1 0.70
1 0.2 1
1 89, 1
1 90,3
1 8 1,1
9,40
8,80
8,80
5,68
5,68
5,32
2 1 2,00
2 1 1 ,00
209,00
98.000
46.000
32.000
200. 000
200.000
2. 500.000
45
25
95
32.000
48.000
1 6. 000
2
1 ,5
9, 5
0,7
0,4
2,5

1 0,2 1
1 0,2 1
1 0,02
1 83,0
1 83,0
1 85,4
9,20
9,00
9,40
5 ,32
5,32
4,97
1 90,00
1 93,00
1 93,00
34 .000
76.000
65 .000
20.000
1 50.000
1 5 .000
0,7
20
7,5
6.400
40.000
54.000
0,6
0,9
1 ,5
0,4
0,2
0,9

1 2,64
1 2, 1 6
1 2, 1 6
1 70, 1
1 70, 1
1 73,2
1 0,98
1 1 ,36
1 1 ,74
4,97
5,32
4,97
1 87,00
1 87,00
1 87,00
1 40
1 .400
5 . 300
950
2.000
2.000
25
25
4
700
1 .000
1 .000

Numărul maxim - 98.000 celule/mi s-a determinat în staţia Coada
lacului, în Juna iulie 2000,iar cel minim - 1 40 celule/mi tot la Coada lacului, în
luna mai 200 1 .
Bacteriile denitrificatoare
Numărul acestor bacterii a variat în limite largi, de la o dată de
prelevare la alta, cât şi de la o staţie la alta, în general, de la sute la milioane de
celule/mi. Valoarea medie geometrică a numărului de bacterii
denitrificatoare/lac a fost în perioada de investigaţie de 3 3 . 1 00 celule/mi.
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Caracteristici fizica-chimice şi microbiologice ale apei din ecosist. Lacu Roşu
Bacteriilefixatoare de azot anaerobe
Numărul acestor bacterii a fost extrem de scăzut, în apa Lacului Roşu,
variind în general, de la subunităţi la unităţi şi zeci de celule/mi .
Bacteriile heterotrofe aerobe
Numărul total de bacterii heterotrofe aerobe a variat, în apa
ecosistemului investigat, de la sute la mii şi zeci de mii de celule/mi. Valoarea
medie geometrică a numărului acestor germeni/lac este de 1 8.600 celule/mi,
comparabilă cu cea a bacteriilor amonificatoare. In evoluţia sezonieră a acestor
germeni se remarcă densităţi numerice minime (sute şi mii de celule/mi) în luna
mai 200 1 şi maxime (zeci de mii de celule/mi) în lunile iulie şi octombrie 2000
(cu o excepţie în staţia Coada lacului, în luna octombrie 2000 ,când s-au
determinat 6.400 celule/mi).
Bacteriile descompunătoare de materie organică sulfurată
În apa Lacului Roşu, numărul acestor germeni s-a menţinut, în perioada
de investigaţie, la un nivel extrem de scăzut, în general sub 1 celulă/mi. Cu toate
acestea, în sedimente, bacteriile sulfatoreducătoare sunt mult mai răspândite, la
valori de ordinul sutelor de celule/g mâl umed (date nepublicate din 1 995).
Concluzii
1 . Evaluarea calităţii apei Lacului Roşu după caracteristicile
fizica-chimice, în condiţiile Normativului în vigoare (2003), permite încadrarea
acestui ecosistem, în clasa I de calitate a apelor de suprafaţă, iar sub aspect
trafic, în categoria bazinelor oligotrofe - după valorile fosforului mineral - sau
eutrofe, după cele ale azotului mineral total.
2.
Aplicarea scării de calitate propuse de noi, la condiţiile
microbiologice ale apei din Lacul Roşu, permite plasarea acestui ecosistem,
la limita dintre clasele I şi a II - a de calitate a apelor de suprafaţă.
3 . Valorile medii geometrice ale numărului de bacterii din grupele
descompunătoare (amonificatori, denitrificatori, heterotrofi aerobi) nu depăşesc
3 3 .000 celule/mi, fapt ce se corelează cu nivelul scăzut de încărcare organică a
apei (CCO-Mn 3 , 76 mg O 2/1).
4. Răspândirea extrem de redusă a bacteriilor descompunătoare de
material organic sulfurat şi a celor sulfatoreducătoare în apa Lacului Roşu este
o caracteristică a bazinelor oligotrofe.
=
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CERCETĂRI PRIVIND ALGOFLORA PLANCTONICĂ A LACURILOR
DE BARAJ DIN CURSUL MIJLOCIU ŞI INFERIOR AL RÂULUI
BISTRIŢA
Mihai A.Porumb 1
RESEARCHES CONCERNING THE PLANKTONIC ALGOFLORA FROM
THE MIDDLE AND INFERIOR COURS OF BISTRITA RIVER
Key words: the barrage lakes, planktonic algae, algal specia,water quality
In this paper presents the characteristics of the planktonic algal
Abstract:
communities from the barrage dam lakes situated in the cours of
the Bistrita river in the sector Pangaraţi - Bacău (Neamţ District Romania).
Researches, carried out during the 2002 and 2004
years, emphasized the differences between the water qualithe
investigated lakes established by means of algological criteria. So
as, stated a a relative unpolluted water in the Pangarati and Vaduri
and partially in the Racova lakes, of the oligo- mesosaprobic type,
and a semnificative pollution in the lakes in dowstream of Piatra
Neamt city.

După anul 1 990, fenomenul de poluare a râului Bistriţa s-a redus în
mod însemnat, prin sistarea sau reducerea activităţilor industriale la unitati
importante: Intreprinderea de Celuloză şi Hârtie "Pergodur" Piatra Neamţ (fosta
"Reconstrucţia" ), C.F.S. Săvineşti, Combinatul de lngrăşăminte Azotoase
Roznov şi Fabrica de Postav Buhuşi, fapt care se reflectă şi în structura
comunităţilor algale.
Algele sunt o componentă principală a ecosistemelor acvatice, care
iniţiază toate lanţurile trofice care se desfăşoară în bazinele respective. Structura
şi funcţia algoflorei sunt determinate de natura substratului, alte caracteristici
ale biotopului în care cresc şi de interrelaţiile cu celelalte elemente ale
biocenozelor. De aceea, compoziţia calitativă şi densitatea numerică algală
reflectă condiţiile generale ecologice ale mediului în care trăiesc şi nivelul trofic
al acestuia.
Astfel, în lacurile de baraj de pe cursul râului Bistriţa există un
fitoplancton diferenţiat,
în funcţie de calitatea apei şi caracteristicile
fiziografice ale ecosistemelor respective ( PORUMB, 1 986, 1 993 )
.

1
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În această lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate anii
2002 şi 2004, privind fitoplanctonul l acurilor de baraj situate pe cursul
râului Bistriţa, în sectorul Pângaraţi - Bacău.
Probele de fitoplancton au fost prelevate din lacuri, de la O m ( iar
în zona " baraj " de la " O" şi 5 m adâncime).
Caracteristicele principale ale acestor două lacuri sunt redate în tabelul
nr. 1 .
"

"

Tabelul 1 . Principalele caracteristici ale lacurilor investigate în sectorul Piatra
Neamţ- Bacău
Lacul

Nr.
crt.

Pângăraţi
Vaduri
Bâtca Doamnei
Reconstrucţia
Racova
Gârleni
Lilieci
Şerbăneşti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anul
punerii în
funcţiune
1 964
1 966
1 962
1 963
1 966
1 966
1 965
1 967

Suprafaţă
(ha)

Volum
(mii. m.c.)

Adâncime
maximă (m)

153
I lO
235
1 6,3

6,75
5 ,6

15
1 5,8
15
4,25
7,5
6,5
6,7
6,5

10

0,25
8,85
5,45
7 ,4
5,8

1 80

230
262
1 85

AlgoOora planctonică
Cercetările au fost iniţiate în anul 2002. Rezultele determinărilor canti
tative ale fitoplanctonului din zona de referinţă sunt prezentate în tabelul 2.

Tabel 2. Densitatea numerică a algelor planctonice în râul B istriţa (amonte de
lac Pângăraţi), canal UHE"Stejarul" şi lacurile Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Dornn e i
şi Reconstrucţia, în perioada august - noiembrie 2002
Nr.
crt.
1
2

54

Staţia
Râu Bistriţa, amonte de
lac Pângliraţi
Canal U H E

3

Lac Pângarati

4

Lac Vaduri

5

Lac Bâtca Doamnei

Data

Total alge
nr. ex./ml

Media
nr.ex./ml

6 . 08

553

553

1 6.09

85 1

851

6.08

22 1 3

1.11

617

6.08

3723

1.1

1

943

6.08

617
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1415

2333
883

Cercetări privind algoflora plantonică a lacurilor de baraj de pe Bistriţa
Lac Bâtca Doamnei
6

Lac Reconstructia

1.11
6.08
1.11

1 1 49
660
1 000

830

Remarcăm la ecosistemul acvatic Vaduri cea mai mare densitate
numerică algală dintre toate zonele investigate : 2333 ex /ml, urmat de lacul
Pângăraţi - 1 4 1 5 ex/ml, comparativ cu celelalte staţii (tabelul 3 ). Aceasta se
explică prin faptul că cele două lacuri elemente biogene importante, care asigură
creşterea algelor la acest nivel, datorită materialului aluvionar adus de râu din
amonte ,de pe versanţi şi de pâraiele din zonă, în interdependenţă cu influenţele
antropice.
Analizele calitative de fitoplancton au semnalat în ecosistemele
cercetate prezenţa unui număr de 32 de taxoni după cum urmează: Cyanophyta 3 ; Chrysophyta - 2; Bacil/ariophyta - 24; Pyrrophyta - 1 ; Chlorophyta - 1 ;
Euglenophyta - 1 . Distribuţia grupelor sistematice de alge este redată în
tabelul 2 .
S-au determinat 6 grupe d e alge planctonice, dintre care, dominante
sunt diatomeele ( Bacillariophyta ), care au ajuns la densităţi mari în lacul
Pângăraţi : 22 1 3 ex./ml - 1 00 % din totalul de alge, în data de 6.08.2002. În
lacul Vaduri s-au semnalat cantităţi importante de alge diatomee : 1 745 ex/ml
la data de 6.08. (46.8 1 %) şi 1 1 49 ex./ml( l OO %) la data de 1 . 1 1 .2002. La acest
lac s-au înregistrat şi valori mari ale grupei Chtysophyta: densitatea numerică
ridicată a speciei Dinobryon sociale, de 1 1 60 ex./ml, reprezentând 44,59 % din
totalul de alge.
Aceste date confirmă situaţia semnalată în tabelul anterior (nr.2).
Semnificativă pentru evidenţierea spectrului algoflorei existente în
ecosistemele investigate este prezenţa speciilor de alge dominante, care sunt
determinante în indicarea calităţii apei în zonele cercetate ( tabel 3 ).
Din analiza tabelului 3, remarcăm faptul că speciile dominante aparţin
grupei Bacil/ariophyta ( diatomee ), cu o singură excepţie : Dinobryon sociale
(reprezentant al grupei Chrysophyta ) . Şi în acest caz se constată nivelul de
troficitate relativ ridicat al apei lacurilor Pângăraţi şi Vaduri, semnalat de
prezenţa speciilor Nitzschia palea şi Nitzschia acicularis, care, datorită faptului
că se dezvoltă accentuat pe substraturi bogate în elemente nutritive, indică
această situaţie la bazinele respective, condiţii în care şi Dinobryon sociale
prezintă mari densităţi numerice.
Din totalul de 6 grupe de alge planctonice, determinate în ecosistemele
investigate în anul 2002, dominante sunt diatomeele ( Bacillariophyta ), care au
ajuns la densităţi mari în lacul Pângăraţi.
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Tabel 3. Distribuţia grupelor sistematice de alge in râul Bistriţa (amonte lac Pânglira.ţi), canalul U.H.E. Stej aru şi lacuri le
Pângli.rati, Vaduri, Bâtca Doamnei şi ReconstruCţia, în perioada august - noiembrie 2002
GRUPA SISTEMATIC
_!._

Nr.

Staţia

cn.

o

1

Data
2

CyanoJ'Ityta

Chrysophyta

Nr.

Nr.

%

4

cxlml
5

-

-

1 06

1 9. 1 7

64

7,52

-

-

-

ex/ml
J

%

2

Râu Bistrita.
am. lac
PânglraJi
Canal UHE

3

Lac Pângăra!i

6.08

4

LacVaduri

6.08

.

.

1.11

124

13,15

1

5
6

�stejarul"

6.08
1 6.09

1.11

-

-

Lac Batea

6.08

Lac

6.08

-

-

1.I l

213

2 1 ,30

Doamnei

Re<:<>nstructia

1.11

-

-

-

-

Bacil/ariophyta

Nr.
cxlml

%

7

-

-

-

-

787

92.48

-

-

-

-

-

21

3,40

532

1 00,0
86,22

1 660

44,59

1 745

46,87

-

-

819

86,85

617

1 00 0

-

1 06
-

-

-

1 6,06
-

-

1 1 49

1 00,0

-

Sl l

77,42

44

744

74,40

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

213

5.72

1 06

2 85

-

-

-

-

-

-

-

-

43

4,30

-

6,66
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-

-

-

-

14

12

80.83

22 1 3

Il

Il

447

10

%

%

8

6

-

-

Euglenophyta

Nr.
exlml

Nr.
ex!ml

%

-

-

Ch/orophyta

cxlml
9

1 0,37

64

Pyrrophyta

Nr.

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Cercetări privind algoflora plantonică a lacurilor de baraj de pe Bistriţa
Tabel 4. Speciile dominante de alge planctonice din râul Bistriţa (amonte de lac
Pângăraţi), canal UHE "Stejarul " şi lacurile Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Doamnei
şi Reconstrucţia în perioada august-septembrie 2002
Nr.
crt.
1

Staţia

Data

Specii dominante

Râu B istrita
amonte de lac
Pângărati

6.08

Canal UHE

1 6.09

Cyc/otel/a comta

6.08

Nitzschia palea

Nr. ex.
%

Dinobryon sociale
Achnanthes minutissima

1 9, 1 7
1 9, 1 7

2

25,03
Diatoma elongatum

3

Lac Pângarati

v.

tenue

34,6 1
1 9,20

1.1 1

Achnanthes minutissima

6.08

Dinobryon sociale

27,55
4

Nitzschia acicularis

Lac Vaduri
1.11

Achnanthes minutissima

6.08

Cyclotella acel/ata

1.11

Achnanthes minutissima

4 1 , 14
1 8,85
20,01

5

44,89

Lac Bâtca
Doamnei

Nitzschia dissipata

6.08
6

Lac
Reconstrucţia

Achnanthes minutissima
Cyc/otella acel/ata

1.11

24, 1 1
1 9,27
32,27
28,90

Cyc/otella comta

3 8,30

Lacul de baraj Vaduri prezintă valori mari ale densităţii numerice a
fitoplanctonului, , comparativ cu toate zonele investigate . După lacul Vaduri,
urmează, ca pondere, lacul Pângăraţi. Aceasta importantă creştere cantitativă
·
algală se explică prin faptul că cele două lacuri o încărcare importantă cu
substanţe nutritive, care asigură creşterea algelor la acest nivel, ridicat, datorită
materialului aluvionar adus de râu din amonte, de pe versanţi şi de pâraiele din
zonă, corelat cu influenţele antropice.
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În anul 2004, s-au efectuat cercetări privind fitoplanctonul din lacuri de
baraj de pe cursul râului Bistriţa, în sectorul Piatra Neamţ - Bacău ( tabel 5, 6,
7)
Tabel 5 . Distributia fi topl anctonului în lacurile de baraj Bâtca Doamnei,
Racova, Gârleni, Lilieci şi Şerbăneşti, în perioada mai - iulie, 2004
Nr.

Lacul

Luna

Grupa sistematică

Statia

crt.

CY.

CH R.

BAC.

PYRR

-

nr.exemplare 1 mi.

CHL.

EUG

Total

L.

1

ma1

Bâtca

coadă

i ulie
Raco va

mai
i ulie

3

Gâ rlen i

mai
iulie

4

Lilieci

mai

369
447
71

baraj

Şerban eşti

ma1

1 702

coadă

42

baraj

539

667

baraj

42

64

coada

42

191
323

85 1

702

35

53 1
2829
925

96

coadă

926
26 1 6

42

525
5885

1 773

2425

1 1 49

9382

2596

1 49

191

3042

1 72

42

248

1 50

50

771

1 340

99

4964

3500

coadă

383
191

2574

coada

223

25

447

1 560

794

1433

539

255

71

2298

2060

1 29 1

1 663

1 74

5 1 88

1 532

511

191

2234

) )05

794

1 99

2355

85

coadă
baraj

Legenda :

276
830

1014

21
35

baraj

85

1 1 27
1 38

390
925

baraj

iu l i e

92

coadă

baraj
5

1 70

64

coadă

baraj

iulie

915
415
362

coadă
baraj

2

42

baraj

Doamnei

57

2524

CY. = Cyanophyta ; CHR. = Chrysophyta ; BAC. = Bacillariophyta ;
PYRR. Pyrrophyta ; CHL. Chlorophyta ; EUG L . Euglenophyta
=

=
'

=

Din analiza tabelelor 5, 6 şi 7 rezultă faptul că dominante sunt algele
diatomee (BACILLARIOPHYTA) şi că apa lacurilor Bâtca Doamnei şi Racova
(şi,parţial,lacul Racova) este relativ curată, după care se poluează în mod
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semnificativ în lacurile Gârleni şi Lilieci, urmănd o relativă revenire a calităţii
apei, în lacul Şerbăneşti.
Tabel 6. Valorile medii şi limitele de variaţie ale numărului de organisme fito
planctonice (ex/ mi) din apa lacurilor de baraj investigate în cursul anului 2004
Lacul
Bâtca

Statia
Cd

CY.

CHR.

BAC.

PYRR.

C H L.

EUGL.

66

o

1 272

56

49

o

Q

362-2539

0 - 1 70

0 - 1 28

o

1 49

259

3376

30

46

63

o - 447

o - 408

64 - 2897

o - 92

o - 1 38

o - 191

Q

J.Qj_

899

o

59

.u

o - 1 56

Doamnei
Bj
Racova

Grupa sistematică :

Cd

o

Bj
Gârleni

Cd
Bj

Lilieci

Cd
Bj

Şerbăneşti

Cd
Bj

0 - 1 42

o - 35

293

32

o

o - 85 1

o - 96

7548

74

865

o - 833

390- 1 383

567

704

o

0- 1 702

276- 1 007

li

o

o

o
o

ill

0 - 42

o

2574- 1 4 1 84

o - 223

o - 2425

o - 1 1 49

�

258

1 47 1

64

64

o - 539

Q

42 - 667

525-2596

Q

o - 1 49

o - 191

li

73

1 446

�

536

33

0 - 42

0 - 191

1 72-3500

42 -

0 - 99

28

JJ.Q

1 028

1 340

l1

o - 85

o - 323

248 - 1 560

o

478

1 1 06

o

o - 1 43 3

539- 1 248

l2

710

1 1 44

o - 2060

837 - 1 305

o - 57

o - 25
o
o
o
o
o

o

ill

o - 50

255

87

o - 51 1

0 - 191

828

1 24

28 - 1 663

o - 1 99

o - 794

Legenda : CY. = Cyanophyta ; CHR. = Chrysophyta ; BAC. = Bacillariophyta ;
PYRR. = Pyrrophyta ; CHL. = Chlorophyta ; EUGL. = Euglenophyta
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Tabel 7. Lista speciilor de alge planctonice identificate în lacuri le de baraj
Bâtca Doanmei, Racova, Gârleni,Lilieci şi Şerbaneşti în anul 2004
Grupa

Speci a identificata

Lacul :

Bâtca

sistematică

Racova

Gârleni

Lilieci

neşti

Doamn

CYA NOPHYTA

ei

Synechocystls salina

Microcystls pu/verea
Oscillatoria granulata
Oscillatoria limosao
Oscillatoria

Şerbă-

+

o

+

+

-

+

-

-

-

-

+

o

o

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

subtilisslma
Oscillatoria
terebriformis
CHR YSOPHYTA

Oscmatoria sp.
SteleJComo/las

o

-

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

diclrotoma

Chrysococcus sp.
Dinohryon divergens

Dinohl}'tm ser/LI/aria

Dinohryon sociale
Dinoh1yon sp.

PHYTA

o

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-+

o

+

+

-

-

o

-

+

+

-

o

+

o

+

-

-

-

o

o

o

-

+

+

-

-

Melosira varians

-

+

-

+

-

Cyclotella comla

+

+

+

+

+

-

-

-

o

+

o

+

-

+

+

o

+

+

+

+

o

+

+

+

+

o

+

+

+

+

Bicoeca cy/indrica
BA OLLA R/0°

o

+

Kepl1yrion sp.

Rhizosolenia longiseta

Cyc/ote/Ja cliaeloceras
Cyclote/Ja

meneghiniana
Cyclotella acel/ata
Cyclote/Ja sp.
Dialoma elongatum

+

+

+

+

+

Opephora sp.

+

-

-

-

-

Fragilaria crolonensis

+

-

+

-

-

+

-

o

+

-

Diatoma vulgare

Fragilaria intermedia
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Synedra acus
Synedra amplicephala
Synedra nana
Synedra tenera
Synedra ulna
Synedra sp.
Asterionellaformosa

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

Achanthes minutisima

+

+

+

+

+

A chanthes sp.

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

Cocconeis pediculus
Cocconeis thumensis
A chanthes affin is

Rhoicosphaenia
curva ta
Diploneis ovalis
Anomoneoneis
sphaerophora
Navicula cryptocephala
Navicula hungarica
Na vicula inflata
Na vicula lungirustris
Navicula pygmaea
Navicula radiosa
Na vicula

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

rhynchocephala
-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

Cymbe/la ventricosa

+

+

+

+

+

Cymbe/la sp.

+

+

+

+

+

Gomphonema

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Navicula viridula
Navicula sp.
A mphora ovalis
Cymbella aspera
Cymbella cystula
Cymbella microcephala
Cymbella tumida

olivaceum
Nitzschia acicularis
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Nitzschia dissipata

-

Nitzschia kiilzingiana

+

Nitzschia linearis
Nitzschia palea
Nitzschia si!{moidea

+

Nitzschia sublinearis

TA

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

Nitzschia sp.

-

Surirella didyma

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+
-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

Campylodiscus noricus

Chroomorws sp.

Peridiniunr bipes

Chla mydomonas

-

globosa

Pandorina morum
A nf<yra judayi

Pediastrwn boryan u m

Micractinium pusillum

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

ChJorella vul!{aris

+

arcuatum

-

+

-

Chodate/Ja ci/iata

Mor1oraphidium

-

-

+

+

Chlamydomonas sp.

-

-

-

-

+
+
-

-

-

-

+

Monoraphidium

-

+

-

+

+

Monoraphidium

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+
-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

contortum
griffithii

Monoraphidium
m inutum
Monoraphidium sp.
Kirchneriella
irrefi!U/aris
Kirclmeriella
microscopica
Kirchneriella sp.
Elakatothrix gelatinosa
Tetraedron caudatum
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-

-

Chryptomonas sp.
CHLOROPHY-

-

-

-

Surirella ovata

PYRROPHYTA

+
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Tetraedron triangtilare
Scenedesmus

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

acuminatus
Scenedesmus ecornis
Scenedesmus acutus
Scenedesmus obliquus
Scenedesmus opoliensis
Scenedesmus

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

quadricauda
Scenedesmus sp.

+

-

-

-

+

Ulothrix sp.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

Koliella longiseta
Koliella planctonica
Koliella tatrae
Mangeotia gemtjlexa
EUGLENOPHYTA

Zygema sp.
Euglena proxima

Euglena l!lberculata
Euglena �p.

Phacus longicauda
Lepocinclis globosa
Lepocinclis ovum
Lepocinclis sp.
Strombonas urceolata
Trachelomonas

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

verrucosa
Trachelomonas
volvocina
Trachelomonas sp.

Investigaţiile efectuate asupra fitoplanctonu/ui din probele analizate în
anul 2004, au evidentiat faptul că numărul speciilor de alge este diferit,în
funcţie de calitatea apei şi celelalte condiţii de mediu, de la un ecosistem la altul
şi de la o perioadă la alta ; cel mai mic număr de specii a fost găsit în apa lacului
Bâtca Doamnei (staţia "Baraj " , luna iulie), iar cel mai mare număr- în apa
lacurilor Gârleni şi Lilieci (staţia "coadă lac " , luna iulie).
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In condiţii de trofie mai ridicată, specifică lacurilor din aval de Piatra
Neamţ, dezvoltarea numerică a algelor este mai mare şi există specii care nu se
întâlnesc în apa nepoluată. Cianoficeele, euglenoficeele şi unele clorofite (de
exemplu, Chlamydomonas) se dezvoltă în condiţiile existenţei unor cantităţi
mari de substanţă organică (acestor alge le este caracteristică prevalenţa nutriţiei
heterotrofe, favorizată de substanţel e organice existente în mediu). Intre speciile
indicatoare de poluare, întâlnite în lacuri le din aval, sunt de menţionat :
Microcystis pulverea şi Synechocystis salina (Cyanophyta), Navicula viridula,
Nitzschia palea (Bac illariophyta), Chlamydomonas globosa (Chlorophyta),
Euglena proxima,
Euglena tuherculata,
Trachelomonas
volvocina,
Trachlelomonas ve rrncosa Lepocinclis ovum, Lepocinclis sp. (Euglenophyta).
,

Concluzii

Distributia fitoplanctonului
reflecta prin aspectele cantitative
determinate,calitatea apei din ecosistemele investigate.
Structura comunităţilor de alge planctonice din lacuri le de baraj studiate
încadrează calitatea apei în categoria oligo-mezosaprobă, la lacurile Pângaraţi,
Vaduri şi Batea Doamnei şi mezosaprobă , la lacurile din aval de Piatra Neamţ.
Indicatorii calitativi şi cantitativi algali, evidenţiază la lacurile lacurilor
din amonte de Piatra Neamţ (şi parţial , la lacul Racova), o apă relativ curată
relativ curată, care devine poluată în mod semnificativ la lacurile Gârleni şi
Lilieci, urmănd o relativă revenire a calităţii apei, în l acul Şerbăneşti .
BIBLIOGRAFIE
l . PORUMB M. A. ( 1 986) - "Implicaţii ecologice ale poluării în structura şi
dinamica algoflorei lacuri/ar de baraj Gârleni şi Şerbăneşti (râul
Bistriţa) ". Al III-lea Simpozion "Bazele biologice ale proceselor de
epurare şi protecţia mediului " Piteşti - Argeş, Iaşi 1 985, 2 1 4-2 1 9.
2. PORUMB M . A. ( 1 993) - "Influenţa condiţiilor de creştere intensivă a
păstrăvului asupra dezvoltării algelor planctonice din lacul de baraj
Vaduri - Judeţul Neamţ".
Lucr. Simp. "Omul şi Mediul
Înconjurător", Iaşi, oct. 1 993, p. 66.
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STUDIU PRIVIND ALGELE PLANCTONICE DIN LA CUL DE
BARAJ NA TURAL CUIEJDEL (JUD. NEAMŢ)

Mihai A. Porumb 1
STUD Y CONCERNING THE PLANKTONIC ALGAE FROM THE
CUIEJDEL NA TURAL BARRA GE LAKE (NEAMŢ DISTRICT)
Key words:
Cuiejdel lake, algal diversity, planktonic algae, anthropic
influences.
Abstract:
The Cuiejdel natural barrage lake, situated at 25 km from Piatra
Neamt city, has been recently forrned (during the 1 978 year), by
the landslide and gliding.
This lake,placed in the Stânisoara Mountains, in the upper basin
of the Cuiejdi river, respectively, in the middle cours of the
Cuiejdel (afluent, from left, of the Cuiej di). The lake surface is
1 2.2 ha, maximum deep, 16 m. and the water volume, of 907000
cubic meters.
In this paper, which are integrated in a complex study of the
fundamentation of the statute of Natural Reserve of the Cuejdel
lakc area, presents the results of the study on the planktonic algae,
dunng the 2000 - 2004 penod.
Stated the dominance of the Bacillariophyta, Chrysophyta and
the Pyrrophyta groups. The algal total number during 2000-2003
period was in the limits of 1060- 1 0 1 1 6 ex./ml, and in 2004,the
algal number decreased very much, owing to the harrnful anthropic
influences co.
The result of algological researches revealed degradation of the
algal diversity caused by the uncontrolled cutting of the forest,
construction af a new road, between Cracaul Negru - lac Cuiejdel,
and the touristic damages.
Introducere

Lacul de baraj natural Cuiejdel, situat la 25 km de Piatra- Neamţ, s-a
format recent ( 1 978), prin surpare şi alunecare. Este cel mai mare şi unul dintre
cele mai interesante lacuri de baraj natural din ţara noastră.
1

Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică Piatra- Neamţ, Aleea Migdalilor nr.2
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Studiul prezintă rezultatele cercetărilor privind condiţiile complexe ale
acestui ecosistem acvatic şi zonelor limitrofe iar datele obţinute au fost utilizate
pentru fundamentarea ştiinţifică a statutului de Rezervaţie naturală.
In anul 2004, Comisia Monumentelor Naturii a dat acordul pentru
înfii nţarea Rezervaţiei naturale Cuejdel ( Aviz nr.207 1 4.05 .2004 ), iar în data
de 30 noiembrie,2004, prin Hotarârea de Guvern nr. 2 1 5 1 , lacul Cuiejdel ( cu
zona de alunecari din aval ), în suprafaţă totală de 1 1 4 ha, este declarat
Rezervaţie naturală.
Deşi, după cercetări preliminare în anul 2000, acest
studiu de fundamentare ştiinţifică a fost propus în anul 2002, pentru perioada
2003 - 2004, iar Proiectul a ferent a fost aprobat şi finanţat de către Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior ( CNCSIS ), iar
cercetările ecologice au început în mod susţinut,de la începutul din anul 2003,
în paralel, în aceeaşi perioadă ( 2003 - 2004 ) s-a construit un drum forestier, de
la satul Cracăul Negru, până la lacul Cuiejdel, şi, de asemenea, s-au facut mari
defrişări forestiere care au afectat stabilitatea zonei, au colmatat lacul in zona de
alimentare si au prej udiciat diversitatea florei şi faunei existente. In condiţiile
prezente, statutul de Rezervaţie naturală al acestei zone implica implică luarea
de măsuri urgente pentru ocrotirea ecosistemelor componente, respectiv
închiderea drumului forestier şi sistarea defrişărilor forestiere din acest areal (în
acelaşi mod s-a procedat,ca primă măsură, la Parcul Naţional Ceahlău ).
Studierea complexă a Lacului Cuiejdel (Lacul Crucii) şi, ulterior, a
micilor lacuri din zonă, apărute între valurile de alunecare, se încadrează în
totalitate în programele de acţiuni pentru păstrarea neschimbată şi nealterată a
patrimoniul natural .
L a c u 1 C u i e j d e 1, asociat cu un complex de lacuri mai mici, toate
formate prin baraje naturale, reprezintă în acest moment, un " m a r t o r " în
studiul şi evoluţia lanţurilor trofice din primul stadiu de formare a acestor
ecosisteme lacustre.
Particularităţi geografice, geomorfologice şi hidrologice

Lacul Cuiejdel (Lacul Crucii) este amplasat în Munţii Stânişoarei, în
bazinul superior al râului Cuiejdi, respectiv, în cursul mij lociu al Cuiejdelului
(afluent de stânga al Cuiejdiului)- ( fig. l ), la cea. 21 km NNV de Piatra Neamţ.
Are o lungime de km, o suprafaţă de 1 2, 2 ha, o adâncime maximă de 1 6 m şi
un volum de apă de cea. 907.000 mc. Caracteri sti cile geomorfologice ale
lacului Cuiej del si a zonei adiacente sunt prezentate in lucrarile
autori l or : 1 c h i m et al., 1 996 ; R u s u, C . et al . - 200 1 , R a d o a n e,
M . S . - 2002
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Lacul de pe pârâul Cuiej del are la origine o alunecare de teren de mari
dimensiuni, cu o suprafaţă de 35 ha, ce s-a produs pe versantul stâng al văii, în
mai multe etape, începând cu anul 1 978, culminând cu cea din 1 99 1 , când
barajul natural format a blocat întreaga vale, determinând acumularea unei mari
cantităţi de apă .
Datorită precipitaţiilor abundente din perioada caldă a anului 1 99 1
(mai- august- valoare cumulată de 74 1 ,4 mm precipitaţii), procesul de alunecare
s-a ampli ficat, astfel că fundul albiei pârâului Cuiejdel, între krn 0,5 şi 1 ,5
amonte de confluenţa Cuiej diului, a fost umplut cu materiale provenite de pe
versant, prin alunecare. Grosimea depozitelor variază între 5- 25 m sau chiar
mai mult în zona barajului.
În aval de lacul Cuiejdel s-au format încă 4 mici lacuri, cu suprafeţe de
câteva sute de m2 •
Deci, cauzele care au condus la declanşarea acumulării sunt multiple,
atât naturale ( abundenta precipitaţiilor din anumite perioade, cutremurul din
anul 1 990 - care a înregistrat în zonă 5,4° Richter) cât şi antropice (construirea
unui drum forestier în zonă, care a fost ulterior distrus de alunecările de teren
respective şi refăcut).

� ;:,�����:,:�':::O,.z;��:!:�,
� Varfurl muiJtoase
�
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�
"-�="----'
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Fig. ! - Poziţia geografică a lacului Cuiejdel ( după N.Rădoane -2002, M.S.)

Bazinul de alimentare al lacului Cuiej del are o supra faţă de 8 , 7 5
2
km ( 4 8 , 2 2 % revine subbazinului pârâului Cuiej d e l , 2 9 , 2 5 % provine
de la subazinul pârâului Glodu, 2 2 , 5 3 % revine afluenţilor mai mici şi
apelor de precipitaţii de pe varsanţi). Barajul natural are o înălţime cuprinsă
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între 25 şi 30 m, cu valori mai mari spre malul stâng şi mai reduse spre cel
drept şi lungime de circa 80 m. Nivelul apei din lac a fost constant şi s-a situat
la altitudine absolută de 665,5 m până în anii 1 994- 1 995, când au avut loc mai
multe viituri care au adâncit deschiderea sub formă de albie. La acelaşi nivel,
suprafaţa determinată topografic era de 12,2 ha. Lungimea l acului ajungea la 1 ,
O km, iar lăţimea medie la 1 02 m . Valorile max ime de lăţime ating 1 85 m la
confluenţe. Exceptând sectorul situat între praf. III şi baraj , unde lăţimile nu
depăşesc 80 m, în rest se ]ncadrează în general între 125 şi 1 40 m . (Rădoane
2004-M.S.). S curgerea apei din cuveta l ac u l u i în continuare prin albia
pârâului Cuiej del se realizeaza pri n tr-o deschi dere lata de aprox . 3 m
situata la contactul baraj u l u i cu v ersantul drept al văi i .
Faza actuală a al unecări i nu poate fi considerată d e stabi lizare totală,
fenomenul putându-se, în anumite condiţii, activa din nou, mai ales în condiţiile
în care, în perioada prezentă ( 2003 - 2004 ) s-a construit un nou drum, care
începe de la Crăcăoani şi acum înconjoară aproape întreg malul stâng al lacului
Cuiejdel.
2
Situat în bazinul hidrografic al Cuiejdiului (suprafata: 98 km , lungime:
24 km ), afluent al Bi striţei pe stânga, cu punct de confluenţă lângă Piatra
Neamţ, lacul Cuiejdel , este cel mai mare lac de baraj natural din ţară.
Zona de a l i mentare a l ac u l u i este delimitată de Varful Tarn itelor
( 1 0 8 1 m ) s i Masivul Garc i na ( 8 73 m ) la nord ; c u l mea ş i Vârful
Muncelul ( 1 0 67 m) la est ; Dealul Crucii şi P i ciorul Rotund la vest.
Lacul Cuiej del este a l u n g i t în lungul văi i principale, pe direcţia nord
vest -sud est, iar la con fluenţa principal ilor tributari, pârâurile Cuiej del
şi Glodu, se ram i fică p e cele două v ă i , c u extinderea mai mare pe valea
principală .
Dintre caracteristicile biologice ale lacul u i, remarcam faptul c ă
fitoplanctonul
prezi ntă c a dominante specii l e eupl anctonice, în
principal din grupa Bacillariophyta şi Chrysophyta şiPyrrophyta, fl ora
macrofi tă conţine genuri ca : Typha , Carex, Juncus, Men tha, Equisetum,
A lisma etc . , în cadrul zoopl anctonului predomină Rotiferii. În
bacteriofloră predomină amon ificatorii.
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Lacul Cuiejdel ( foto Mihai A.Porumb)

Fitoplanctonul
Algoflora planctonică reprezintă unul dintre principalii producători
pnman,
care iniţiază celelalte cicluri trofice în cadrul ecosistemului.
Pentru determinarea componentei algale s-au prelevat probe din
al imentare (pârâul Cuiejdel), lac şi evacuare. Pentru efectuarea analizei
calitative a algelor s-au recoltat probe din masa apei care au fost fixate prin
două metode: o probă a fost tratată cu formal 4% iar altă probă a fost tratată cu
reactiv Utermohl (IIK) - 3 ml/ 1 şi pusă la sedimentat, după care a fost sifonată ,
centrifugată şi analizată la microscop. De asemenea, s-au prelevat probe care nu
au fost fixate, în vederea determinării algelor care nu rezistă prelucrării de
laborator. Analiza calitativă a algelor în probele prelevate s-a finalizat prin
nominalizarea grupelor sistematice şi a taxonilor identificaţi.
Rezultatele determinărilor algologice atestă o diversitate fitoplanctonică
bine conturată, deşi . ecosistemul lacului este foarte tânăr dar , ulterior,
influenţele antropice au afectat algoflora în mod negativ.
În lacul Cuiej del, în anul 2000, s-au determinat 6 grupe sistematice de
alge (Tabel 1 ).
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Tabel 1 . Distribuţia algelor din lacul Cuiej del în anul 2000

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coadă
nr.
%
ex/ml

Staţia
Grupa sistematică

1 0 ,83
4 1 ,69
40,94
2,62
2,82
1 08

519
1 99 8
1 962
1 26
135
52
4792

Cyanophyta
Chrysophyta
Baci/lariophyta
Pyrrophyta
Chloroplryta
Euglenophyta

Total alge

,

Centru
nr.
%
ex/ml
2,25
2 1 ,68
68,60
1 ,00
5 ,3 1
0,67

47
45 3
1 433
21

III
14
2089

Baraj
nr.
%
ex/ml
24
5 29
1 725

0,99
2 1 ,89
7 1 ,40

-

-

1 38

5,71

-

-

24 1 6

Tabel 2 . Distribuţia algoflorei planctonice în Lacul Cuiejdel (L. Crucii),
în perioada iulie-august, 2000

Grupa sistematică

Coadă
Nr.ex/ml
%
57
425
1418
57
284

1
2
3
4
5

Total alge, nr.ex/ml
Legenda: 1

4

=
=

2,54

1 8,9

2 24 1

63,2
2,54
26 0
,

Cyanophyta; 2

Pyrrophyta; 5

=

=

Lacul Cuiejdel (1. Crucii
Baraj
Centru
Nr.ex/ml
Nr.ex/ml
%
%
50
1 042
1 067
248

2,08
43 ,2
44 ,3

808
787

1 0,3

85

2407

Crysophyta; 3

=

47,87
46,62
1 68 8

5 ,03

Baclflanophyta;

Cl!lorophyta.

În anul 200 1 , perioada ianuarie- martie, în lacul Cuirjdel s-au
determinat 4 grupe sistematice de alge: Chrysophyta,Baccilariophyta,
Chlorophyta şi EugJenophyta. Grupa dominantă a fost Chrysophyta,
reprezentată prin speciile genului Chrysococcus, urmată de Bacilariophyta, cu
speciile dominante : Cyclotella ace/lata şi Achnanthes minutissima. Totalul de
alge determinat în apa acestui lac a fost, în medie, de 3758 ex./ml.
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Tabelul 3 . Limite de distribuţie ale fitoplanctonului lacului Cuiejdel
(nr.ex. 1 mi .) în perioada 2000 -2002 şi 2004
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

Grupa sistematică

Limite de variaţie
( nr. exemplare 1 mi.)

Cyanophyta

5 0 - 85

Euglenophyta

74
787
57
50
42

Total alge (nr. ex./ mi)

1 060

Chrysophyta
Bacillariophyta
Pyrrophyta
Chlorophyta

- 5496
- 3 822
- 323
- 284
- 1 06
-

101 16

Grupa c u cea mai mare creştere numerică a fost Bacillariophyta
diatomee ), cu speciile dominante Cyclotella ace/lata şi Achnanthes
minutissima, urmată de
Chrysophyta, reprezentată prin speciile genului
Chrysococcus. Precizăm faptul că aceste alge sunt de mici dimensiuni şi deci au
o pondere mică a biomasei.
Totalul de alge determinat în apa acestui lac a fost, în medie, situat în
limitele de 1 . 060 - 1 0. 1 1 6 ex./ml.
Concluzii

Lacul de baraj natural Cuiejdel, de pe teritoriul judeţului Neamţ, s-a
format relativ recent, în urma unor alunecări de teren, din anii 1 978 şi 1 99 1 .
Acest ecosistem acvatic este cel mai mare lac de baraj natural din ţara
noastră.
Lacul Cuiejdel - care a fost declarat, la începutul anului 2005,
Rezervaţie naturală - este un ecosistem deosebit de interesant din punct de
vedere al biodiversităţii, al caracteristicilor geologice şi geomorfologice, dar şi
sub aspect peisagistic - caracteristici relevate şi prin prezentul studiu, efectuat în
perioada 2000-2002 şi 2004, care se încadreaza în cercetarile complexe, de
fundamentare a statutului de Rezervaţie naturală a lacului Cuiej del şi a zonelor
adiacente.
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Tabel

Grupa
Nr

cn

Distribuţia fitoplanctonului pânîului şi lacu lui

CHRYSQPHYTA

CYANOI'HYTA

sistcma-

li el

Luna

4.

07

08

10

3

1

SJ

07

08

BAC YLLARYQPHYTA

10

07

08

10

1 02

6

195

Cuiejdel în anul 2004

PYRROPHYTA
07

08

10

CI ILOROPH VTA

EUGLI:: NOPHYTA

07

OII

OII

10

53

211

18

35

42

18

10

07

Statia

1

Partu
Cuicjdel

2

Coadl

64

128

89

1 1 17

57

71

1 191

3

Cenuu

227

42

35

1 844

1 06

230

1 064

IlS

21

4

Baraj

71

816

2S5

213

596

1 06

85

5

Cuicjdel

38

213

54

1 53

298

1 06

inuarc
lac

3

•

1 06

57

3

5 .1

64

35

Piriu

ieşire lac

191

14
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Tabel 5 .

Algele planctonice determinate în pârâul ş i lacul Cuiejdel în
perioada iulie - octombrie, 2004
+ = prezenţa taxonului
Statia

Grupa sistematică

Specia
M icrocystis pulverea

CYANOPHYTA

Oscillatoria sp.

I ntrare lac

Centru

+

Chromulina sp.

+

+

+

Ochromonas sp.

Baraj
+

+

Spirulina laxissima

Chrysococcus rufescens
C' H R YSOPHYTA

Coadll

Kephyryon ovum

Cyclotella ocellata
BACILLARIO-

Diatoma elongatum

PHYTA

Achnanthes affinis
Achnanthes minulissima
Achnanthes sp.

+

+
+

+

+
+
+

Navicula cryptocephala
Navicula sp.
Cymbella microcephala
Cymbella tumida
C'ymbella sp.
Gomphonema olivaceum
Nitzschia palea
Nitzschia sp.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C'ryptomonas marssonii
Cryptomonas sp.

+

Gymnodinium sp.
Peridinium cinctum
Glenodinium sp.
Chlamydomonas sp.
Chodatella sp.

bibraianum
Keratococcus sp.
Scenedesmus acutus
EUGLENOPHYTA

Scenedesmus sp.
Trachelomonas volvocina

+
+

+

+

+
+

+

Chlorella vulgaris
Ankistrodesmus

+

+

Pandorina morum
C HLOROPHYTA

+

+

+

+

Rhodomonas pusilla
Cryptomonas ovata

+

+

Chroomonas acuta

Chroomonas sp.

+

+

+

Chroomonas minima

+

+

Surirella ovata

Chroomonas nordstedtii
PYRROPHYTA

+

lac

+

Mallomonas sp.
Cyclotella comta

Ieşire

+
+

+

+

+
+
+

+
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Studiul compl ex, fizica-geografic, fizica-chimic şi biologic asupra
lacului Cuiejdel şi împrej urimilor sale face posibilă o evaluare de ansamblu a
situaţiei "martor" reprezentând începutul evoluţiei acestui nou ecosistem,
relevând faptul că în prezent, caracteristicile fizica-chimice şi biologice
încadrează acest lac în clasa 1 de calitate a apei şi,respectiv, categoria
oligosaprobă, cu tendinţă spre mezotro fie .
Din analiza datelor p rivind algoflora planctonică a lacului lacului
Cuiejdel şi a pârâului Cuiej del , remarcăm diferenţe semnificative ale
numărului total de alge, în funcţi e de staţie şi luna prelevării probelor.
În perioada 2000-2004, ponderea cea mai mare o are grupa
BACILLARIOPHYTA, cu spec ii le dominante Cyclotella ocellata şi
Achnanthes minutissima, după care urmează CHRYSOPHYTA, reprezentată
prin speciile genului Chrysococcus, care totalizează o biomasă relativ
redusă,deoarece au dimensiuni mici.
De asemenea, distributia grupelor de alge prezintă o fluctuaţie lunară
foarte mare: astfel, in luna iulie predomină diatomeele ( Bacillariophyta ) , , iar
algele din grupa Pyrrophyta au o dezvoltare importantă în l una august. Aceasta
se explică prin schimbarea caracteristicilor generale ale ecosistemelor
respective, chiar la intervale lunare, algele reprezentând un indicator sensibil al
modificărilor mediului.
Cyanoficeele identificate la Intrare lac şi la Baraj relevă o poluare mai
ridicată,comparativ cu zonele de mtjloc ale lacului.
Totalul de alge determinat în apa acestui lac în perioada 2000-2003 a
fost situat în limitele de 1 060- 1 0 1 1 6 ex./ml,iar în anul 2004, numărul de alge a
scăzut în mod considerabil,
Structura algoflorei atestă faptul că ecosistemul lacului are un caracter
oligotrof, cu uşoară tendinţă spre mezotrofie şi este la începutul evoluţiei
biodiversităţii algale, iar comparatia, pe ani, în perioada 2000-2004, releva o
degradare a diversităţii algale, datorită acţiunii coordonate a agenţilor
perturbatori antropici care au distrus echilibrul ecologic din zonă.
Cunoaşterea complexă a acestui ecosistem evidenţiază importanţa
acestuia si atenţioneaza asupra influenţelor negative antropice, constatate, care
pot degrada în mod ireversibil această zonă de mare interes ştiinţific, peisagistic
şi educaţional, subliniind necesitatea luării de măsuri, urgente, care să stopeze
distrugerea acestui minunat areal.
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THE IMPA CT OF SULPHUR EXPLOITA TION AND PREPARA TION A T
GURA HA/TII - CALIMANI EXPLOITA TION ON THE NEA GRA
SAR ULUI RIVER ALGOFLORA
Fănica Pralea 1
Key words: polluation, sulphur, river, phytoplancton, development.
Changes in qualitative and quantitative algal flora structure in
Abstract:
the Neagra Şarului River are presented as effect of the sulphur
pollution resulted from technological process of Gura Haitii Calimani exploitation.
Algological observations have been made in 1 O sampling points
3 of them being control points, during 1 99 1 year. Numerica land
biomass density, frequency, relative abundance, qominance and
speci fic diversity were the ecologica! indices determined.
A number of 63 taxons has been identified in the structure of
the planktonic algal flora from Neagra Şarului River investigated
area. The distribution of these taxons among the systematic groups
was: CYANOPHYTA
2, BACILLARIOPHYTA
38,
PYRROPHYTA
1,
CHLOROPHYTA
11
and
EUGLENOPHYTA 1 0
The influence of sulphur pollution on planktonic algal
comunity development determined, in ali polluted areas, a decrease
of the taxon numbers and specific diversity. In the mean time, the
presence and abundance of pollution resistant species was
registered.
Achnanthes minutissima Kiitz., Achnanthes sp., Gomphonema
olivaceum (Lyngb.) Kiitz., Nitzschia sp., Synedra ulna (Nitzsch.)
Ehr. (BACILLARIOPHYTA); Euglena sp. and Trachelomonas sp.
(EUGLENOPHYTA), were the Neagra Sarului River algoflora
species of greatest frequency (over 50 %).
The quantitative data concerning the algal cenose development
pointed aut the euglenophyte abundance in the polluted sampling
points, which are pollution tolerant and/or resistant species.
Diatoms were dominant in the control points.
-

-

-

1

-

.
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Taking into consideration the importance of the problems regard ing the
protection of water quality, the prevention and decrease of pollution processes
play an important part in the strategy of maintaining the ecologica}
equilibriums.
To this effect, the prior objective of the investigations made in 1 99 1 , on
the algal cenoses from the Neagra Şarului river, was to point out the impact of
sulphur pollution resulting from the technological process of Gura Haitii Călimani exploitation.
By their time and space distribution, the planktonic algae have an
impartant role in characterising the water quality (Whitton 1 9 79; Jayaprakash
and Madhyastha, 1 990, Humphrey and Dostine, 1 994 ), indicating the existent
pollution 1evel ( Sladecek, 1 979 ).
Algological observations were made in 1 O sampl ing stations, three of
which being control stations. The ecologica} indices determined were:
numerica) density, relative abundance, dominance, frequency and specific
diversity.
The floral spectrum contained a total number of 63 species. The
percentage distribution in groups of algae was the following CYANOPHYTA 3, 1 7 %; BACILLARIOPHYTA - 6 1 ,90 %; PYRROPHYTA - 1 ,59 %;
CHLOROPHYTA - 1 7,47 % and EUGLENOPHYTA - 1 5 ,87 % .
Below are listed the taxonornical units recorded i n algal flora from the
Neagra Şarului river, in 1 99 1 .
CYANOPHYTA: Oscillatoria planctonica Wotoszynska, Oscillatoria
sp.
BACILLARIOPHYTA: Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, Melosira
varians Ag. , Cyclotella sp. , Meridian circulare Ag., Diatoma elongatum
(Lyngb.) Ag., Diatoma elongatum var. tenue (Ag. V.H.), Diatoma hiemale (
Lyngb. ) Heib., Diatoma hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun., Diatoma vulgare
Bory, Diatoma vulgare var. capitulatum Grun., Dia toma vulgare · var.
Ehrenbergii ( Kutz.) Grun., Fragilaria construens var. capitala Herib.,
Fragilaria intermedia Grun., Ceratoneis arcus (Ehr.) Kiitz., Ceratoneis arcus
var. linearis Holmboe, Synedra acus Kiitz., Synedra acus var. angustissima
Grun., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Synedra sp., Cocconeis pediculus Ehr.,
Cocconeis placentula Ehr., A chnanthes affinis Grun., Achnanathes lancea/ata
(Breb.) Grun., A chnanthes minutissima Kiitz., Navicula cryptocephala Kutz.,
Navicula radiosa Kutz., Navicula sp., Pinnularia mesolepta ( Ehr.) W. Sm.,
Cymbella affinis Klitz., Cymbella cymbiformis (Ag.? Kiitz.) V.H., Cymbella
microcephala Grun., Cymbella tumidula (Breb.) V.H, Cymbella ventricosa
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Kutz., Gomphonema acuminatum Ehr., Gomphonema olivaceum var. calcareum
CI., Nitzschia dissipata (Kutz) Gr., Nitzschia palea (Kutz) W . Sm., Nitzschia sp.;
PYRROPHYTA: Chroomonas acuta Uterrnohl.
CHLOROPHYTA: Chlamydomonas sp., Oocystis parva West and
West, Oocystis sp., Coelastrum microporum Năg., Tetrastrum glabrum ( Roll.)
Ahlstr. & Tiff, Scenedesmus acutus Meyen, Scenedesmus panonicus Hortob.,
Koliella longiseta
(Visch) Hind., Stigeoclonium tenue ( Ag.) Kutz.,
Cladophora glomerata ( L.) Kuetzing, Mongeotia sp.
EUGLENOPHYTA: Euglena acus Ehr., Euglena caudata Hiibner,
Euglena deses Ehr., Euglena limnophyla Lemm., Euglena polymorpha Dang.,
Lepocinclis ovum (Ehr.) Minkiewicz, Lepocinclis sp., Trachelomonas
intermedia Dangeard, Trachelomonas volvocina Ehr., Trachelomonas sp.
The number of algal taxons identified in each sampling station
according to the drawing date in show in Table no. 1 .
Table no. 1 . The composition in systematic groups of the alga1 taxons identified
in the hydrographic basin of the Neagra Şarului river- 1 99 1
Date

1 1 .06

Systematic group

CYANOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
PYRROPHYTA
CH LOROI' I I YTA
EUGLENOPHYTA

TOTAL

07.08

TOTAL

1

8

-

3

-

12

CYANOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
CH LOROPHYTA
EUGLENOPHYTA

TOTAL

20.09

1

CYANOPHYTA
BACILLARIOPHYTA
CHLOROPHYTA
EUGLENOPHYTA

-

6

2

-

5

-

3
8

1

-

9

5

-

1

-

Il

-

3

9

6

4

1
6
1
2

1
6

2
4

5

5
11

-

10

-

12

Stat ion
5

1

1
1
2

3

1
1

J

-

6

-

5

-

-

7

6

1

1

4

5

-

1

-

7
2

1

-

1
2
2
5

-

7

-

3

-

3

-

2

-

3
5

-

6

2

1
2
1

4

11

4

10

-

7'

-

16

-

16

8

-

7
2
3
12

9

10

-

-

-

-

14

14

1
17

-

18

1
8
2
1

-

12

18

12

1

-

13

-

12
1
2
15

1

1

15
2

20
1
3
25

Legend : I .Neagra Şarulm- Captatlon ; 2. Puturosu Gallenes 16 + 20; 3 .
Neagra Şarului- upstream Dumitrelu; 4 . Dumitrelu; 5 . Overfull; 6 . Neagra Şarului downstream Dumitrelu; 7. Haita; 8 . Neagra Şarului - upstream Bistrita; 9. Bistrita upstream Neagra Şarului; 1 0. Bistrita - downstream Neagra Şarului.
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From the abore mentioned data, it results that the algotlora in
qualitatively dominated by diatoms. A large number of species was registered in
the stations Bistrita upstream Neagra Şarului and downstream Neagra Şarului ,
in September, of 1 8 and respectively 25 species. Also, relatively high values of
the number of algal taxons were deterrnined in the stations Haita (September)
and Captation Neagra Şarului (June), stations which are not affected by
pollution. In the stations : Puturosu Galleries 1 6+ 20 ; Overfull and Neagra
Şarului downstream Dumitrelu (June and August}, we can notice a considerable
decrease in the number of a1gal species, due to the impact of industrial
arrangements in Calimani region.
According to the bibliographical data, the reduced specific diversity of
species is a remarkable sign o f pollution conditions ( Hawkes, 1 979 ).
From the numerica! point of view, the planktonic algotlora is under
developed (Table no. 2). The amplitude of cellular densities ranges between 1 2
exJml i n the station Neagra Şarului downstream Dumitrelu (June) and 1 ,328
exJml in Overfull (August). Generally speaking, in ali the stations we can notice
a progressive growth, in both number and biomass, of the algal development
from summer to autumn.
The maximum value of algal development registered in the Overfull
station in August was due to the abundant development of the species
Trachelomonas sp .. (EUGLENOPHYTA), representing 78.68% from the total
number of algae and 92 .44 % from the total biomass.
High average values were recorded in the stations: Overfull (583 ex/ml)
and Bistrita upstream Neagra Şarului (408 ex/ml).
Table no. 2 The numerica! (exlml) and biomass (g/m3} density o f planktonic
algae in the Neagra Şarului hydrographic basin- 1 99 1

1
2
3
5
6
7
7'
8
9
10

80

07.08

1 1 .06

Station

J

20.09

Avera ge

ex/ml

g/mJ

ex/ml

g/mJ

ex/ml

J
g/m

0.079
0. 1 59
0.043
0.056
0.029
0.004

39
37
20
27
1 ,328
31

0.02 1
0. 1 87
0.036
0.030
1 .0 1 8
0.039

-

-

1 57

0.070
0.079

148
249
1 15

0. 1 33
0. 1 65
0. 1 06

68
212
115
1 04
403
155
228
73
869
683

0.082
0.677
0.309
0.097
0.247
0.377
0.242
0.043
0.505
0.365

69
1 03
65
57
5 83
66
228
1 10
408
318

0.06 1
0.34 1
0. 1 29
0.06 1
0.43 1
0. 1 40
0.242
0.088
0.247
0. 1 83

ex/ml

g/m

99
59
61
41
18
12
-

-

J OS

-

-
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Legend: 1 . Neagra Şaru1ui-Captation; 2. Puturosu Galleries 1 6+ 20 ; 3. Neagra
Şaru1ui upstream Dumitrelu ; 4. Dumitrelu ; 5 . Overfull ; 6. Neagra Şarului downstream
Dumitrelu ; 7. Haita ; 8. Neagra Şaru1ui upstream B istrita ; 9. B istrita upstream Neagra
Şaru1ui ; 1 0. Bistrita downstream Neagra Şaru1ui.

The distribution of algae and their relative abundance (Fig. 1 ) show that
the planktonic algal community is very heterogenous in the investigated stations
because of the presence of a large number of accidental species. The algal
community is dominated by diatoms with values of over 50% in the stations:
Captation Neagra Şarului, Dumitrelu, Bistrita upstream Neagra Şarului and
downstream Neagra Şarului . Beginning with August, we can notice an abundant
development of euglenophytes in the stations Puturosu Galleries 1 6-20, Neagra
Şarului upstream Bistrita on1y in August, which attests a high level of pollution
in the respective areas with substances resulting from the technological
processes of sulphur exploitation.
Fig. 1 The numerica! abundance (%) of planktonic algal groups in the
hydrographic basin of the Neagra Şarului river

6

9

C BACILLARIOPHYT A
m EUGLENOPHYTA

C CYANOPHYTA

• cH LOROPHYTA

10

11111 PYRROPHYTA

Legend: 1 . Neagra Şarului- Captation ; 2. Puturosu Galleries 1 6+ 20; 3 . Neagra
Şarului upstream Dumitrelu; 4. Dumitre1u; 5 . Overfull; 6. Neagra Şaru1ui downstream
Dumitre1u; 7. Haita; 8. Neagra Şaru1ui upstream B istrita; 9. Bistrita upstream Neagra
Şaru1ui; 1 O. B istrita downstream Neagra Şarului.

Table no.3

Station
1
2

The relative amount of living (L) and dead (D) algae (%) from the
Neagra Şarului hydrographic basin- 1 99 1
1 1 .06

07.08

L

D

-

-

75 .00

25.00

20.09

L

D

L

D

8 1 .82
92.3 1

1 8. 1 8
7.69

93.75
93.22

6.25
6.78

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

81

F. Pralea
3
4
5
6
7
8
9
10

-

-

5 5 .5 6

44.44

67.67

33.33

-

-

-

-

-

-

-

-

54.5 5

45 .45

-

1 00
50.00
1 00
60.00

40.00

85.72
57.63
66.67

1 4.78
42.37
33.33

-

50.00
-

-

1 00
45 .46
98.88
85.72
45 . 1 0
58.82
45 .60
4 1 .62

-

24.24
1.12
1 4.28
54.90
41.18
54.40
58.38

The most frequent species in the planktonic algoflora from the Neagra
Şarului hydrographic basin are: A chnanthes minutissima Kiitz.(oligo-beta
mesosaprobity), Nitzschia sp., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr (beta
mesosaprobity), Euglena sp. and, Trachelomonas sp. The frequency of these
species is of over 50%, which can be explained by their great ecologica]
valences of adapting to the periodica] changes of the enviromental conditions.
The other species are characterized by a low frequency due to the environmental
conditions unfavourable to their development.
The relative quantity of living algae from the sample represents an
important indicator in appreciating the ecologica] state of the algocenose,
because it reflects faithfully the environmental conditions.
We can notice evident variations of this parameter from one station to
another depending on the drowing date (Table no. 3). Reduced values (below
50%) were registered in September in the station: Dumitrelu, Haita, Bistrita
upstream Neagra Şarului and downstream Neagra Şarului. Maximum values of
the relative amount of living algae were reported in the stations Neagra Sarului
upstream Dumitrelu and Overfull in August and September.
In conclusion, the planktonic algoflora from the hydrographic basin of
Neagra Şarului river is poorly represented from the quantitative point of view.
Dominant in quality are the diatoms followed by chlorophytes and
euglenophytes.
From the quantitative point of view, we notice the abundant
development of euglenophytes in the stations affected by pollution, m
comparison with control stations where the diatoms are dominant.
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ELEMENTE PRIVIND STRUCTURA ŞI DINAMICA
FITOPLANCTONUL UI DIN LACUL BÂTCA DOAMNEI
(JUDEŢUL NEAMŢ)

Fănica Pralea 1
ELEMENTS CONCERNING THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF
PHYTOPLANKTON OF THE BÂTCA DOAMNEI DAM LAKE
(NEAMŢ DISTRICT)
Key words: phytoplankton, structure, dynamic, numerica] density, biomass
Abstract:
The paper presents the results of investigation conceming the
phytoplankton's structure and dynamic
determined in Bâtca
Doamnei dam lake, during 2000-2005 period.
Based on the synthesis of the data resulted from the quantitative
phytoplankton samples collected from three station, thjs work makes
evident the characteristics of the phytoplankton conditioned by the
physico-chemical state of this lake.
The taxonomie composition of the planktonic algoflora
determinated amount to 1 56 taxons belonging to the following
CHRYSOPHYTA-2,56%;
CY ANOPHYT A-7 ,05%;
groups:
PYRROPHYTA-5, 77%;
BACILLARIOPHYTA-5 9,62%;
CHLOROPHYTA-2 1 , 1 5% and EUGLENOPHYTA3,85%;
dominants being the reophil diatoms and green alga. In the paper are
included a list with ali the algal specia determinated in the lake.
The quantitative indicators of the phytoplancton ( numerica]
density and biomass) presents the highest values in 2002 and low
values in 2005 . Generally, the results emphasize the direct
proportional ratio between the numerica! density and algal biomass.
The mean yearly values of the biomass characterize as oligotroph the
trophic level of the lake.

Lacul de baraj Bâtca Doamnei a fost creat în anul 1 962 ca urmare a
realizării sistemului hidroenergetic " Bistriţa aval " . Situat în amonte de
Piatra- Neamţ, la o
de 324,5 m , se suprapune teraselor joase de luncă ale şesului Bistriţei din
unitatea muntoasă subcarpatică.
1
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Lacul are o suprafaţă de 235 ha, volum 7,0 milioane m3 la cota 324,50
lungime 3200 m, lăţime maximă 1 050 m, medie 735 m, adâncimea maximă
1 O m în apropierea baraj ului şi medie 4,25 m. Afluenţii lacului au un pronunţat
caracter torenţial
şi sunt reprezentaţi de râurile Valea Mare, Agârcia şi Doamna în zona din
amonte şi centrală, pe partea sa dreaptă şi Sarata, pe partea stângă.
Deşi geneza sa este legată în primul rând de valorificarea potenţialului
hidroenengetic, nu mai puţin importante sunt şi utilizarea ca sursă de apă
potabilă şi industrială, ·p iscicultură, agrement, etc.
Calitatea apei lacului este dependentă în foarte mare măsură de
procesele biologice ce au loc în ecosistem. Pentru evaluarea calităţii apei, în
conformitate cu cerinţelor Directivei Cadru privind Apa 2000/60/EC, un rol
important 1-a avut studiul fitoplanctonului ca principal producător de substanţă
organică ce determină în foarte mare măsură calitatea apei. De asemenea,
aprecierea troficităţii lacului s-a făcut conform Ordinului 1 . 1 42/2002 (revizuit),
care include prevederile Directivelor Europene în domeniul apei . În acest
context, se înscriu informaţiile noastre privind evoluţia calitativă şi cantitativă a
algoflorei planctonice în perioada anilor 2000-2005 .
1. Cărăuş ( 1 970) a făcut referiri algologice importante asupra acestui
lac, în cadrul unor studii privind fitoplanctonul din unele lacuri de baraj din
valea B istriţei.

m,

Material şi metodă
Pentru punerea în evidenţă a structurii calitative şi cantitative a
componentei fitoplanconice, au fost prelevate probe din trei staţii amplasate de
a lungul lacului, în zone ecologice diferite (Baraj , Mijloc lac şi Coadă lac), din
stratul superficial al apei, iar în zona baraj ului şi de la adâncimea 5 m. Frecvenţa
prelevării a fost trimestrială. Probele au fost fixate în teren cu formal 4%, iar în
laborator cu soluţie Utermohl (I.I.K.).
Pentru determinarea speciilor de alge s-au utilizat în principal lucrările
autorilor: W. & G. S . West ( 1 904- 1 923); N. Lemmermann şi calah. ( 1 9 1 5);
Prescott ( 1 95 1 ); J. Sieminska ( 1 964); P. Bourrelly ( 1 966, 1 968, 1 970); F.
Hindăk ( 1 977, 1 980); K. Starmach ( 1 966, 1 968, 1 972, 1 974, 1 983).
Parametrii structura li (densitate numerică, frecvenţă, abundenţă,
dominanţă)
s-au determinat după metodele clasice curente. Indicele de diversitate Simpson
(D) s-a calculat după formula: D 1 - I5 (Pii ,
=
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Elemente privind structura şi dinamica fitoplanctonului din lacul Bâtca D.
unde: D - indice de biodiversitate; Pi - proporţia cu care taxonul i este
reprezentat în biocenoză (raportul dintre numărul de indivizi prin care este
reprezentat taxonul i şi numărul total de indivizi din probă); S - numărul total
de taxoni .
Rezultatele analizelor cantitative algologice (densitate numerică şi
biomasă) exprimate în exemplare/litru şi respectiv miligrame/litru sunt redate
sub formă de valori medii.
Rezultate şi discuţii

Structura calitativă a algocenozelor planctonice din lacul de baraj Bâtca
Doamnei prezintă o mare diversitate taxonomică. Astfel, în intervalul 20002005, din analiza a 96 probe s-au determinat 1 56 de unităţi taxonomice.
Prezentăm în continuare conspectul algofloristic al lacului:
CYANOPHYTA: Oscillatoria agardhii Gomont, Oscillatoria granulata
Gardner, Oscillatoria limosa Agardh, Oscillatoria planctonica Woloszynska,
Oscillatoria terebriformis Agardh, Oscillatoria sp., Merismopedia glauca
(Ehrenberg) Nageli, Merismopedia punctata Meyen, Merismopedia tenuissima
Lemmermann, Microcystis aeruginosa Kiltzing, Anabaena sp. ;
CHRYSOPHYTA : Bicoeca ci/indrica (Lackey) Bourrelly, Dinobryon
divergens Imhof, Dinohryon sociale Ehrenberg, Mallomonas acaroides Perty;
BACILLARIOPHYTA: Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, Melosira varians
Ag, Cyclotella comta (Ehr.) Kiltz, Cyclotella kiitzingiana Thw., Cyclotella
meneghiniana Kiltz, Cyclotella ocellata Pant., Cyclotella sp., Meridian
circulare Ag., Diatoma e/ongatum (Lyngb.), Diatoma elongatum var. tenue
(Ag.) V.H., Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib., Diatoma hiemale var. mesodon
(Ehr.) Grun., Diatoma vulgare Bory, Fragilaria construens (Ehr.) Grun,
Fragilaria crotonensis Kitt., Fragilaria inflata (Heid.) Hust., Fragi/aria
intermedia Grun., Fragilaria pinnata Ehr., Fragilaria virescens Ralfs.,
Ceratoneis arcus var. amphioxys (Rabh.) Grun., Ceratoneis arcus var. linearis
Holmboe, Synedra acus Kiltz. , Synedra acus var. angustissima Grun., Synedra
ulna (Nitzsch.) Ehr., Synedra vaucheriae Kiltz., Synedra sp., Asterionella
formosa Hass., Asterionel/a graei/lina (Hantzsch.) Heib., Eunotia lunaris (Ehr.)
Grun., Cocconeis diminuta Pant., Cocconeis pediculus Ehr., Cocconeis
p/acentula Ehr. , Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) CI., Achnanthes
affinis Grun., Achnanthes coaretata (Bn!b.) Grun., Achnanthes jlexella (Kiltz.)
Brun, Achnanthes gibberula Grun., Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun.,
Achnanthes minutissima Kiltz., Rhoicosphaenia curvata (Kiltz.) Grun,
Stauroneis anceps Ehr., Navicula anglica Ralfs, Navicula bacillum Ehr.,
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Navicula cryptocephala Kiltz., Navicula crytocephala var. intermedia Grun.,
Navicula cryptocephala var. lata Porecki et Anisimowa, Navicula
cryptocephala var. veneta (Kiltz.) Grun., Navicula dicephala (Ehr.) W.Sm.,
Navicula exigua (Greg.) O.Milll., Navicula gracilis Ehr., Navicula hungarica
var. capitala (Ehr.) CI., Navicula pupula var. rectangularis (Greg.) Grun.,
Navicula radioasa Kiltz., Navicula rhynchocephala Kiltz., Pinnularia maior
(Kiltz.) CI . , Pinnularia sp., Neidium dubium (Ehr.) CI., Caloneis amphisbaena
(Bory) CI., Caloneis si/ieu/a (Ehr.) CI ., Gyrosigma acuminatum (Kiltz.)
Rabenh., Gyrosigma spenceri (W.Sm.) CI . , Amphora ovalis Kiltz., Cymbella
afjinis Kiltz. , Cymbella amphycephala Năg., Cymbella a!.pera (Ehr.) CI.,
Cymbella cistula (Hemp.) Grun., Cymbella cymbiformis (Ag.? Kiltz.) V.H.,
Cymbella delicatula Kiltz., Cymbella microcephala Grun., Cymbella
naviculiformis Auersw., Cymbella prostrata (Berkeley) CI., Cymbella
ventricosa Kiltz., Gomphonema acuminatum Ahr., Gomphonema constrictwn
Ehr., Gomphonema intricatum Kiltz., Gomphonema intricatum var. pumilum
Grun., Gomphonema longiceps var. subclavatum Grun., Gomphonema
olivaceum (Lyngb.) Kiltz., Gomphonema olivaceum var. calcareum CI.,
Gomphonema parvulum ( Kiltz.) Grun., Nitzschia acicularis W.Sm., Nitzschia
dissipata (Kiltz.) Grun., Nitzschia linearis W.Sm., Nitschia palea (Kiltz.)
W.Sm., Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm., Nitzschia sublinearis W.Sm.,
Nitzschia vermicularis (Kiltz.), Nitzschia sp., Hantzschia amphioxys ( Ehr.)
Grun., Cymatopleura solea (Berb.) W.Sm., Surire/la linearis W.Sm., Surire/la
ovata Kiltz., Surirella tenera Greg.
PYRROPHYTA: Chroomonas acuta Utermohl, Chroomonas breviciliata
Nyg., Chroomonas nordstedtii Hansgirg" Crytomonas erosa Ehr., Crytomonas
marssonii Skuja, Crytomonas ovata Ehr., Gymnodinium sp. , Peridinium
cinctum Penard, Ceratium hirundinella (O.F.Milller) Bergh.;
CHLOROPHYTA: Carteria multifilis Dill., Ankyra ancora (G.M.Smith)
Fott., Pediastrum duplex Meyen., Micractinium pusillum Fres., Golenkinia
radiata Chod., Dictyosphaerium ehrenbergianum Naegeli, Monoraphidium
contortum (Thur.) Kom., Monoraphidium grifjithii (Berkel.) Kom.-Legn.,
Kichneriella irregularis (G.M.Smith) Kors., Kichneriella lunaris (Kirchn.)
Moeb., Kichneriella obesa (W.West) Schmidle, Ankistrodesmus gracilis
(Heinsch.) Kore., Coelastrum microporum Năg., Coelastrum sphaericum
Naegeli ., Actinastrum hantzschii Lagerh., Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et
G.S.West, Scenedesmus acuminatus (Lagerh.), Scenedesmus acutus Meyen.,
Scenedesmus alternans Reinsch., Scenedesmus ecornis (Ehr.) Chod.,
Scenedesmus linearis Kom., Scenedesmus sp., Ulothrix aequalis Kiltz.,
Ulothrix sp., Koliella longiseta (Visch.) Hind., Stigeoclonium tenue (Ag.)
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Kiitz., Closterium aciculare Tuffen West, Closterium limneticum Lemm.,
Cosmarium reniforme (Ralfs) Arch., Staurastrum sp., Mougeotia genujlexa
(Dillw.) Ag., Spirogyra sp., Chladophorafracta Kiitz. ampl. Brand;
EUGLENOPHYTA: Euglena clavata Skuja, Euglena limnophila Lemm.,
Euglena texta (Dujardin) Hiibner, Trachelomonas intermedia Dangeard,
Trachelomonas verrucosa Stokes, Trachelomonas sp.
Din totalul de 1 56 taxoni, I l sunt cianofite, 4 crisofite, 93 diatomee, 9
pirofite, 3 3 clorofite şi 6 euglenofite. Distribuţia procentuală a taxonilor pe
grupe sistematice de alge este prezentată în figura 1 .
EUGLENOPHYTA

CYANOPHYTA

CHLOROPHYTA
2 1 , 1 5%

CH RYSOPHYTA
2.56%

PYRROPHYTA
5,77%

BACILLARIOPHYTA
59,62%

Fig. 1 Distribuţia taxonilor pe grupe sistematice de alge (%)
din lacul Bâtca Doamnei
Analizând raporturile procentuale dintre numărul taxonilor fiecărui grup
de alge constatăm că dominante sunt diatomeele (59,62%) şi clorofitele
(2 1 , 1 5%).
Î n figura 2 este redată evoluţia numărului total de taxoni determinati în
perioada analizată şi distribuţia lor pe grupe taxonomice.
De remarcat este numărul cel mai mare de taxoni (80) semnalat în anii
2003 şi 2004, în anul 2002 lista cuprindea 79 taxoni, în anii 2000 şi 2005 s-a
redus la 72 taxoni, iar în 200 1 la 5 8 unităţi taxonomice, prin dispariţia unora şi
apariţia altora. Compoziţia specifică a fitoplanctonului acestui ecosistem
cuprinde un număr mare de specii euplanctonice, însă dominante sunt speciile
reobionte, îndeosebi diatomeele litoreofile care formează un plancton facultativ.
Grupul
taxonomie
dominant
în
planctonul
vegetal
este
BACILLARIOPHYTA, reprezentând în anul 2000, 64% din numărul total de
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taxoni, în 2001 - 67%, în 2002 - 77%, în 2003 şi 2004 - 76%, iar în 2005 7 1 %.
Frecvenţa taxonilor care alcătuiesc fitoplanctonul acestui lac relevă
diferenţe semnificative între raporturile procentuale dintre speciile constante
(50-1 00%}, accesorii (25-50%) şi accidentale (sub 25%)-Fig. 3 . Astfel, speciile
constante variază între 14% în 2005 şi 2 1 % în 2003 şi 2004. Dintre acestea,
unele şi-au menţinut în timp gradul de participare la alcătuirea fitoplanctonului:
Achnanthes minutissima, Cyc/otella comta, Cyclotella sp. , Cymbella ventricosa,
Diatoma elongatum var. tenue, Gomphonema olivaceum, Navicu/a
cryptocephala, Navicula radiosa, Synedra acus şi Chroomonas acuta.

80
70

60
50
40

30
20
10

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Anul

1 00%

80%

60%

40%

20%

O%

1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Anul

A]

D CYANOPHYrA a CHRYSOPHYrA D BACIUARIOPHYrA D PYRROPHYrA a CHLOROPHYrA D EUGLENOPHYr

Fig. 2 Numărul total de taxoni-A şi distribuţia pe grupe de alge (%)-B
în lacul de baraj Bâtca Doamnei, în perioada 2000-2005
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2000
ISI

Specii constante

2001

2002
m1

2003

2004

2005

An u l

o Specii

Specii accesorii

accidenta l e

Fig. 3 Valorile medii ale indicilor de frecvenţă (%) a speciilor din
lacul Bâtca Doamnei în perioada 2000-2005
Speciile accesorii prezintă indici de frecvenţă de 22% în 2000 şi 2002,
1 7% în 200 1 , 1 6% în 2003, 1 5% în 2004 şi 29% în 2005. Speciile cu o
frecvenţă mai ridicată din această grupă sunt: Dinohryon sociale, Asterionella
formosa, Fragilaria crotonensis, Diatoma vulgare, Chroomonas nordstedii, etc . .
Însă, majoritatea algelor ce alcătuiesc fitoplanctonul acestui ecosistem sunt
forme accidentale. Ponderea acestora variază între 5 7% în 2005 şi 64% în 2004.

0.85
o.a
0.75

2003

2004

2005

Anul

Fig. 4 Variaţia valorilor medii ale indicelui de diversitate
în lacul Bâtca Doamnei (2000-2005)
Semnalăm o evoluţie rapidă a unor specii, atestată de valorile anuale ale
indicelui de frecvenţă, cum ar fi, Synedra ulna în anii 2000 şi 200 1 era
considerată o formă accesorie, devenind constantă în perioada 2003-2005 .
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Indicele de diversitate determinat exprimă o diversitate specifică
ridicată (Fig. 4), fapt ce indică prezenţa unei stabilităţi ecologice în ecosistem.
Limitele de variaţie ale valorilor acestui indice sunt cuprinse între 0,87 şi 0,75 .
Nivelul de dezvoltare a planctonului vegetal înregistrează ample
modificări privind numărul de alge şi biomasa de la un an la altul, datorate
interacţiuni i între condiţiile fizico-chimice variabile şi diferitele populaţii de
alge, la nivel de evoluţie limnologică a ecosistemului.
Din datele prezentate (Fig. 5) se constată că în perioada investigată,
dezvoltarea cantitativă a fitoplanctonului s-a caracterizat în general printr-un
nivel relativ scăzut. Se remarcă o creştere valorică a numărului şi biomasei
medii totale în anul 2002 ( 1 .299.000 ex/1 şi respectiv 2,289 mg/1). Minimum de
dezvoltare algală a fost atins în anul 2005, la indicatorul densitate numerică
(665 .000 ex/1) şi în 200 1 , la biomasă (0,739 mg/1). Valorile biomasei algale sunt
în general proporţionale cu cele ale densităţii celulare. Astfel, la densităţi
celulare mari corespund biomase mari, ca urmare a prezenţei formelor de talie
mare, şi invers, la densităţi algale mici corespund biomase mici, datorate
elementelor de talie mică.
Compoziţia cantitativă a fitoplanctonului şi dinamica sa în timp,
confirmă o scădere (numerică şi a biomasei) în ultimul an de studiu, comparativ
cu anii precedenţi, corelată cu creşterile mari de nivel ale lacului, ca urmare a
precipitaţii lor abundente din primăvară şi vară.
Înregistrarea an de an a modificărilor în densităţile şi biomasele
fitoplanctonice - expresia cantităţii dinamicii populaţiilor - ne-au oferit
elemente necesare cunoaşterii evoluţiei trofice. În ansamblul celor şase ani de
studiu, lacul prezintă un nivel trofic oligotrof, după biomasa maximă
fitoplanctonică din zona eufotică ( Ordinul 1 . 1 46/2002 - revizuit ).
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Fig. 5 Dinamica valorilor medii anuale ale densităţii numerice şi a biomasei
fitoplanctonului din lacul Bâtca Doamnei (2000-2005)
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Fig. 6 Abundenta numerică (A) şi cea a biomasei (B) pe grupe de alge (%)
din lacul Bâtca Doamnei, în perioada 2000-2005
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Abundenta numerică şi a biomasei pe grupe sistematice de alge (Fig. 6)
relevă dominanta diatomeelor în toată perioada analizată, ele nedeterminând
însă, înfloriri sau dezvoltări excesive în masa apei. Limitele de variaţie ale
acestui grup sunt cuprinse între 73 şi 94% din numărul total de alge şi între 75 şi
85% din totalul biomasei. Pirofitele se alătură diatomeelor, având ponderi
cuprinse între 4-26%, în densitatea numerică şi între 1 3-24%, în biomasa totală.
Celelalte grupe de alge au o participare redusă în realizarea cantităţii globale a
fitoplanctonului.
Speciile dominante, care prin dezvoltarea lor au implicaţii directe
asupra abundenţei fitoplanctonului sunt: 'Achnanthes minutissima, Asterionella
formosa, Cyc/otella sp., Diatoma elongatum var. tenue, Synedra acus şi
Chroomonas acuta.
Predominanţa în plancton a diatomeelor, atât ca număr de specii, cât şi
ca densitate, confirmă nivelul relativ scăzut de troficitate al lacului, benefic
pentru ecosistem, indicând o apă de bună calitate.
De asemenea, elementele biologice de calitate analizate (componenţa
taxonomică, densitate, abundenţă) corespund unei " stări ecologice bune " .
Constatările făcute demonstrează necesitatea asigurării unei continuităţi
în studierea acestui lac, pentru a obţine informaţii referitoare la căile de evoluţie
şi posibilitatea de valorificare a apei acestui ecosistem în diferite faze
succesionale.
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FASCINANTA L UME A CA CTUŞILOR

Costantin Toma 1 , Irina Toma 1
FASCINA TING CACTUS 'S WORLD
Key words: morphological, ecology, spreading, utilizations, cactus
The authors present a synthesis regarding the area, the morphoAbstract:
anatomical and ecologica! characterization, utilizations, size, shape
and biologica! types of cactuses.
Introducere

Fascinantă este toată lumea vegetală care, prin capacitatea ei de a face
fotosinteză, reprezintă producătorii primari de substanţă organică, pentru
animale şi om. Mai atrăgătoare sunt, însă, plantele cu flori, prin forma,
mărimea, culoarea şi mirosul lor; o ştim cu toţii dar o ştiu mai ales horticultorii,
care le cultivă, le îngrijesc şi creează mereu noi şi noi soiuri, tot mai atrăgătoare
prin tot ce ne oferă ele.
Dintre cele peste 280.000 de specii de plante cu flori cunoscute astăzi, 3
grupe se detaşează pentru noi, botanişti în general, horticultori în special:
plantele carnivore
cu incredibilele lor metamorfoze
foliare în vederea ademenirii, reţinerii şi capturării
diferitelor animale, din care absorb apoi substanţe azotate
(care lipsesc, de regulă, din turbăriile în care ele cresc);
orhideele - poate cele mai spectaculoase şi, în acelaşi timp,
cele mai frumoase, având cele mai curioase adaptări pentru
a fi polenizate cu ajutorul insectelor;
cactaceele plantele cu cele mai profunde adaptări la viaţa
în pustiu, adesea fiind lipsite de frunze şi aproape totdeauna
fiind acoperite cu spini.
-

-

*

*

*

1

Universitatea " Alexandru Ioan Cuza" laşi, Facultatea de Biologie, 8 -dul Carol 1, 20A,
laşi, 700506.
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Cactuşii întregesc tabloul dezolant al deşerturilor americane. Ei atrag
atenţia prin :
contrastul dintre habitusul general şi superbele lor flori;
diversitatea uimitoare a formelor şi dimensiunilor lor;
prezenţa spinilor de o varietate uluitoare;
măreţia, somptuozitatea, mirosul şi culoarea florilor.
Cactuşii aparţin grupei plantelor suculente (numite şi malacofite),
fiind capabili să stocheze o impresionantă cantitate de apă - până la 90% din
greutatea lor:
un Echinocactus de 50 kg conţine 45 1 de apă;
o Carnegia gigantea de 1 5-20 m înălţime şi 1 5-20 t
greutate conţine 1 3- 1 5 t de apă;
un Cereus idria de 25 m înălţime conţine 1 O vagoane de
apă.
Un Echinocactus are forma unui pepene enorm, de 2-3 m înălţime şi 1
m în diametru, cu o floare mare galbenă în vârf, de forma unei farfurii
strălucitoare. În unnă cu 1 50 ani, un eşantion din echinocactusul Visnaga
numit şi "regele cactuşilor", a fost adus cu multe sacrificii în Anglia. Acest
"
"monstru vegetal, cântărind cu pământul rădăcinilor 300 kg, a trebuit să fie
cărat zeci de kilometri pe drumurile muntoase ale unei ţări lipsite pe atunci de
căi de comunicaţie, pentru a putea fi îmbarcat pe un vapor, în portul cel mai
apropiat. Acest cactus uriaş, lăudat de toate ziarele timpului, a stămit multă
vâlvă o vreme. Dar, succesul său nu a durat mult: sub o " scoarţă" aparent
sănătoasă, bătrâneţea îşi spunea cuvântul şi, într-o bună zi, "regele cactuşilor" s
a năruit, prefăcându-se într-o masă infonnă, ce plutea într-o baie de apă (Opriş,
1 988).
-

Î ncadrare sistematică, origine, areal
Cactuşii sunt originari de pe continentul american, fiind răspândiţi din
America de Sud până în America de Nord, respectiv din Patagonia până spre
Canada pe o lungime de 1 2 .000 km.
Arealul lor reuneşte toate fonnele de relief, de la spectaculoasele
Canioane ale Staelor Unite ale Americii până în Anzii Cordilieri, la altitudinea
de 5000 m, crescând pe falezele oceanelor, în pădurile ecuatoriale, în
nesfărşitele pampasuri şi în cele mai inospitaliere deşerturi - mai cu seamă în
Mexic, zona cea mai bogată în cactuşi . Cactuşii lipsesc în regiunile polare şi
subpolare.
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Familia Cactaceae, din clasa dicotiledonatelor (magnoliatelor),
cuprinde aproximativ 2.500 de specii, deci aproape 1 % din totalul
angiospermelor, la care se adaugă peste 1 500 varietăţi.
Cactuşii cresc adesea în condiţii foarte vitrege, suportând temperauri de
la - 1 5°C la 60°C. Unele specii din munţii Anzi petrec iarna sub mai mulţi metri
de zăpadă; alte specii pot trăi timp de un an fără nici o picătură de apă sau doar
cu umiditatea ceţii .
Plantele din această familie prezintă cele mai interesante adaptări, mai
cu seamă la condiţiile de deşert, căci acolo cresc cei mai mulţi cactuşi.
Caracterizare morfo-anatomică şi ecologică
Rădăcinile pot fi :
pivotante, l a cactuşii d e l a ecuator ( Tephrocactus,
Mammillaria, Lophophora);
superficial-trasante, l a cactuşii din deşert, care absorb
rapid apa rarelor ploi ce cad aici;
tuberculioforme, la cactuşii care nu pot acumula apă în
tulpină;
aeriene, firoase suspendate, la cactuşii de tipul lianelor şi
epifitelor (Epiphyllum, Rhipsalis, Selenicereus).
În toate aceste cazuri, rădăcinile absorb fie apa de ploaie, fie roua
reţinută de reţeaua de spini. De aceea, în condiţiile de seră de la noi (sau chiar
sub cer liber vara), cactuşii se udă diferenţiat, în funcţie de zona de provenienţă
şi de temperatura spaţiului în care cresc:
cer multă apă cactuşii de origine ecuatorială (Zygocactus);
cer puţină apă cactuşii originari din deşert (Neoporteria,
Neochelenia, Capiapoa) şi din pampas (Notocactus).
Cactuşii cu perioada de vegetaţie iarna vor fi udaţi intens încă din
toamnă (Zygocactus, Rhipsalis). Oricum, ei sunt sensibili la o umiditate
prelungită, putând putrezi .
Tulpina este verde, asimilatoare, metamorfozată (numită cladodiu),
având:
epidermă cu cuticulă groasă, acoperită de o pătură de ceară
albăstruie, reflectând astfel o parte din radiaţiile solare,
moderând deci transpiraţia;
stomate sub epidermă, cu cameră suprastomatică adâncă;
scoarţă colenchimatizată în poziţie hipodermică, cu multe
celule oxalifere;
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parenchim fundamental cu celule foarte mari, a căror
vacuolă este plină cu apă şi mucilagiu (care reţine apa
acumulată cu atâta efort şi pe care o cedează cu multă
greutate - pentru fotosinteză şi pentru scăderea temperaturii
plantei);
ţesuturi conducătoare slab dezvoltate, îndeosebi cel
lemnos;
spini care protejează - împotriva soarelui puternic
(diminuând transpiraţia); făcând umbră; reflectând o parte
din radiaţii; creând o atmosferă liniştită, umedă;
impotriva animalelor erbivore care, totuşi, aj ută la
răspândirea speciilor, prin prinderea diasporilor de blana
lor.
Forma spinilor asigură o suprafaţă mică, evitând astfel evapo
transpiraţia în exces, păstrându-se apa acumulată cu atâta greutate în condiţiile
de deşert. Spinii permit a se capta picături mici de apă în suspensie, de la ceaţă,
pe care le dau rădăcinilor: picăturile mici se adună în picături mari, ce cad pe
sol, sau picăturile mici alunecă în lungul spiilor şi, apoi, în lungul tulpinii, până
la rădăcină.
Frunzele lipsesc adesea, fiind transformate în spini (ca şi unele ramuri
la anumite specii). La puţini cactuşi frunzele sunt prezente (Rhypsalis), uneori
concomitent cu spinii (Pereskia). De fapt, ceea ce impresionează cel mai mult la
un cactus neînflorit sunt spinii.
Mărimea spinilor variază între 2 mm şi 30 cm.
Clasificarea spinilor:
după consistenţă: moi, duri, elastici;
după poziţie: centrali, intermediari, marginali;
după alcătuire: simpli sau ramificaţi, cu vârf, corp, picior;
după culoare: foarte diferiţi.
Categorii de spini:
normali : cu picior gros, corp fusiform, vârf ascuţit: foarte
răspândi ţi;
cu picior gros şi corp lăţit: Ferocactus;
cu picior scurt, corp fusiform, ascuţit la vârf, penat
ramificaţi : Mammillaria;
subulaţi, înveliţi de o teacă albicioasă: Cylindropuntia;
subţiri, cordiliniformi, elastici: Tephrocactus;
ca un cioc de pasăre de pradă: Pereskia;
ca un baston uncinat la vârf: Glandulicactus;
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Fascinanta lume a cactuşilor
ondulat-flexuoşi: Brachycalycium;
foarte subţiri, cu dinţi foarte subţiri pe margm1, numiţi
glohide.
Aşadar, originea spinilor este caulinară sau, mai adesea, foliară, iar
areola reprezintă locul situat la baza frunzei, sau acolo unde ar fi trebuit să fie
frunza înainte de a avorta. Uneori areola se află pe nişte mameloane sau este
adâncită la baza spinului: Mammillaria.
Dintre alte adapări, subliniem:
Forma globuloasă sau cilindrică asigură o suprafaţă mică
de transpiraţie, frunzel e lipsind cel mai adesea;
Metabolismul de tip special:
o
fixează co2 noaptea, când transpiraţia stomatică
este minimă;
fac fotosinteză ziua, pe baza co2 absorbit noaptea,
o
când stomatele sunt deschise.
Aşadar, cactuşii sunt xerofite de tip special (malacofite). La ei,
stomatele sunt mai mult închise, C02 pătrunde cu greu (îndeosebi noaptea),
fotosinteza este slabă, de aceea cactuşii cresc foarte încet.
Şi, totuşi, oricât de puţin, cactuşii transpiră (îndeosebi prin cuticulă),
chiar dacă (în caz extrem) pe parcursul unui an nu plouă deloc.
Apărarea excesivă împotriva transpiraţiei ar stingheri absorbţia,
circulaţia apei şi fotosinteza. Stomatele ar trebui să fie tot timpul închise, pentru
a nu se evapora apa; dar, planta trebuie să transpire pentru a nu se supraîncălzi
şi trebuie să respire (02 ) şi să facă fotosinteză (C02 ). Planta trebuie să se apere
de o transpiraţie excesivă pentru a nu se usca şi, în acelaşi timp, trebuie să
asigure un curent continuu de apă, ca şi evaporarea ei, pentru a nu se
supraîncălzi. Planta trebuie să închidă stomatele pentru a reduce transpiraţia şi,
în acelaşi timp, trebuie să le deschidă din când în când pentru ca 02 să iasă afară
şi co2 să intre înăuntru, deci pentru schimburile de gaze.
Florile sunt mari sau mici (dar mai multe în acest caz), solitare, de
culori diferite, uneori plăcut mirositore şi cu nectar, atrăgând în felul acesta
puţinele insecte polenizatoare ce trăiesc în deşert.
Florile au:
numeroase sepale şi petale dispuse în spirală; sepalele au
sp1m;
corola poate fi:
rotată, tubuloasă, campanulată,
hipocrateriformă;
numeroase amme;
·
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mai multe (adesea 6) carpele unite, cu spini pe suprafaţă; au
stil şi stigmat deasupra corolei.
Înflorirea are loc ziua sau noaptea, în funcţie de viaţa activă a insectelor
polenizatoare; la noi vara sau iarna.
Polenizarea se face cu ajutorul insectelor.
Fructul este o bacă mare, adesea comestibilă, cu numeroase seminţe
exalbuminate. Culoarea, fonna şi mărimea fructului sunt foarte diferite.
Î nmulţirea se face prin seminţe, dar şi pe cale vegetativă, prin butăşire
şi prin altoire.
Utilizări

Interes omamental:
prin port, formă, mărime, spini, flori, fructe;
prin uşurinţa de întreţinere (cactuşii fiind puţin pretenţioşi).
Interes religios:
- în diferite ritualuri (Opuntia este considerată simbolul
soarelui).
Interes în medicina tradiţională: datorită alcaloizilor, cactuşii pot fi :
calmanţi, sornn i feri, tonici, cardiotonici (datorită cactinei), halucinanţi (datorită
mescalinei), mai sunt folosiţi în afecţiuni pulmonare şi digestive ( Opuntia);
Interes în alimentaţie:
fructe crude şi uscate, după îndepărtarea " scoarţei " cu spini;
fructe preparate: " smochine indiene" ( Opuntia ficcis
indica);
băuturi alcoolice (Opuntia, Echinocactus);
gemuri (Mammillaria);
compoturi (Opuntia, Echinocactus, Myrtillocactus);
sucuri (Echinocactus);
supe (Opun/ia);
salate ( Opuntia );
dulceaţă (Echinocactus, Myrtillocactus);
furaj pentru animale, după îndepărtarea spinilor ( Opuntia);
"
" lemn pentru încălzire şi construcţii uşoare.
În pustiurile mexicane, opunţiile acoperă hectare întregi. Populaţiile de
indieni le coc în spuza fierbinte a cenuşii (pentru a le distruge spinii) şi le
consumă cu aceeaşi plăcere cu care noi mâncăm bostan sau mere la cuptor.
Deci, ne referim nu la fructe, ci la articulele de tulpini.
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Fascinanta lume a cactuşi lor
Cât despre speciile halucinogene, ne vom referi doar la cele de
Astrophytum şi, mai ales, de Lophophora: globuloase, fără mameloane, frunze
şi spini, cu tulpina costată şi, uneori, variegată.
Dintre plantele de deşert, Lophophora are cea mai mare răspândire: de
la sud de Texas până în centrul Mexicului ( 1 300 km lungime). Datorită
alcaloidului mescalină (cu efect halucinogen), aztecii foloseau planta în
domeniul medicinei populare şi în cel al spiritualităţii . Are pulpa fructului
bogată în principii narcotice, stimulente, halucinante.
1 se atribuie însuşirea de a produce efecte supranaturale, fiind
considerată plantă sacră:
dă vigoare şi forţă pentru a înfrunta marşuri prelungite sub
soarele torid;
băutura din ea duce la o beţie ce te aduce la un pas de nebunie
şi halucinaţie;
era folosită la o solemnitate oribilă: la naşterea unui copil, îl
îmbată după 24 ore de post, îl făcea insensibil, paralizându-i
corpul; oaspeţii chemaţi la "cumetrie" îl înţepau pe copilul
paralizat cu dinţi de animale, ori oase ascuţite, aşa încât să
curgă sânge; se credea că, dacă un astfel de copil rezistă la
chinurile provocate, va deveni bărbat agil, capabil să
îmblânzească cai i, având mâini bune pentru a ucide animale,
fiind apt la tot ce îl aşteaptă.
Mărimea şi forma cactuşilor
Mărimea

extrem de mici, sferici, sub 1 cm (Blossfeldia), ori între 1 şi 3 cm
(Mammillaria), cu tulpină globulos-mamelonată şi cu spini;
mari (Echinocactus), în formă de arici. Privindu-i de departe ai
senzaţia unei uriaşe procesiuni de arici care, sub ameninţarea unei
primejdii, au înţepenit sub platoşa lor ghimpoasă. Privindu-i de
aproape, ei au înfăţişarea unor pepeni în care un copil năstruşnic a
înfipt de-a lungul coastelor proeminente mii şi mii de ace (Opriş,
1 988);
mari şi asimetrici (Epithelanthe);
foarte mari (Carnegia gigantea
Cereus giganteus). Pe cât de
îmbufnaţi şi mândri sunt în armura lor de spini - adevăraţi
războinici porniţi cu suliţele la atac, de care nu se poate atinge nici
un mamifer din pustiu, pe atât de minunaţi, gingaşi şi atrăgători sunt
=
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când înfloresc, purtând flori suave, ireale, parcă ar fi de ceară
(Opriş, 1 988).
Forma
globuloasă, ca un pepene (Melocactus, Mammillaria, Blossje/dia);
globulos-costată, cu piepteni de spini pe coaste ( Umbelmania);
foarte scurt-cilinidrică (1 m), foarte ramificată (Cylindropuntia);
scurt-cilindrică , cu cuşmă (Backebergia militaris), amintind de
căciula soldaţilor noştri ce au luptat în războiul din 1 877;
cilindric-columnari, în formă de candelabru (Cereus gigantieus,
Browningia candelabris). Cereus se mai numeşte şi " lumânarea
californiană". Se întâlneşte ca indivizi izolaţi sau în grupuri de până
la 60-70 exemplare; ai impresia că te afli într-o pădure de basm.
Direct din piatră seacă răsar coloane fantastice, de 1 5-25 m
înălţime, ori candelabre verzi pe care ard, ca nişte beculeţe roşii,
florile înmieresmate. Trunchiul lor cilindric, cu diametru) până la 1
m, şănţuit-costat în lungul său, pare o imensă lumânare aprinsă, mai
subţire în partea de jos şi mai groasă către mij loc. S-ar putea crede
că aceste lumânări cu o bază atât de şubredă pot fi uşor răsturnate.
Dar nu este aşa. Abia 20-30 de voinici o pot culca la pământ.
Uneori, aceşti cactuşi au ramificaţii pe coloană (trunchi), la fel de
groase ca şi "trunchiul", ceea ce le dă aspectul unor caldelabre cu
braţe (precum Browningia candelabris) (Opriş, 1 988).
Între plantele vasculare din pustiul cu cactuşi se stabileşte un adevărat
mutualism: rărirea arborilor şi arbuştilor protectori pentru plantele tinere de
Cereus determină eliminarea progresivă a acestuia, deşi el produce numeroase
seminţe.
Tipuri biologice de cactuşi

Epifite: Hylocereus; Rhipsalis (cu tulpina lăţită, aripată, fără spini);
Epiphyllum, Phillocactus (cu tulpină lăţită, aripată); Selenicereus (cu frunze late
şi flori mari; floarea are culori frumoase, dar albicioase, miros atrăgător şi mult
nectar). Florile atrag fluturi tot atât de senzaţionali ca şi florile, cu trompa lor
lungă de până la 20 cm. Baletul lor nocturn este fascinant. Astfel, în nopţile de
mai şi iunie, în jurul florilor acestor cactuşi ce cresc în deşertul Arizona este un
spectacol când încep să se deschidă la crepuscul; spectacolul este superb şi în
Caraibe, ori în America Centrală, unde florile de Selenicereus ating 25 cm
lungime.
1 02
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Fascinanta lume a cactuşilor
•
Cu ramuri pendente, turtite (asemenătoare frunzelor): Zygocactus (syn.
Epiphyllum), anumit popular crăciunică.
•
Cu frunze late, suculente şi cu spini: Pereskia de 20 m înălţime şi de 35 cm
în diametru.
•
Cu tulpina un trunchi cilindric la bază şi cu ramuri (articole late) ce
seamănă cu nişte rachete unite în diferite poziţii, cu frunze foarte mici (până la 1
cm), adesea transformate în spini: Opuntia (cu peste 250 de specii); O vulgaris
este cea mai răspândită, atingând 6 m înălţime.
În schimbul eucaliptului, Australia a primit din America o specie de
Opuntia, în vederea realizării unor garduri naturale împotriva cangurilor şi a
iepurilor. Un singur individ de O. inermis, importat în 1 839, a produs - datorită
înmulţirii sale înspăimântătoare - o adevărată catastrofă ecologică. După doar
60 de ani, Opuntia acoperise 4.000.000 ha, iar după 80 de ani ( 1 920),
24.000.000 ha. Abia atunci australienii au deschis bătălia asupra intrusului care
"
"înghiţea cu iuţeală pământurile fertile. Dar încercările de a stârpi cactusul sau
dovedit zadarnice.
În 1 925, unui botanist i-a venit ideea să importe din America (Argentina
şi Uruguay) un micuţ fluture Cactoblastis cactorum, a cărui omidă devorează
tulpinile de cactus, săpând în ele galerii prin care pătrund agenţii de
descompunere: bacterii şi ciuperci.
Cum tluturaşul nu avea aici în Australia nici un duşman care să-i
limiteze înmulţirea, a realizat ceva spectaculos: cactuşii au dispărut tot atât de
repede pe cât de repede s-au înmulţit, ceea ce nu se întâmplă în America, unde
înmulţirea fluturaşului este limitată de duşmanii lui naturali.
Victoria fluturaşului, de fapt a omizilor lui, asupra cactusului a fost
celebrată printr-un poem publicat în j urnalul "Cactuşi şi alte plante suculente" ,
iar în semn de omagiu, australienii au înălţat un monument micuţei, dar
binefăcătoarei insecte. Este primul şi unicul monument pe care omenirea 1-a
ridicat în cinstea unei insecte. Iată un admirabil exemplu de ceea ce înseamnă
producerea unui dezechilibru ecologic şi de combatere biologică a unui
dăunător.
-
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UTILIZAREA UNOR BIOMARKERI MORFOLOGIC/, STR UCTURAL/,
UL TRASTRUCTURALI ŞI BIOCHIMICI ÎN EVAL UAREA IMPA CTUL UI
ANTROPIC ASUPRA BIODIVERSITĂ ŢII

Irina Toma 1
USE OF MORFOLOGICAL, STRUCTURAL, ULTRASTRUCTURAL AND
BIOCHEMICAL BIOMARKERS IN THE EVALUA TION OF ANTHROPIC
IMPACT UPOJV THE BIODIVERSITY
Kcy words: biomarkers, biodiversity, ultrastructure, biochemical
Abstract:
In this paper the most used morphological, structural and
ultrastructural indicators which could be used as biomarkers are
presented. The most important aplications and results are
underlined.

Utilizarea biomarkerilor in cuantificarea impactului antropic asupra
diverselor ecosisteme a fost relativ recent introdusă în cercetarea ştiinţifică pe
plan mondial. Iniţial, în conceptul de biomarker intrau doar metaboliţi, enzime
sau alte substanţe ce puteau fi utilizate pentru stabilirea gradului de interacţiune
dintre unele substanţe chimice şi sistemele biologice, după cum se arată în
raportul " Biomarkers and Risk Assessment: Concepts and Principles" prezentat
la Geneva în 1 993 de către OMS. In ultimii ani, această categorie de indicatori a
început să se extindă, înglobând, pe langă makerii biochimici şi o serie de
markeri structurali şi în special ultrastructurali, cuantificabili, ce pot întregi
tabloul interacţiunii complexe dintre diferitele substanţe chimice şi organismul
viu. Pe lângă implicaţiile în medicină şi în farmacologie, primele de altfel ale
biomarkerilor, aceştia au început să fie tot mai mult utilizaţi în evaluarea
impactului pe care îl are poluarea asupra biodiversităţii din diferite ecosisteme,
acvatice sau terestre. Ei pot confirma expunerea (şi implicit gradul de afectare)
a unui organism individual sau a unei populaţii la diferite substanţe chimice.
Valorile cantitative indicatorilor consideraţi boiomarkeri facilitează stabilirea
unor relaţii între dozele aplicate şi amplitudinea răspunsului organismului
afectat în special la nivel celular şi subcelu1ar.
Procesul de selectare şi apoi de validare a biomarkerilor necesită o grijă
deosebită faţă sensibilitatea şi specificitatea acestuia în a cuantifica gradul de
1 Universitatea Alexandru Ioan Cuza" laşi, Facultatea de Biologie, B-dul Carol
"
laşi, 700506.
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interacţiune între organismul viu şi substanţele straine la care acesta a fost
expus. Dacă biomarkerii prezintă o corelare semnificativă (temporara şi
spaţială) cu modificările evidente ce apar in diferite ecosisteme sub influenţa
poluanţilor, atunci ei vor putea fi folositi pentru detectare fazelor incipiente de
afectare, înainte ca modificările vizibile să fie evidente (Cape, 1 989). Odata
identificaţi, biomarkerii pot fi utilizati în populaţii pentru screening (determinări
randomice) sau pentru moni toring (determinări dirijate la anumite intervale de
timp pentru a observa o dinamică a răspunsului specific).
Direcţiile principale de cercetare pe plan mondial vizează evidenţierea
răspunsului adaptativ la al indivizilor la modificările ce au loc în mediu sub
influenţa agenţilor poluanţi. Acesta se manifesta la diferite niveluri :
morfologic, structural şi ultrastructural (fluctuaţii ale simetriei, modificari la
nivelul cloroplastelor, mitocondriilor, variaţii ale parametrilor nucleolari
număr, dimensiuni, procentul de celule cu nucleoli heteromorfici) ;
biosintetic, ce poate fi evidenţiat prin studii biochimice (determinări
enzimatice - catalaza (CAT) şi peroxidaza, superoxid dismutaza (SDO),
acetil colinesteraza (AcHE), sau determinări a unor proteine considerate
indicatori ai răspunsului adaptativ).
Exista în prezent intenţia de a standardiza ca biomarkeri modificări
structurale ce apar la nivelul organelor atât la animale (Tricklebank, 200 1 ) cât şi
la plante (Rautio et. al, 2002) Acest fapt se justifică şi prin accesibilitatea
analizelor ce trebuie e fectuate, deoarece acestea au un cost mult mai scazut şi un
grad de dificultate mai redus decat determinările biochimice sau ultrastructurale.
S-a constatat că asimetria fluctuantă poate reprezenta un răspuns direct la
deteriorarea calităţii mediului ambiant. Aceasta se manifesta nu numai prin
devieri macroscopice de la legile simetriei ci şi prin modificări în paternul
distribuţiei stomatelor şi a perilor (tectori şi secretari). Acest fapt duce la
scăderea rezistenţei plantelor la atacurile paraziţilor şi la alterarea mecanismelor
de apărare contra ierbivorelor. În consecinţă pot aparea defolieri care nu
prezintă o cauză evidentă). Hadar (2002), analizând influenţa stresului asupra
gradului de asimetrie fluctuantă (AF) a frunzelor de la Quercus ilex din zona
mediteraneană, evidenţiază modalitatile de utilizare a AF ca bioindicator al
calitaţii într-un habitat. De asemenea, Kozlov et al. ( 1 996) evidenţiază creşteri
evidente ale AF la mesteacăn sub influenţa factorilor poluanţi.
Aspectele ultrastructurale ale impactului poluării asupra organismelor
vii au fost studiate sub două aspecte: de evidenţiere a modificărilor ce apar la
nivelul diferitelor organite celulare în condiţii de mediu modificate (Stirban et
al., 1 988, Poppe et al . , 2002 , De La Cruz, 2002, Rinnan, 2004), sau de fumizare
.
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Utilizarea unor biomarkeri în eval. impactului antropic asupra biodiversităţii
a unor biomarkeri ultrastructurali pentru cuantificarea gradului de afectare a
ecosistemului (Schramm et al., 1 998, Wai, 2000)
În ultimii ani, s-a demonstrat că organismele acvatice reflectă cu mai
multă acurateţe starea de sănătate a apelor (Angelier, 2000; Choy şi colab.,
2000; Younes, 2000 ş.a.). Macronevertebratele si pestii aparţinând acestor
comunităţi sunt bioindicatori foarte importanti pentru evaluarea calităţii apelor,
fiind din ce în ce mai mult utilizate în programele de monitoring a calităţii
apelor curgătoare în Europa.
Vemeaux ( 1 976) şi Vemeaux şi al. (2003) arată că speciile de
macronevertebrate bentice se caracterizează printr-un anumit nivel de
poluosensibilitate. Numeroşi autori subliniază că unii poluanţi de natură
organică sau anorganică, pot induce, corelat cu gradul de poluosensibilitate
specifică, numeroase modificări morfo-structurale si biochimice la organismele
acvatice (Năstăsescu şi colab., 1 997; Popescu-Marinescu şi colab., 1 997;
Popescu-Marinescu, 1 994; Frutiger, 1 99 1 ; Gerhardt, 1 99 1 ; Hatakeyama, 1 99 1 ;
Edwards şi al., 1 99 1 ; Marinescu, 2003 ; Kikuki şi Shiraishi,
1 997 ş.a.).
Marinescu (2003) arată că organismele zoobentonice acumulează şi
concentrează o serie de metale grele, detergenţi, pesticide şi alte categorii de
poluanţi . De asemenea, aceste organisme fac biodegradarea şi bioconversia
acestor substanţe. Năstăsescu şi colab. ( 1 997) arată că unele metale ca Fe, Cd,
Mn, N i , Cu, Zn, în diferite concentraţii, pot induce modificări ale ţesuturilor la
nevertebrate. S-a observat că în cazul intoxicaţiei cu Zn la specia Anodonta
cygnaea apar modificări structurale pronunţate ale hepatopancreasului,
branhiilor şi mantalei, care constau în dispariţia limitelor celulare până la
distrugerea completă a celulelor. Zn, chiar în concentraţii subletale, produce în
timp de câteva zile, modificări ireversibile la nivel structural şi, prin acumulare,
se poate ajunge la moartea organismelor. Schimbările structurale induse de
acţiunea zincului au fost descrise şi la specia Tubifex tubifex (Popescu
Marinescu şi colab., 1 997). Acţiunea cuprului asupra hepatopancreasului de
Astacus leptodactylus a fost descrisă de Popescu-Marinescu şi colab., în 1 997.
Popescu-Marinescu ( 1 994) evidenţiază câteva aspecte ale interacţiunii
dintre amoniul deversat în apă şi puietul de Cyprinus carpio. A fost observată o
concentrare a leziunilor în special la nivelul organelor de respiraţie, a sângelui şi
sistemului nervos. Frutiger ( 1 99 1 ) subliniază atât efectul toxic al amoniului
asupra peştilor cât şi asupra macronevertebratelor bentice. Se pare că amoniul
afectează sistemul nervos al larvelor de insecte. De asemenea, scăderea
concentraţiei oxigenului la 2 mg/1 determină, la Ecdyonurus sp., o creştere a
ventilaţiei branhiaie, ceea ce demonstrează afectarea sistemului respirator iarvar
de către ionii de amoniu.
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Gerhardt ( 1 99 1 ) a studiat efectele acumulării cadmiului, activitatea
locornotorie, emergenţa şi supravieţuirea la speciile Leptophlebia marginata şi
Baetis rhodani, la larve şi adulţi. De asemenea, s-au evidenţiat specii cu o
toleranţă ridicată la poluarea cu aceste metale (Baetis thermicus, Epeorus
latifolium).
Analiza structurii şi ultrastructurii epiteliului branhial la unele specii de
efemeroptere şi plecoptere a arătat prezenţa unor celule şi complexe celulare
specializate cu rol senzitiv sau osmoreglator: celulele osmoreglatoare floriforme
la Trinotoperla irrorata (Gripopterigydae), (Wichard şi Eisenbeis, 1 979),
sensilele floriforrne la Thaumatoperla alpina (Kapoor and Zachariah, 1 978,
1 983, 1 984), Eusthenia sp ., Stenoperla australis şi Eusthenia venosa (Kapoor şi
Zachariah, 1 973), celulele osrnoreglatoare caviforme şi bulbiforme la Nemoura
cinerea şi Protonemura auberti descrise (Wichard şi Komnick, 1 973), celulele
osmoreglatoare con i forme la Perla marginala şi Perlodes microcephalus
(W ichard şi Kornn ick, 1 973 ), Paragnetina media (Kapoor şi Zachariah, 1 973 ;
Kapoor, 1 978), Phasganophora capitata (Kapoor, 1 974).
La peşti, dar şi la alte insecte acvatice, s-a demonstrat că branhiile au un
rol fundamental în transportul ionilor. La plecoptere, capacitatea de a absorbi
ioni, în special de clor, pentru a realiza osmoreglarea într-un mediu apos diluat,
este realizată de "chloride cells" sau celulele osmoreglatoare, prezente la nivel
tegumentar. Kikuchi şi Shiraishi ( 1 997) studiază prezenţa şi ultrastructura a
două tipuri de celule epiteliale din branhiile branchipodului Caenestheriella
gifuensis (Crustacea). Autorii semnalează prezenţa, şi Ia această specie de apă
dulce, a unor celule specializate pentru transportul ionilor numite chloride cells
care se găsesc în alternanţă cu celulele epiteliale de tip respirator. Acesta
sugerează că, în afară de funcţia respiratorie, unele celule epiteliale joacă un rol
important în absorbţia electroliţi lor în vederea menţinerii unei presiuni osmotice
constante în apă dulce. Celelalte celule epiteliale ale branhiilor au rol în
schimburile gazoase respiratorii. Toate aceste cercetări demonstrează că
traheobranhiile sunt organe respiratorii accesorii, fiind profund implicate în
chemorecepţie şi mecanorecepţie. Din această cauză, sistemul traheo-branhial
are o importanţă deosebită în schimburile ionice dintre organism şi mediu.
Aceasta îl face foarte vulnerabil la fenomenele de poluare organică şi minerală.
Studii morfo-structurale asupra diferitelor organe la efemeroptere şi
plecoptere au fost efectuate de: Humpesch şi Elliott (2003), Gaino şi Rebora
(2003a) care au studiat dispozitivele de adezivitate la ouăle de Ecdyonurus
venosus şi la plecoptere, Tojo şi Machida (2003) care au studiat diferite tehnici
embriologice aplicabile la efemeroptere, Gaino şi Rebora (2003) care au studiat
sensilele palpilor maxilari la nimfele de Baetis rhodani, Fausto şi colab. (2003)
1 08
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au studiat ultrastructura spermatozoizilor la plecoptere, Belfiore şi colab. (2003)
au efectuat studii morfo-structurale asupra ouălor la efemeroptere, Steiner şi
colab. ( 1 998) au efectuat un studiu interesant al regimului de hrănire şi a
adaptărilor morfo-funcţionale la nivelul aparatului bucal la diferite specii de
plecoptere.
Cain si Luoma ( 1 998) au aratat ca metale grele se concentreaza in
citosol si alte componente intracelulare la specia Hydropsiche califomica. Barry
si al . (2002) a remarcat o modificare a activitatii genelor care sintetizeaza
tubulina si mucina la Aedes aegiptic sub influenta poluarii cu metale grele a
apei, in paralel cu o crestere a rezistentei acesteia la poluare. Gipson si al.
( 1 998) utilizeaza indici standardizati la pesti (Anguilla australis), GSI (Gonada
Somatie Index) si LSI (Liver Somatie Index), precum si activitatea lizozimului
si steroizii din plasma sangvina ca biomarkeri pentru poluarea a mediului
acvatic. Du Preez ( 1 992, 1 997) si Avenant-Oldwage si al . ( 1 997) au identificat
ca tesuturi bioacumu1atoare de metale grele la pesti (Clarias gariepinus) cele
prezente in structura branhiilor, ficatului, tesutului muscular si tegumentului.
Havre si al. ( 1 972) a evidentiat acumularea in tesutul muscular la pesti in
conditii de poluare industriala a apei a zincului, de sase ori, a cadmiului de 42
de ori , comparativ cu concentratia acestora din apa si sedimente. Oertel si colab.
( 1 998), a evidentiat la bivalve, conccntrarea poluantilor mai ales in branhii.
In acest context, ne propunem evidentierea biomarkcrilor morfologici,
structurati S I ultrastructurali la unele larve poluosensibile de insecte acvatice si
pesti, bioindicatori ai calitatii apei. Se vor evidentia modificarile care apar la
nivelul celulelor osmoreglatoare si complexelor celulare specializate branhiale.
Prin studiile efectuate până în prezent de diferite colective de cercetare
din întrega lume au fost puse la punct protocoale de lucru pentru utilizarea
biomarkerilor ca indicatori ai nivelului de impact al poluarii asupra diferitelor
ecosisteme.
O atenţie deosebită a fost acordată însă ecosistemelor acvatice marine,
ce au beneficiat de studii intense pe aceasta temă. Astfel, Programul European
BIOMAR (de stabilire a calităţii apelor din ecosistemele de coasta Europene)a
urmărit implementarea unor metode de cuantificare, cu ajutorul unor baterii de
biomarkeri biochimici, a impactului poluarii asupra unor organisme acvatice.
Sistemul a fost reprezentat de de un complex multimarker în care erau cuprinse
determinări ale activităţii acetilcolinesterazei (AchE), catalazei (CAT), glutation
S transferazei (GST) şi benzo (a)piren hidrolazei (BPH). Rezultatele au
reprezentat o contribuţie la stabilirea unei strategii şi a unor metode
standardizate, acceptate pe plan internaţional ca protocoale de lucru în
programele de monitorizare cu ajutorul biomarkerilor.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 09

1 Toma

Numeroase colective de cercetare din Europa au în prezent procupări ce
vizează stabilirea şi cuantificarea impactului antropic asupra mediului. Centre
puternice de cercetare se află în Italia (Udine, Trieste, Padova) unde se
investighează efectul poluării cu metale grele (Cd, Zn, Pb) asupra alge lor din
ecosisteme acvatice marine. Este evidenţiat răspunsul adaptati v al di feritelor
specii la nivel morfologic şi ultrastructural (în special modificările peretelui
celular şi ale sistemului vacuolar), precum şi la nivel biochimie (cantitatea de
proteine solubile şi variaţiile structurale ale matrixului polizaharidic la algele
brune şi roşii). Cercetările au fost parţial finanţate de programul COST 49.
In ultimii ani , studiul influenţei agenţilor poluanţi asupra organismelor
vii au început să preocupe şi cercetători din ţările nordice, considerate până de
curând a avea cele mai curate ecosisteme din Europa. Cercetările recente pun tot
mai mult accent pe modificările observate la nivel ultrastructural . Rinnan şi
Holopainen (2004) investighează răspun sul la stres pe care îl manifestă unele
specii de turbărie ( Sphagnum, Vacccinium, Andromeda, Eriophorum). La
Universitatea Helsinki numeroşi cercetători au fost angrenaţi în peste 25 de
contracte de cercetare în ceea ce priveşte impactul poluarii asupra mediului în
ultimii 1 0 ani.
Cercetări similare se efectuează şi în Austria (Universitatea Viena efectele poluanţilor atmosferici), Belgia (utilizarea lichenilor ca bioindicatori aspecte ultrastructura]e şi fiziologice).
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CONTRIBUŢII LA ETNOBOTANICA DIN SUDUL OL TENIEI

Adrian Năstase 1 , Melania Năstase

2

CONTRIBUTION TO ETNOBOTANIC FROM OL TENIA SOUTH
Keys words: popular denominations
Abstract: The work presents popular denominations of the plants from south
Oltenia area.

Odată cu includerea plantelor în sfera cunoştinţelor, ele au primit şi
denumiri populare româneşti, în special după caracteristicile morfologice:
albăstrele (Centaurea cyanus), gălbinele ( Calendula officinalis, Ranunculus sp.,
Rorippa sp.), oţătar (Ai/anthus a/tissima), tâmomete (Sa/sofa ka/i), scânteiuţă
(Anagalis arvensis). Altele au primit denumiri după asemănările cu părţi ale
corpului omenesc şi al animalelor: colţii babei ( Tribulus terrestris), cinci degete
(Potentilla sp.), coada gherlanului (Plantago media), limba şarpelui
( Ophioglossum vulgatum ), rochiţa păsări cii ( Convolvulus arvensis), troaca
(Lagenaria siceraria), gheara găii ( Vicia sp.), talpa gâştei (Leonurus cardiaca,
Cynodon dactylon), părul porcului (Equisetum sp.).
Multe plante au fost "botezate" după întrebuinţările medicinale:
măselariţa (Hyoscyamus niger), floare de gălbinare (/nu/a salicina), floare de
leac (Ranunculus sp.).
Şi în sudul Olteniei populaţia a denumit plantele, în unele cazuri, diferit
de alte zone din ţară.
În continuare, prezentăm lista plantelor ce au denumiri populare
întâlnite cu precădere în stânga Dunării de la Cetate-Calafat, până la Bechet
Corabia, corespondentul din literatura de specialitate (în paranteză), denumirea
ştiinţifică şi familia:
aglas, aclas, oglice, oglicie (aglice), Filipendula vulgaris Moench.,
Rosaceae.
alangă (viţă sălbatică), Vitis sylvestris, Vitaceae.
albăstrea, măturică, sglăvoacă (albăstriţă, vineţele), Centaurea
cyanus L., Asteraceae.
anin, anine (arin negru), Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betulaceae.
1 Muzeul Olteniei Craiova, str. Popa Şapcă nr.4
2 Biblioteca Judeţeană Arnan Dolj
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apărătoare, Limonium gmelinii, Plumbaginaceae.
apărătoare, busuiocol fetelor, b. calului, b. sfinţilor (b. cerbilor),
Mentha pulegium L . , Lamiaceae.
apucătoare (talpa gâştei ) , Leonurus cardiaca L., Lamiaceae.
ardeiul câinelui (urechea porcului), Sa/via verticillata L.,
Lamiaceae.
băbornic, priboinic, pribolnic (bob orn ic), Veronica beccabunga
L., Scrophulariaceae.
brezniţă (ulm), UJmus sp., Ulmaceae.
brozbă (varză), Brassica oleracea L., Brassicaceae.
b.porcului (traista ciobanului), Capsella bursa-pastoris (L.)
Medic ., Brassicaceae.
brustulan, caftalan, lipan (brustur), Arctium lappa L., Asteraceae.
buşleag (căprişor), Pycreus flavescens L., Cyperaceae.
beşicuri, iarba bubei (păpălău), Physalis alkekengi L., Solanaceae.
boj, bojari, boji (boz), Sambucus ebulus L . , Caprifoliaceae.
buciniş, dudău, turbo re (cucută), Conium maculaturn L.,
Apiaceae.
buruiană de peci ngină (rostopască, negelariţă) Chelidonium majus
L., Papaveraceae.
bulgăraşi de aur (călin), Viburnum opulus L., Caprifol iaceae.
brobinţar (rechie), Reseda lutea L., Resedaceae.
buruiana împuşcată (stej ărel), Veronica chamaedrys L.,
Scrophul ariaceae.
buruiana zmeului, ghimpe vânăt, mărăcine vânăt, spin vânăt
(scai vânăt), Eryngium planum L., Apiaceae.
buruiana de dalac (lăsnicior), Solanum du/camara L., Solanaceae.
buruiana
de
fapt
(feciorică),
Herniaria glabra
L.,
Caryophyllaceae.
buruiană de făcut copii, docul berzei (nemţişor de câmp),
Consolida regalis S.F. Gray, Rannunculaceae.
buruiană
de
friguri, gălbio ară,
râznişoară
(boglari),
Rannunculus sceleratus L., Rannunculaceae.
buruiană de tăietură, b. de mâncătură, tăietoare (vindecea),
Betonica ofjicinalis L., Lamiaceae.
buruiană de trânji (cioroi) , /nuia britanica L., Asteraceae.
buruiana de stricăciune (cerenţel), Geum urbanum L., Rosaceae.
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buruienile popii, c.popii, fasolea dracului, portocalele popii
(mărul lupului, cucurbeţică), Aristolochia clematitis L.,
Aristolochiaceae.
busuioc roşu (busuioc de câmp), Prunella vulgaris L., Lamiaceae.
castraveciori, c. mârtanului, coada mâţei, lubenicioară,
mieluşel, rodul castraveţilor (papanaşi), Trifolium arvense L.,
Fabaceae.
căldăruşă, rochiţa păsăricii, bolbură, volvoră (volbură),
Convolvulus arvensis L., Convolvulaceae.
colţii iepurelui, dârmotin (osul iepurelui), Ononis sp., Fabaceae.
ciornoglav (lemn dulce), Glycyrrhiza echinata L., Fabaceae.
ciuşcă, pâstăi (ardei iute), Capsicum annuum L., Solanaceae.
clopoţel (degetar), Digitalis sp. şi Campanula sp.
coada ghcrlanului (pătlagină), Plantago media L., Plantaginaceae.
colţi, corneag (colţii babei), Tribulus terrestris L., Zygophyllaceae.
cornece, cornegi, colţani, colţari ( comaci), Trapa natans L.,
Trapaceae.
corneei (scaietele popii), Xanthium strumarium L., X italicum
Moretti, Asteraceae.
crin (stânjenel), Iris germanica L . , Iridaceae.
crin galben, colţul lupului, spetegioară (stânjenei galbeni), Iris
pseudacorus L., Iridaceae.
cuculei (laptele câinelui), Euphorbia sp., Euphorbiaceae.
cimbru de câmp, c. sălbatic, c. calului (cimbrişor) Thymus
serphyllum L., Lamiaceae.
cimciuică (cinci degete), Potentilla reptans L., Rosaceae.
ciocârlan, buruiană de trânji (coronişte), Coronilla varia L.,
Fabaceae.
coada pisicii, buruieni albe
(coada şoricelului), Achi/lea
millefolium L., Asteraceae.
ciuciurică, lumânărică (coada vacii), Verbascum thapsus L.,
Scrophulariaceae.
curcubeu, talpa gâştei (pir gros), Cynodon dactylon (L.) Pers,
Poaceae.
cartofi porceşti, morcovi p. (napi porceşti), Helianthus tuberosus
L., Asteraceae.
cuculeu
(laptele
câinelui),
Euphorbia
cyparissias
L.,
Euphorbiaceae.
dafin, acaţ (salcâm), Robinia pseudoacacia L., Fabaceae.
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dovlete (dovleac), Cucurbita pepo L. , Cucurbitaceae.
dracilă (holeră) , Xanthium spinosum L., Asteraceae.
doselnică mică, rostoglindă, ostoglindă (clocoţei), Clematis
integrifolia L . , Ranunculaceae.
făsui (fasole), Phaseolus vu/garis L., Fabaceae.
flori de p a i (plevaiţă), Xeranthemum annuum L., Asteraceae.
fideluţă, incurcătoare, steagul sfinţilor (torţe!), Cuscuta sp.,
Cuscutaceae.
floarea pâinii (pristol nic), Abutilon theophrasti Medic, Malvaceae.
floarea călugărului, săpuior, săpunul calului, săpunariţă
(odogaci), Saponaria officina/is L., Caryophyllaceae.
foaie in fir, foiofoi, merişor (saschiu), Vinca herbacea,
Asclepiadaceae.
gălbenuşi (gălbinele), Lysimachia vulgaris L., Primulaceae.
ghimpe galben, mărăcine g., scai g. Centaurea so/stitia/is L.,
Asteraceae.
ghimpe tăfălog (scaiul dracului), Eryngium campestre L.,
Apia�eae.
gonitoare, schinteioară (scânteiuţă), Anaga/lis arvensis L.,
Primulaceae.
gonitoare (lupoaie), Oroban che ramasa L . , Orobanchaceae.
gutuiţă (unguraş, voronic) , Marrubium vulgare L., Lamiaceae.
ghiara găinii (măzăriche), Vicia sp., Fabaceae.
ghiocei (narcise), Narci!>·sus poeti cus L., Amaryllidaceae.
grânişor, untul babei, sălăţică (untişor), Ranunculus ficaria,
Ranunculaceae.
grâneaţă (orzul şoarecilor), Hordeum murinum L., Poaceae.
iagud (dud), Morus sp ., Moraceae.
iarba şarpelui, mărăcine (spin), Carduus acanthoides L.,
Asteraceae.
iarbă de venin ( a l i or), Euphorbia virgata, Euphorbiaceae.
iarba roşie (cârligioare), Bidens cernua L., Asteraceae.
izma de câmp, i. slabă, Mentha longifo/ia (L.) Nath., Lamiaceae.
izma neagră, i. spirtuoasă (izmă), Mentha x piperita L.,
Lamiaceae.
laur (ciumăfaie), Datura stramonium L., Solanaceae.
lăon
(ciuma apelor), E/odea canadensis L.C.
Rich.,
H ydrocharitaceae .
lipic (mohor), Setaria sp. , Poaceae.
1 18
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lubenicioară (zămoşiţă), Hibiscus trionum L., Malvaceae.
lobidrag, bobidrag (călţunaşi),
Tropaeolum majus L.,
Tropaeolaceae.
lugaciu (varga ciobanului), Dipsacus silvestris Huds., Dipsacaceae.
măceş, gherghinar (păducel), Crataegus monogyna Jacq.,
Rosaceae.
măciuchiţă, (Eleochloa) Crypsis alopecuroides, Poaceae.
mărgăritar (lăcrămioare), Convallaria majalis L., Liliaceae.
moureaţă (iarba bărbăoasă), Echinochloa crus-gallii P.Beauv,
Poaceae.
mirodie (pătrunjel), Petroselinum crispum (Miii.) A.W.Hill.,
Apiaceae.
mărăcine, merişor (ghimpe), Ruscus aculeatus L., Liliaceae.
merişor, măturică, mintă (nufărică), Artemisia annua L.,
Asteraceae.
muma pădurii, m.murelor (vinariţă), Asperu/a odorata L.,
Rubiaceae.
năcoţele, gălbenele (filimică), Calendula officinalis L., Asteraceae.
năprasnic (curpen), Clematis vita/ba L., Ranunculaceae.
năsturei (naiba rotundă), Ma/va neglecta Walhr., Malvaccae.
nodoţâcă, părul porcului, brădişor, c.şopârlei (coada calului),
Equisetum arvense L., Equisetaceae.
oţătar ( cenuşer), Ailanthus alltissima (Miller) Swingle,
Simaroubaceae.
ovăscior (odos), Avenafatua L., Poaceae.
obsigă, sălbăţea (sălbăţie), Lolium temulentum L., Poaceae.
paştele cailor, spumăriţă (stupitul cucului), Cardamine pratensis
L., Brassicaceae.
plătagină, biciul boului, limba oii (pătlagina mare), Plantago
major, Plantaginaceae.
plomonă, coroflete, plumună (nufăr), Nymphaea alba L.,
Nymphaeaceae.
plută (plop), Populus alba L., P.nigra L., Salicaceae.
paltin (arţar), Acer sp., Aceraceae.
păiugă (iarba câmpului), Agrostis stolonifera L., Poaceae.
păiuş alb (ovăscior), A venastrum versicolor (Viii .) Fritsch,
Poaceae.
părul porcului (rogoz), Carex sp., Cyperaceae.
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pupaza, pupăgioară (pupezele) , Lathyrus vernus (L.) Bemh.,
Fabaceae.
roşcovari, tecari (glădiţă), Gleditschia triacanthos L., Fabaceae.
sămulastră (ceapa ciorii ) Allium vienale L., Liliaceae.
sărăcie, pipercă, slăbănog (busuioc sălbatic), Galinsoga parviflora
Cav., Asteraceae.
spilculiţă (garofiţe), Dianthus sp., Caryophyllaceae.
scumpma, oţetar (scumpie),
Cotinus coggygria Scop.,
Anacardiaceae.
târnomete, tăvălog, ciurlao (sărăcică), Sa/soia kali L.,
Chenopodiaceae .
troacă
(tigvă), Lagenaria siceraria (Molina) Standley,
Cuc urbitac eae.
tătar (costrei), Sorghum halepense (L.) Pers., Poaceae.
tămâioară (trei frati pătaţi), Viola arvensis Murr., Violaceae.
urzică grecească, u.sârbească (urzică mică), Urtica urens L.,
Urticaceae.
urzică creată (piciorul lupului), Lycopus europaeus L., Lamiaceae.
urzica moartă (talpa gâştei), Leonurus cardiaca L., Lamiaceae.
untul babei (piciorul cocoşului), Ranunculus sp., Ranunculaceae.
zdreţe (lintită), Lemna sp., Lemnaceae.
,
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COROLOGIA RARITĂŢILOR FLORISTICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ

Nicoleta Nechita 1 , Petruţa Bliderişanu

2

THE SPREADING OF RARE FLORA IN NEAMŢ COUNTRY
Key words: rarităţi floristice, specii periclitate, specii vulnerabile, specii rare,
jud. Neamţ
Geological, geomorphological, climatic and edaphic aspects of
Abstract:
Neamţ country determine the existence of a rich and varied flora,
with 1 675 species (+ 67 hybrids species) and 387 subspecies. From
these 1 8 1 there are rare plants: national monuments, endemics,
glacial and tertiary relicts.
In the present paper the rare taxons are in alfabetica! order and for
cach species is presented the spreading in Neamţ country.

2
Judeţul Neamţ, în suprafaţă de 5 890 km , se remarcă prin existenţa unui
relief foarte variat: muntii, care reprezintă cea. 50% din suprafaţa judeţului
(munţii Stănişoarei, Bistriţei, Ceahlău, Tarcău şi Hăşmaş}, relieful subcaroatic
care ocupă 29%, Podisul Central-Moldovenesc- cea. 9% iar depresiunea
Cracău- B istriţa şi culuarul Siret-Moldova- cca. 1 2%. La aceste condiţii
geomorfologice se mai adaugă un substart cu structură geologică complexă şi cu
vârste geologice diferite, diversele tipuri de sol, factorii climatici cu numeroase
particularităţi şi factorii antropici, toţi aceştia determinând existenţa unor flore
şi vegetaţii bogate şi variate. Astfel, lista floristică a cormofitelor din judeţul
Neamţ cuprinde 1 675 specii (+ 67 specii hibride) şi 387 subspecii, ceea ce
reprezintă cea. 47% din speciile de plante superioare ce cresc în România.
Se remarcă, de asemenea, existenţa pe teritoriul j udeţului Neamţ a
numeroase rarităţi floristice: monumente ale naturii, endemite, relicte terţiare,
relicte glaciare şi diverse alte specii ocrotite. Considerăm că prin această listă
aducem o contribuţie utilă şi oportună la evaluarea potenţialului floristic rar al
judeţului, realizându-se o completare a listelor anterioare, pe baza observaţiilor
proprii, pe baza materialului documentar anterior şi a ultimelor publicaţii de
încadrare a rarităţilor floristice. Lista cuprinde 1 8 1 rarităţi floristice specii de
rarităţi floristice dintre care 4 specii de pteridofite, 5 specii de girnnosperme şi
1

Muzeul de Ştiinţe Naturale, str. Petru Rareş nr. 26, Piatra- Neamţ

2 Muzeul de Ştiinţe Naturale, str. Ştefan cel Mare, nr . 244, Roman
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1 72 specii de angiosperme. La fiecare specie s-a indicat încadrarea în diversele
categorii de specii protejate şi zonele de răspândire.
Conform normelor elaborate de Uni unea Internaţională pentru Conservarea
Naturii (U.I.C.N.) s-au stabilit următoarele categorii de periclitare: E- plante
periclitate, aflate în pericolul extincţiei şi care cer norme de protecţie pentru
îndepărtarea cauzelor care le peric litează existenţa; V- plante vulnerabile, care deja
necesită măsuri de protecţie; R- plante rare, încă nepericlitate dar care au o arii de
răspândire mici sau sunt răspândite pe suprafete mari dar cu puţine exemplare.
Lista rarităţilor tloristicc şi corologia acestora

PTERIDOPHYTA :
Asplenium adulterinum Milde, R - Mţ. Bicazului, Mt. Cernegura
Cystopteris sudetica A. Braun et Milde, R- Leghin-Pipirig, Surduc
Dryopteris cristata (L.) Gray, R- Leghin-Pipirig
Lycopodium innundatum L. (Lepillotis inundata (L.) BC.imer), R- Mt.Ceahlău
PINOPI-IYTA:
Abies alba Miller, E- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Surduc,
pârâul Bicaz, Bâmad
.Junipcrus sabina L., V/ R- Cheile Bicazului, Cheile Şugăulu1, Piatra Glodului,
Surduc, Bicăjel, Bâmad
Larix decidua Miii. ssp. carpatica (Dom.) S iman, R- Mt. Ceahlău
Pinus sylvestris L., R- Mt.Ceahlău, Pângăraţi, Cheile Şugăului, Cheile
Bicazului, Bicăjel, pârâul Bicaz, Surduc, Piatra Luciului, bazinul
Nemţişor
Taxus baccata L., V/ R- Mt. Ceahlău, B isericani-Viişoara, Pângăraţi , Tazlău,
Cheile Bicazului, Surduc
MAGNOLIOPHYTA :
Achi/lea ptarmica L . , V - Mt. Hăşmaş, Bâtca Doamnei, Nicolae BălcescuRoman, Cheile Şugăului
Achi/lea oxyloba (DC) Schultz- Bip. ssp. schurii R- Mt. Ceahlău, Cheile
Bicazului
Aconitum vulparia Reich. ssp. lasianthum (Rchb.) Ciocârlan, R- Mt. Ceahlău,
Piatra Glodului, Cheile Bicazului
Aconitum mo/davicum Hacq., R- Mt. Ceahlău, Mt. Cozla,Cheile Bicazului,
Cheile Şugăului, bazinul Nemţişor
Aconitum romanicum Woll., R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Piatra Glodului
Aconitum toxicum Rchb., R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile Şugăului
Allium victoria/is L., R- Mt. Ceahlău
,
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Amelanchier ovalis Medicus, R- Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
A nacamptys pyramidalis (L.) Rich, V/ R- Mt. Ceahlău, Cheile Şugăului
Androsace chamaejasme Wulfen, V 1 R- Mt. Hăşmaş
Androsace villosa L. ssp. arachnoidea (Schott, Nym. et Kotschy) Nym., R- Mt.
Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile Ş ugăului, Piatra Glodului, Surduc
Angelica archangelica L., V- Barca, Hangu, Pângăraţi
Angelica palustris (Besser) Hoffman, V/ R- Mt. Ceahlău, Bahna MareBălăneşti, Dragomireşti, Negoeşti
Aquilegia nigricans Baumg., V- Mt. Grinţieşu Mare, Mt. Ceahlău, Cheile
Bicazului,
Aquilegia nigricans Baurng. ssp. subscaposa (Borbas) So6, R- Mt. Grinţieşu
Mare
Arnica montana L., V- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului
Asperula carpatica Morariu, R- Mt. Ceahlău
Astragalus pseudopurpureus Guşul., V1 R- Cheile Bicazului, Cheile Şugăului,
Surduc, Munticelu
Astragalus roemeri Simonkai, V1 R- Cheile Bicazului
Campanula carpatica Jacq., R- Mt. Ceahlău, Mt. Cozla, Cheile Bicazului,
Cheile Şugăului, Piatra Glodului, Munticelu
Campanula rotundifolia ssp. polymorpha: Witas, R- Mt. Ceahlău, Cheile
Bicazului, Cheile Şugăului
Cardamine glanduligera Schwarz, R- Mt. Ceahlău, Poenari, Bisericani,
Pângăraţi, Gâdinţi, Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Bârnadu, Masivul
Ghindăoani- Tupilaţi, bazinul Nemţişor
Carex alba Scop, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Surduc
Carex rupestris Ali., R- Mt. Ceahlău
Carex strigosa Hudson, R- Mănăstirea Neamţ
Centaurea atropurpurea Waldst. et Kit. , R- Gâdinţi
Centaurea phrygia L. ssp. ca1patica (Porc.) Dostâl, R- Cheile Bicazului, Mt.
Ceahlău
Centaurea pinnatifida Schur, R- Mt. Ceahlău, Cheile B icazului, Cheile
Şugăului, Surduc, Piatra Glodului
Centaurea triumfetti AH. ssp. adscendens (Bartl. ) Dostal, R- Mt. Ceahlău
Cephalanthera rubra (L.) Rich., R- Tarcău, Pângăraţi, Gâdinţi, Ion Creangă,
Cheile B icazului, Masivul Ghindăoani- Tupilaţi, bazinul Nemţişor
Cerastium transsilvanicum Schur, R, Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
Chrysosplenium alpinum Schur, R- Mt. Ceahlău
Cimic�fuga europaea Schipez, R- Mt. Ceahlău, Agapia, Mănăstirea Neamţ
Coenoglossum viride (L.) Hartm., R- Mt. Ceahlău, Surduc, bazinul Nemţişor
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Conioselinum tataricum Hoffm., R- M t. Ceahlău, Cheile Bicazului, pârâul
Bicaz
Corallorhiza trifida Chatel, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, bazinul Nemţişor
Corydalis capnoides (L.) Pers, R- Mt. Pietricica, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Surduc
Cypripedium calceolus L., V/ R- Mt. Ceahlău, Mt. Cemegura, Cheile Bicazului,
Păngăraţi, Gâdinţi, Vulpăşeşti- Roman, bazinul Nemţişor
Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Bicăjel
Dactylorhiza incarnata (L.) So6, H- M t . Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Bicăjel, Bicaz, Bahna Mare- Bălăneşti, Mt. Cemegura, Mt.
Cozla, Tarcău, Ţibucani, bazinul Nemţişor
Dactylorhiza macula/a (L.) Soo, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Bicăjel,
Pângăraţi, Cheile Şugăului, Masi vul Ghindăoani- Tupilaţi, bazinul
Nemţişor
Dactylorhiza majalis (Reich.) Hunt et Summ., R- Mt. Ceahlău, Cheile
Bicazului, Bicăjel, Cuejdi-Gârcina
Dactylorhiza sambucina (L.) So6, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Dl.
Cârloman, Mt. Cozla, Pângăraţi, bazinul Nemţişor
Daphne cneorum L, V/ R - Cheile Bicazului, Bicăjel
Diantl111s collinus Waldat et Kit. ssp. g/abriusculus (Kit.) So6, R- Mt. Ceahlău,
Dealul Vulpea, Piscu Rusului-Roman, Gârcina, Pângăraţi, bazinul
Nemţişor
Dianthus spiculţf'olius Schur, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Surduc, Piatra Glodului
Dianthus tenuţ(olius Schur, R- Mt. Ceahlău, Pângăraţi, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Surduc, Piatra Glodului
Dictamnus a/bus L, V1 R- Mt. Hăşmaş
Doronicum carpaticum (Griseb et Sc henk) Nyman, R- Mt. Ceahlău, Mt.
Hăşmaş
Draba haynaldii Stur, V/ R- Mt. Ceahlău
Empetrwn nigrum L, R- Mt. Ceahlău
Epilobium alpestre (Jacq.) Crocker, R- Mt. Ceahlău
Epilobium alsinifolium Viii., R- Mt. Ceahlău
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, R- Mt. Ceahlău, Mt. Cozla, Cheile
Bicazului, Cheile Şugăului, Surduc, bazinul Nemţişor
Epipactis helleborine (L.) Crantz, R- Mt. Ceahlău, Pângăraţi, Crăcăoani,
Cuejdi-Gârcina, bazinul Nemţişor
Epipactis palustris (L.) Crantz, R - Mt. Ceahlău, Cuejdi-Gârcina, Gâdinţi,
bazinul Nemţişor
1 24

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Corologia rarităţilor floristice din j udeţul Neamţ
Epipactis purpura/a Sm., R- Mt. Cemegura
Epipogium aphyllum Swartz, R- Mt. Ceahlău, bazinul Nemţişor
Erigeron a/pinus L., R- Mt. Ceahlău
Erigeron uniflorus L, R- Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
Eritrichium nanum (L.) Schrader ex Gaudin, R- Mt. Ceahlău
Erysimum cuspidatum (Bieb) DC, R- Piatra Neamţ, Săvineşti
Erysimum wittmanii Zawadzki, R- Mt. Ceahlău, Cheile Şugăului
Erysimum wittmanii Zawadzki ssp. transsilvanicum (Schur) Ball., R- Mt.
Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile Ş ugăului, Surduc
Euonymus nanus Bieb, R- Schitu Tarcău, Roman
Festuca amethystina L., R- Mt. Ceahlău
Festuca carpatica Dietr., R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului
Festuca versicolor Tausch, R- Mt. Ceahlău
Ga/anthus plicatus Bieb., R- Vulpăşeşti-Roman
Galium pumilum Murray, R- Mt. Ceahlău
Gentiana clusii Perr. et Song, R- Mt. Ceahlău, Mt. Grinţieşu Mare
Gentiana lutea L., V 1 R - Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
Gentiana phlogifolia Schott et Kotschy, R- Mt. Ceahlău, Pângăraţi, Cheile
Bicazului, Cheile Şugăului, Munticelu, Surduc, Bâmadu
Gentiana punctata L., R- Cheile Bicazului
Goodyera repens (L.) R. Br. , R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., R- Mt. Ceahlău, Bâtca Doamnei, Pângăraţi,
Cheile Şugăului, Bicăjel, Masivul Ghindâoani- Tupilaţi, bazinul Nemţişor
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., R- Mt. Ceahlău, Cheile Şugăului, bazinul
Nemţişor
Gypsophi/a petraea (Baumg.) Reich., R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Piatra Glodului, Surduc
Helictrotrichon decorum (Janka) Henrard, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului,
Cheile Şugăului, Munticelu, Piatra Glodului, Bâmadu
Hepatica transsilvanica Fuss, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Tazlău, Cheile
Şugăului, Borleşti, Nechit, bazinul Nemţişor
Herminium monorchis (L.) R. Br., R- Mt. Ceahlău, bazinul Nemţişor
Hieracium pojoritense Wolosz., R- Mt. Ceahlău, Cheile B icazului, Cheile
Şugăului
Hypochoeris glabra L., R-? Tg. Neamţ
Koeleria macrantha (Ledeb) Schult.ssp. transsilvanica (Schur) Nyar., R- Mt.
Ceahlău
Lathyrus transsilvanicus (Sprengel) Fritsch, R- Mt. Hăşmaş, Hangu
Leontopodium alpinum Cass., V/ R- Mt. Ceahlău, Cheile B icazului
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Leucanthemum waldsteinii (Schultz- Bip. ) Pouzar, R- Mt. Ceahlău, Cheile
B icazului, Cheile Bicăjelului
Listera cordata (L.) R. Br., R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului
Listera ovata (L.) R. Br., R- Mt. Ceahlău, Gâdinţi, Stăniţa, Bicăjel, Masivul
Ghindăoani- Tupilaţi, bazinul Nemţişor
Lloydia serotina (L.) Reich., R- Mt. Ceahlău
Lychnis viscaria L. ssp. atropurpurea (Griseb) Chater, R- Pipirig, Mănăstirea
Neamţ
Melampyrum saxoswn Baumg., R- Mt. Ceahlău
Mercurialis ovata Stemb et Hoppe, R- Mt. Ceahlău, Tg. Neamţ
Minuartia laricifolia (L.) Schintz et Thell . ssp. kitaibelii (Nyman) Mattf., R
Cheile Bicazului
Neottia nidus-avis (L.) Rich., R- Mt. Ceahlău, Dl . Cârloman, Pângăraţi, Gâdinţi,
Masivul Ghindăoani- Tupilaţi, bazinul Nemţişor
Nigritella ruhra (Wettst.) Rich., V/ R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, bazinul
Nemţişor
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrabck - R, Mt. Cozi a
Orchis coriophora L., R- Mt. Ceahlău, Dl. Cârloman, Masivul GhindăoaniTupilaţi, bazinul Nemţişor
Orchis laxţ{lora Lam. ssp. elegan.1· (Heuffel) So6, R- Lacul Bâtca
Orchis mascula (L.) L. ssp. signifera (Vest) Soo, R- Mt. Ceahlău
Orchis militaris L., R- Mt. Ceahlău, Mt. Cozla, Pângăraţi, Cheile Bicazului
Orchis moria L., R- Mt. Ceahlău, Dealul Vulpea, Pângăraţi, bazinul Nemţişor
Orchis purpurea Hudson, R- Pângăraţi , Gâdinţi , Ion Creangă, Stăniţa
Orchis simia Lam., R- Roman
Orchis tridentata Scop, R- Mt. Ceahlău, Pângăraţi
Orchis ustulata L., R- Mt. Ceahlău, Surduc, bazinul Nemţişor
Oxytropis campestris (L.) DC, R- Mt. Ceahlău
Oxytropis hal/eri Bunge ex Koch, R- M t . Ceahlău
Pedicularis haumgartenii Simonkai , R- Mt. Ceahlău
Pedicularis exalta/a Besser, R- Mt. Ceahlău
Phleum hirsutum Honck., R- Mt. Ceahlău, Gâdinţi
Phyteuma tetramerum Schur, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului
Phyteuma vagneri Kemer, R- Mt. Ceahlău , Mt. Hăşmaş
Plantago atrata Hoppe, R- Mt. Hăşmaş
Platanthera bifolia (L.) Rich, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Bicăjel, Mt. Cemegura, Gâdinţi, Ion Creangă, Pângăraţi,
Masivul Ghindăoani- Tupilaţi, bazinul Nemţişor
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Platanthera chlorantha (Custer) Reich., R- Gâdinţi, Ion Creangă, Cheile
B icazului
Poa molinerii Balbis, R- Mt. Ceahlău
Poa rehmanii (Asch. et Graebn.) Wolos. , R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului,
Cheile Şugăului, Piatra Glodului, Munticelu
Polemonium caeruleum L., R- Mănăstirea Neamţ, Schit Tarcău
Potentilla rupestris L., R- Mt. Hăşmaş
Primula elatior (L.) Hill. ssp. leucophylla (Pax) Harrison ex Sm. et Flechter, R
Mt. Budacu, Mt. Cemegura, Pângăraţi, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului, Piatra Glodului, Surduc
Ranunculus carpaticus Herbich, R- Mt. Ceahlău, Pângăraţi, Bâmadu, Cheile
B icazului
Ribes alpinum L., R- Mt. Ceahlău, Schit Tarcău, Cheile Bicazului
Ribes nigrum L., R- Schit Tarcău, Mt. Hăşmaş
Sagina saginoides (L.) Karsten, R- Mt. Ceahlău
Salix aurita L., R- Mt. Ceahlău
Salix rosmarinifolia L., R- Bălăneşti
Salix starkeana Willd., R- Mt. Ceahlău
Saussurea a/pina (L.) DC, R- Mt. Hăşmaş
Saussurea disco/or (Willd.) DC R- Mt. Ceahlău
Saxţfi·aga oppositifolia L., R- Mt. Ceahlău
Saxifraga retusa Gouan, R- Mt. Ceahlău
Scabiosa !ucida Vill. ssp. barba/a Nyar., R- Mt.Ceahlău, Cheile Bicazului,
Cheile Şugăului, Surduc
Scorzonera purpurea L. ssp. rosea (Waldst. et Kit.) Nyman, R- Mt. Ceahlău,
Cheile Şugăului
Scrophularia heterophylla Willd. ssp. laciniata (Waldst. et Kit.) Marie, R- Mt.
Ceahlău
Sedum cepaea L., R- Mt. Ceahlău
Sedum telephium L. ssp.fabaria (Koch) Kirs., R- Mt. Ceahlău
Sempervivum marmoreum Griseb., R- Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
Sempervivum montanum L., R- Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
Senecio fluviatilis Walrr., R- Nisiporeşti-Boteşti
Seseli elatum L. ssp. osseum (Crantz) Ball., R- Dealul Vulpea
Seseli hippomarathrum Jacq., V/ R- Dumbrava Roşie
Seseli rigidum Waldst. et Kit., R- Mt. Hăşmaş
Sesleria bielzii Schur, R- Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş, Bâtca Doamnei, Cheile
Bicazului, Cheile Şugăului, Piatra Glodului
Sesleria heuffleriana Schur, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Bâmadu
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Silene nutans L. ssp. dubia (Herbich) Zapal. , R- Mt. Ceahlău, Bâtca Doamnei,
Mt. Cozla, Mt. Cernegura, Mt . Pietricica, Cheile Bicazului,Cheile
Şugăului, Piatra Glodului
Silene zawadzkii Herbich, R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile Şugăului,
Munticelu
Sa/dane/la montana Willd., R- Mt. Ceahlău
Sorbus aria (L.) Crantz., R- Mt. Ceahlău
Stellaria palustris Retz., R- Dealul Vulpea
Streptopus amplexifolius (L.) DC, R- Mt. Ceahlău
Symphytum cordatum W. et K., R- Mt. Ceahlău, Mt. Pietricica, Pângăraţi,
Cheile Bicazului, Cheile Şugăului. Surduc , bazinul Nemţişor
777/aspi dacicum 1-Ieufcll, R- Cheile B 1 cazului
Thymus bihorensis Jalas, R- Mt. Ceahlău, Che i le Bi ca zu l u i
111ymus comosus Heufell ct Griscb. , R- Mt. C eahlău , Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului
Thymus pulcherrimus Schur, R- Mt . Ceahl ă u
Tozzia a/pina L. ssp. carpatica (Wolos.) Dnstal, R- Mt. Ceahlău
Traunsteinera globosa (L.) Reich. , R- Mt. C ..· ahl ău,bazinul Nemţişor
Trţ{olium spadiceum L., R- Bicăje !-sat, Tarc;1 u
Trisetwn alpestre ( Host) Beauv. , R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile
Şugăului
Trisetum macrotrichum Hackel , R- C hei le B icazului, Cheile Şugăului, Bicăjel
Trollius europaeus L., R- Mt. Ceahlău, Cheile Bicazului, Cheile Şugăului,
Bicăjel, Bisericani-Viişoara, Poiana Teiului, Tg. Neamţ, Valea Nemţişor,
Văleni, Pângăraţi, bazinul Nemţişor
Typha shuttleworthii Koch et Sonder, V/ R- Mt. Ceahlău, Lacul Bâtca, Hangu,
Tarcău, Tg. Neamţ, Văleni
Utricularia vulgaris L., R- Tupilaţi
Vaccinium uliginosum L., R- Mt. Ceahlău, Cheile B icazului, Bicăjel
Veronica aphylla L., R- Mt. Ceahlău
Veronica catenata Pennell, R- Crăcăoani
Viola a/pina Jacq., R- Mt. Ceahlău
Viola dacica: Mt. Ceahlău, Mt. Hăşmaş
Viola jooi Janka, R- Mt. Ceahlău, Mt . Hăşmaş, Mt. Cozla, Cheile Bicazului,
Cheile Şugăului, Piatra Glodului
Waldsteinia geoides Willd., R- Mt. Ceahlău
Wa/dsteinia terna/a (Stephan) Fritsch, R- Mt. Ceahlău, pârâul Bicaz, Cheile
Bicazului, Cheile Şugăului
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL FLOREI ORNAMENTALE
DIN MUNICIPIUL ROMAN

Nicoleta Nechita 1 , Petruţa Bliderişanu1
CONTRIBUTION OF THE STUD Y OF THE DECORA TIVE FLORA
FROM THE ROMAN CITY
Key words: floră omamentală, arbori, arbuşti, liane, plante ierboase, municipiul
Roman
Abstract: This paper are preseting the l ist of the decorative plants from the
Roman city which amounted to the 224 specia (from these, 5 are
hybrids). Are described in the alphabetical order of the families and
specia, the trees, bushes, liana and grassy plants from the parks and
city's gardens.

Deşi originile sale sunt mult mai îndepărtate, municipiul Roman are cea
dintâi atestare documentară certă la 30 martie 1 392, în uricul emis de Roman
Voievod, fratele lui Petru 1 Muşat, stăpânitor al Ţării Moldovei. Este un oraş cu
o populaţie relativ mare, de cea. 85.000 locuitori, şi încă de la început a avut un
rol economic deosebit de important prin marele număr de meşteşugari şi
negustori concentraţi în cetatea muşatină. Î ncepând cu sec. al XVIII-lea
pătrund elementele de tip capitalist şi industrial, apar primele fabrici, oraşul iese
de sub dominaţia episcopală, dobândeşte autonomie de conducere şi are loc o
dezvoltare accelerată din punct de vedere economic, politic, edilitar, cultural .
Acum intervin evidente prefaceri în imaginea arhitectonică a oraşului, multe
clădiri sunt adevărate monumente arhitectonice, se lărgesc arterele stradale.
Preocuparea pentru schimbarea înfăţişării oraşului se vede şi din grija
pentru grădinile publice. Dacă până în sec. al XIX- lea grădinile aveau caracter
utilitar, fiind amenajate în incinta mănăstirilor, în preaj ma construcţiilor
religioase sau a locuinţelor celor mai înstări� oameni ai locului, de acum înainte
se văd evidente schimbări în acest sens. După darea în folosinţă a gării, în 1 868,
administraţia locală a decis prefacerea Pădurii Teiului din spatele gării, în parc,
trecându-se la o serie de amenaj ări. Parcul a luat denumirea de Grădina Mare.
Parcul era populat cu o vegetaţie constituită din arbori seculari (tei, arţari, plopi,

1

Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatr- Neamţ, str. Petru Rareş nr. 26

2 Muzeul de Ştiinţe Naturale Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 244
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provenid din fosta Pădure a Teiului), la care horticultorii au adăugat, în decursul
timpului, numeroase exemplare de arbori decorativi, indigeni sau exotici.
Un alt parc de dimensiuni mari era cel din preajma Episcopiei,
actualul parc zoologic, cu numeroase elemente decorative exotice, la care se
adăugau şi pitoreşti construcţii- capele, chioşcuri, graţie preocupării episcopului
Melchisedec şi urmaşilor săi în scaunul episcopal.
În timp, suprafaţa spaţiilor verzi în Roman a evoluat. Dacă în 1 960
suprafaţa acestora era de cea. 35 ha, din care 33 ha reprezenta parcul mare al
oraşului, în 1 98 1 suprafaţa ocupată de spaţiile verzi a crescut la 86 ha.
Stilul de decorare natural se împleteşte tot mai mult cu stilul
geometric, cu elemente decorative frecvent folosite: ronduri, borduri, peluze de
gazon, garduri vii, aliniamente stradale, decorări ale faţadelor, intrărilor,
ferestrelor, balcoanelor, elemente care pe lângă înfrumuseţare au un rol
însemnat şi în ameliorarea calităţii mediului ambiant.
Cadrul fizico- geografic

Municipiul Roman este aşezat la cea. 3 km de confluenţa râului
Moldova cu Siretul. Dealurile care străjuiesc oraşul în partea de est fac parte din
Podişul Moldovei şi nu depăşesc 300 m înălţime, iar în partea de vest se află
Piemontul Dulceştilor, care coboară în pantă lină spre Valea Moldovei .
Substratul geologic este constituit din depozite aluvionare şi loessoide
•din pleistocenul superior şi depozite aluvionare din Holocenul superior.
Relieful aparţine Culoarului Siret- Moldova, având multe nivele de
terasă şi trepte între 0,5 şi 5m. Procesele geomorfologice actuale din alhia
râurilor sunt: procese de eroziune laterală, transporturi şi acumulări de pietriş,
revărsări, inundaţii, crearea de albii noi după inundaţii etc.
Municipiul Roman aparţine bazinului hidrografic al râului Siret,
Moldova fiind principalul afluent al acestuia, confluenţa acestora având loc în
preajma municipiului.
Climatul zonei este continental excesiv, cu particularităţi determinate de
elementele geografice locale. Temperatura medie anuală este de 8,3 °C.
Temperatura maximă absolută a fost în municipiul Roman de 3 8,2 °C iar
temperatura minimă absolută de -33,2°C. Temperaturi mai mici de 0°C apar
frecvent în perioada de mijloc a toamnei , oprind brusc acumulările glucidelor în
vârful de creştere al plantelor decorative lemnoase şi a unor plante ierboase
perene, diminuându-se rezistenţa lor la ger în perioada de iarnă. Stratul de
zăpadă, în medie gros de 25- 40 cm, se menţine cea. 65 zile anual . Cantitatea
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medie anuală de precipitaţii este de 529,0 mm., înregistrând un maxi m anual în
lunile iunie- iulie şi un minim anual în lun i le februarie- martie.
Regimul eolian influenţează creşterea şi dezvoltarea plantelor
decorative atât prin acţiunea mecanică cât şi prin mărirea cantităţii de apă
pierdută prin evaporare şi transpiraţie. Direcţia dominantă a vântului este spre
nord, masele de aer canalizându-se pe direcţia culoarului Moldova- Siret.
Soiurile existente în zona de referinţă sunt: cernoziomurile tipice- cu
reacţie slab- alcalină, cernoziomurile cambice- cu conţinut mij lociu în humus,
soiurile brune argilo- iluviale- cu reacţie neutră, lăcoviştile- cu conţinut mij lociu
de humus, soiurile gleice, protosolurile aluviale- care au nevoie de îngrăşăminte
organice şi soiurile aluviale.
Inventarul plantelor ornamentale din municipiul Roman cuprinde 224
specii, din care 5 hibrizi şi 1 6 varietăţi. Dintre acestea 2 specii sunt pteridofite,
1 6 specii şi 2 varietăţi de girnn osperme, 201 specii ( 1- 5 hibrizi) şi 1 4 varietăţi
de angiosperme. Dintre specii, 1 20 sunt arbori, arbuşti şi l iane, iar 1 04 sunt
plante ierboase.
Lista plantelor decorative este prezentată în ordinea alfabetică a
familiilor şi speciilor.
PTERIDOPHYTA
Fam. Polypodiacae: Dryopteris jilix- mas (L.) Sch., Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn.
SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE
J4'am. Cupressaceae: Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Pari.,
Juniperus communis L., J. horizontalis Mnch. , J. sabina L., Thuja occidentali.\·
L. - var.jastigiata Jacq., Th. orientalis L.
Fam. Ginkgoaceae: Ginkgo biloba L.
Fam. Pinaceae: Abies alba Mill., A. cephalonica Loud., A. concolor
(Gord. et Glend.) Lindl ., Larix decidua Mill., Picea pungens Engelm. - var.
argentea Rosenth., Pinus nigra Am., P. strobus L., P. sylvestris L.
Fam. Taxaceae: Taxus baccata L
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONATAE
Fam. Aceraceae: Acer campestre L., A. negundo L. - var. variegatum
Jacq., A. platanoides L., A. pseudoplatanus L., A. saccharinum L., A. tataricum
L.
Fam. Amaranthaceae: Amaranthus caudatus L., Celosia cristata L., C.
pyramidalis Host., Iresine herbstii Hook.
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Fam. Anacardiaceae: Rhus typhina L., Rh. toxicodendron L.
Fam. Apocynaccae: Vinca major L., V. minor L.
Fam. Araliaceae: Hedera helix L.
Fam. Aristolochiaceae: Aristolochia durior Hill
Fam. Balsaminaceac: lmpatiens balsamina L.
Fam. Begoniaceae: Begonia semperflorens Link. et Otto, - var.
atropurpurea Hort.- var. nana Hort.
Fam. Berbcridaccac: Berberis tlzunbergii DC, Mahonia aquifolium
(Pur.) Nutt.
Fam. Betulaceac: Betula pendula R., Carpinus betulus L., Corylus
avellana L.
Fam. Bignoniaccae: Campsis radicans (L.) See., Catalpa bignonioides
T. Walt.
Fam. Boraginaccae: Myosotis alpestris Schmidt.
Fam. Buxaccac: Buxus sempervirens L.
Fam. Campanulaceae: Campanu/a medium L.
Fam. Cannabaccac: Humulus scandens (Lour) Merr.
J<'am. Caprifoliaccae: Lonicera tatarica L., Sambucus nigra L.,
Symphoricarpus albus Blacke, Viburnum lantana L., V. opulus L.
Fam. Caryophyllaceae: Diantlws barbatus L., D. chinensis L., D.
caryophyllus L. , D. deltoides L., Gypsophila acutţ{olia Fisch., G. paniculata L.
Fam. Cclastraceae: Euonymus europaeus L.
Fam. Compositae: Ageratum houstonianum Miii., Bellis perennis
L.,Calendula officinalis L., Callistephus chinensis (L.) Ness., Centaurea cyanus
L., Chrysanthemum coronarium L., Ch. carinatwn L., Ch. indicum L., Ch.
leucanthemum L., Ch. maximum Ram., Ch. partenium (L.) Bemh., Clz. sinense
Sabine, Cineraria maritima L., Cosmos bipinnatus Cav., Dahlia variabilis
Desf., Gnaphalium lanatwn Hort., Helianthus annuus L., Helicluysum
bracteatum Willd., Rudbeckia amplexicaulis Vahl., R. bicolor Nutt., R.
grandijlora Vahl., R. laciniata L., R. purpurea L., Solidago canadensis L.,
Tagetes erecta L., T patula L., Zinnia elegans Jack.
Fam. Convolvulaceae: Convolvulus tricolor L., var. albus, Ipomaea
purpurea Roth., /. coccinea L.
Fam. Cornaccae: Cornus mas L.,C. sanguinea L.
J<'am. Crassulaceac: Sempervivum arachnoideum L.
J<'am. Crucifcrac: Cheiranthus cheiri L., Mallhiola incana (L.) R. Br.
)<'am. Elaeagnaccae: Elaeagnus angustifolia L., Hippophai! rhamnoides
L.
J<' am. Euphorbiaccac: Ricinus communis L.
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Fam. Fagaceae: Fagus silvatica L. var. atropurpurea Kirc., Quercus
robur L., Q. rubra L.
Fam. Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum L.
Fam. Labiatac: Coleus blumei Benth., Monarda didyma L., Ocimum
basilicum L., Sa/via officina/is L., S. splendens Ker.- Gawl.
Fam. Leguminosae: A morpha fruticosa L., Caragana arborescens L.,
Cercis siliquastrum L., Dolichos lablab L., Gleditsia triacanthos L.,
Gymnocladus dioica (L.) Koch, Laburnum anagyroides Medik, Lathyrus
odoratus L. , Lupinus hirsutus L., L. hartwegii Lindl., L. polyphy/lus Lindl.,
Robinia hispida L. , R. pseudacacia L., - var. umbracu/ijera DC, R. viscosa
Vent., Sophora japonica L., Wistaria sinensis (Sims)DC
Fam. Loganiaceae: Buddleia davidii Franch.
Fam. Magnoliaccac: Magnolia stellata Maxim., M. yulan Desf.
Fam. Malvaccac: Althaea rosea Cav., Hibiscus syriacus L.
Fam. Moraceae: Ficus carica L., Mac/ura pomifera (Raf.) Schn.,
Morus alba L., M. nigra L.
J:.'am. Nyctaginaceae: Mirabilis )a/apa L., M. longijlora L.
J:.' am. Olcaccae: Forsythia suspensa Yath., Fraxinus excelsior L. , F.
pemylvanica March., Ligustrum vulgare L., Syringa chinensis Willd., S.·
vulgari.\· L.
Fam. Papaveraceac: Dicentra spectahilis (L.) Lam., D. formosa Wolp.,
Papaver orientale L.
Fam. Platanaccac: Platanus x acerifo/ia (Ait.) Willd.
J:.'am. Polcmoniaccac: Phlox drummondii Hook., Ph. paniculata L.
l;am. Portulacaccac: Portulaca grandţflora Hook.
Fam. Primulaccac: Primula acaulis L.
Fam. Ranunculaceac: Aquilegia vulgaris L., Clematis x jackmannii
Jackrn., C viticella L., Consolida orientalis (Gay.) Schr., Delphinium ajacis L. ,
D. elatum L., Hellebonts purpurascens W . et K., Paeonia officinalis L.
Fam. Rhamnaccae: Frangula alnus Miller
Fam. Rosaccac: Chaenomeles japonica Lindl., Cotoneaster horizontalis
Decne., Crataegus monog;ma Jacq., Kerria japonica (L.) DC, Malus baccata
(L.) Borkh., M. floribunda Sieb., Prunus padus L., P. persica (L.) Batsch., - var.
atropurpurea Sch., P. serulata Lindl., Rosa x hibrida Hort., Spiraea x billiardii
Schneid, S. x vanhouttei Zabel, Sorbus aucuparia L.
J:.'am. Rutaccae: Phellodendron amurense Rupr.
Fam. Salicaccae: Populus alba L., P. canadensis Mnch., P. nigra L.,
var. italica Duroi, P. tremula L., P. simonii Carr., Salix babilonica L., S.
cinerea L., S. matsudana Koidz. var. tortuosa Vilm.
-
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Fam. Sapindaceae: Koelreuteria paniculata L.
Fam. Saxifragaceae: Deutzia crenata Sieb. et Z., Hydrangea opuloides
(Lam.) Koch, Philadelphus coronarius L.
Fam. Scrophulariaceae: Antirrhinum majus L., -var. grandţflorum
Hort, - var. maximum Hort, - var. nanum Hort, - var. pumilum Hort, Digitalis
purpurea L., Paulownia tomentosa (Thunb) Sieb. et Zucc.
Fam. Simaroubaceae: A ilanthus altissima (Miii.) Swingle
Fam. Solanaceae: Lycium halimifolium Miii., Nicotiana affinis Moorc,
Petunia hybrida Hort, P. violacea Lindl.
Fam. Tamaricaceae: Tamarix ramosissima Lebed.
Fam. Tiliaceae: Ti/ia platyphyllos Scop., T. tomentosa Mnch.
Fam. Tropaeolaceae: Tropaeolum majus L.
Fam. lJimaceae: Ulmus montana Stokes, - var. pendula (Lodd.) Loud,
U. minor Miii., U. procera Salib.
Fam. Verbenaceae: Verbena hybrida Host.
Fam. Violaceae: Viola odorata L., V. x wittrockiana Gams.
Fam. Vitaceae: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., P.
tricuspidatus (Sieb. et Zucc.) Planch
MONOCOTYLEDONATAE
Fam. Amaryllidaceae: Galanthus elwesii Hook. , G. nivalis L., G.
plicatus M.B., Narcissusjonquilla L. , N. poeticus L., N. pseudonarcissus L
Fam. Cannaceae: Canna indicaL.
Fam. Gramineae: Briza media L.
Fam. I ridaceae: Gladiolus hybrida Hort., Iris germanica L., /. hispanica
Hort.
Fam. Liliaceae: Convallaria majalis L., Hemerocal/is flava L., Hosta
caerulea (Andrews.) Tratt., H. plantaginea (Lam.) Asch., Hyacinthus orientalis
L., Scilla bifolia L., Lilium candidum L., L. regale Wils., L. tigrinum Ker.
Gawl., Tulipa gesneriana L., Yuccafilamentosa Auct.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL VEGETA ŢIE/ RUDERALE
DIN ZONA GÂDINŢI, JUD. NEAMŢ

Petruţa Bliderişanu 1 , Nicoleta Nechita

2

CONTRIBUTIONS ON THE STUD Y OF RUDERAL VEGETA TION FROM
THE GÂDINŢI- NEAMŢ COUNTRY
Key words: vegetaţie ruderală, Gâdinţi
Geological substratum, geomorphological and climatic
Abstract:
characteristics, soils from the arca affered a large range of
conditions for the ruderal vegetation.
In the zone were identified 9 ruderal associations which are
including either useless, or plants which are producing a great
quantity of seeds which are invading the environing, or plants
consummed by domestic animals, or plants used in the medicinal
atm.

Localitatea Gâdinţi, aflată în apropierea municipiului Roman, este
dispusă la est de râul Siret, în vecinătatea zonei de confluenţă Moldova- Siret.
Substratul geologic, constituit din aluviuni cuaternare, particularităţile
geomorfologice şi climatice, soiurile din zonă, oferă o largă gamă de condiţii
pentru instalarea plantelor ruderale.
Istoricul cercetărilor botanicc În zonă

Studiile fitocenologice întreprinse în zonă anterior sunt limitate, ariile
de cercetare fiind mult mai cuprinzătoare, făcându-se referiri la toate tipurile de
vegetaţie.
Astfel, D. Mititelu, N. Barabaş şi Felicia Nechita publică, în anul 1 976,
lucrarea "Flora şi vegetaţia împrejurimilor Romanului " , în care se includ şi
asociaţii din zona Gâdinţi. În 1 987, T. Chifu, D. Mititelu şi D. Dăscălescu,
publică o sinteză asupra florei şi vegetaţiei judeţului Neamţ, indicând asociaţii şi
din zona de referinţă. În volumul "Flora şi vegetaţia cormofitelor din Lunea
Siretului " , apărut în anul 200 1 , Felie ia Monah citează asociaţii vegetale din
zona Gâdinţi .
1 Muzeul de Ştiinţe Naturale, str. Ştefan cel Mare nr . 244, Roman
2 Muzeul de Ştiinţe Naturale, str. Petru Rareş nr. 26, Piatra- Neamţ
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Vegetaţia ruderală din Gâdinţi cuprinde asociaţii vegetale dispuse pe
suprafeţe mici, disparate, terenul fiind în cea mai mare parte valorificat prin
cultură.
Clasificarea asociaţiilor vegetale
1. ARTEMISIETEA Lohm. et al. in Tx. 50

ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac 44
Arction lappac Tx. 3 7
Arctio- Ballotetum nigrae (Felf. 42) Morariu 43
Sambucetum ebuli (Kaiser 26) Felf. 42
Conietum maculati 1. Pop 68
Sisymbrio- Artemisietum absinthii l.Pop 69
Carduetum acanthoides Felf. 42
Onopordion acanthii Br.- Bl. et Tx. et al. 36
Onopordetum acanthii Br.- Bl. et al. 36

II. STELLARIETEA MEDIAE Tx., Lohm. et Prsg. in Tx. 50
SISYMBRIETALIA Tx. in Lohm. et al. 62
Sisymbrion officinalis Tx., Lohm. et Prsg. in Tx. 50
Cynodontho- Atriplicetum tataricae Morariu 43
(Syn: Atriplicetum tataricae Ubrizsy 49)
Malvelum pusillae Morariu 43
Hordeetum murini Libbert 32 em. Pass. 64
Descrierea asociaţiilor vegetale

1 . Arctio- Ballotetum nigrae (Felf. 42) Morariu 43
Cenoza este prezentă pe lângă garduri, pe haturile dintre grădini, la
marginea pădurii Dealu Mărului şi a pârâului Petrosul, în locuri cu tufişuri.
Plantele au talie înaltă, în majoritate asociaţia este formată din plante
perene, cu posibilităţi largi de răspândire pe toate locurile ruderalizate.
Speciile care intră constant în componenţa acestei asociaţii sunt:
Arctium /appa, Arctium tomentosum, Arctium minus, Ba/Iota nigra, Leonurus
cardiaca, Chelidonium majus, Urtica dioica, Artemisia absinthium etc.
Asociaţia este nefolositoare şi periculoasă datorită buruieni lor pe care le
conţine , care reprezintă o sursă importantă de infestare a culturilor şi a locurilor
virane din apropierea locurilor de răspândire.
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+
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Localiz. relev.: Dealu Mărului ( 1 , 2 - 2 1 VII 200 1 ), Pârâu Petrosu (3 - 2 1 VII
200 1 ), Gâdinţi (4, 5- 1 8 Vll l999).

2. Sambucetum ebuli (Kaiser 26) Felf. 42
Buruienărie prezentă pe locurile unor vechi stâni sau pe depozite de
gunoa1e.
Este stratificată datorită dimensiunilor mari ale unor specii ca:
Sambucus ebulus, Artemisia vulgaris, Conium maculatum etc. şi a unui strat
inferior format din specii ca Lolium perenne, Polygonum aviculare etc.
De la această buruienărie se pot valorifica fructele de boz în scopuri
medicinale.
Pentru distrugerea speciilor care degradează păşunile naturale se
efectuează cosiri sau prăşiri repetate, urmate de arături adânci şi reânsămânţare
cu specii furaj ere înţelenitoare, ca Lolium perenne.
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Nr. releveului
Suprafaţa,

m2

Acooerire %
Ass.

�n�h

1.1·

Phulu.�

Arction laooae+
Arctium lnnna
· · ahsinthium
.fi
Rnllntn nii!rn
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�,{,
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·" ·um vu!f!are
.

.

�a

Artemisia vulrmris
Gafium nnnrinv

Rumex nhtll\·ifnlius

Urtica dioica

Aliae

Carduus acanthoides

Conium maculatum

1
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1 00

2
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+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
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+
+
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+
+
+
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+
+

+
+

+
+

+

-

+
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+
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+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+
+

+

+
+
+

+

+

-

+

+

-

+

+

III
il
III

III
III

Ill

III
V

IV
IV

+
+
+
+
JV
+
+
+
III
+
+
+
+
Lolium nerenne
IV
+
+
+
+
Plantavo lancenlata
IV
+
+
+
+
Polygonum aviculare
IV
Localiz. relev. : Gâdinţi ( 1 - 3 - 1 8 VII 1 999), Dealu Vacii (4, 5 - 3 VII 2000),
Dealu Pogan (6- 3 VII 2000)

Convolvulwuzrvensis

Cvnnalm· <rlm nfficinale

3 . Conietum maculati 1. Pop 68.
Buruienişul de cucută apare sporadic prin locurile gunoite din spatele
graj durilor, fundul curţilor sau locul de depozitare a gunoaielor din gospodării.
Preferă locuri umede şi deschise, intens luminate.
Specia dominantă atinge uneori peste 2 metri înălţime. Este o grupare
foarte densă care acoperă suprafeţe de 25- 50 m2 •
Cuprinde mul te plante toxice, motiv pentru care sunt ocolite de animale
domestice, iar dacă sunt totuşi consumate, provoacă intoxicaţii grave.
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Deoarece adăposteşte buruieni periculoase care reprezintă surse de
infestare a altor zone, se unnăreşte distrugerea lor prin cosiri repetate şi prăşiri
de epuizare.
Specia dominantă, Conium maculatum, se poate folosi în medicina
veterinară.
Nr. releveului
Suprafaţa, m2
Acoperire %
Ass.
Conium maculatum

Arction lappae+ Onopordctalia
Arctium /appa
Arctium tomentosum
Ballota niJ!ra
Leonurus cardiaca
Marrubium vulJ!are
Reseda lutea

1
30
1 00

2
50
1 00

3
50
1 00

4
25
1 00

5

5

5

5

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+
+
-

-

+

Artemisia vuhwris

-

+

Melilotus oflicina/i.\·

-

Rumex obtusi(olius

-

Tanacetum vulJ!are

Artemisietea

Urtica dioica

Aliae
Capse/la bursa pastoris
Chamonilla recutita
Convolvulus arvensis
Er�ron canadensis

+

+

+

-

+
-

-

-

-

+

-

+

+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+
-

Daucus carota

+

+

+

Lamium maculatum

-

Sisvmbrium oflicinale

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

Localiz. relev.: Gâdinţi ( 1 - 4- 1 8 VII 1 999)

4. Sisymbrio- Artemisietum absinthii I.Pop 69
Este o asociaţie nitro- calcifilă şi heliofilă care apare la periferia satului,
pe marginea drumului, pe maluri şi terenuri virane însorite.
Plantele au talie mare şi o densitate apreciabilă.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 43

P . Bliderişanu, N. Nechita
Între cele două specii caracteristice, Artemisia absinthium este cea care
domină uneori aproape exclusiv şi ocupă suprafeţe destul de mari .

Deoarece produce o mare cantitate de seminţe de buruieni dăunătoare,
de obicei se distruge prin cosiri repetate.
Din această fitocenoză se poate valorifica în scopuri medicinale
Artemisia absinthium.
•

Nr. releveului

Suprafaţa,
Acoperire
Ass.
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+
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-

+
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+
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Ali ac

-

-

+
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+
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-

t

+

+
+

+

-

+

-

-

+

-

+

+
1-

+
+
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+

+
-

-

-

-

-
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-

IV
Il
V
III
II
Il
III
III
Il
III
Il

II
V
+
+
II
+
+
+
III
+
+
Il
+
+
+
+
Con volvulus arvensis
IV
+
+
Daucw; carota
II
+
+
+
PlantaJ!O lancea/ata
III
+
+
+
Polvftonum aviculare
III
Localiz. relev.: Gâdinţi ( 1 , 3, 4, 5 - 2 VIII 2000), Dealu Pogan (2- 3 VII 2000).

A ch illea ca/lina

AJ!ropvron reoens
Br!rteroa incana
Cam·ella bursa -oastoris
Carduus acanthoides
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5 . Carduetum acanthoides Felf. 42
Asociaţia cuprinde un tip de buruieniş ce reprezintă un ultim stadiu de
degradare a păşunilor neîngrijite de pe terenuri plane sau slab înclinate, în
general uscate şi bogate in nitraţi acumulaţi în urma târlirii sau depozitării de
gunoi de grajd.
Este un buruieniş foarte dens, care ocupă suprafeţe destul de mari.
Reprezintă un depozit inepuizabi l de seminţe de buruieni, atât a
pajiştilor cât şi a ogoarelor, livezilor etc., deoarece multe dintre specii sunt
anemochore, excepţional de productive. Prezenţa acestui tip de buruieniş este o
calamitate pentru păşuni şi o dovadă incontestabilă de neglij enţă şi lipsă de
preocupare pentru fondul pastoral.
Ele pot fi stârpite doar prin aplicarea de măsuri radicale şi insistente,
cuprinzând arături înainte de fructificarea buruienilor, însămânarea cu ierburi
furajere sau prin l ucrări permanente de intretinere a pajiştilor.
Nr. releveului
Suprafaţa, m2
Acoperire %
Ass.
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+
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-

Cvnodon dactvlon
Echium vu/J!are

+

Erif!(;!ron canadensis
Euohorbia cvDarissia.s

Lepidium camoestre
Lolium oerenne
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Onopordon acanthium
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+
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+
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+
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+
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1

Localiz. relev. : Mal Siret ( 1,5,6- 21 VII 2 00 1), Gâdinti ( 2 - 2 VIII 2000), Dealu
Vacii (3 - 3 VII 2000), Dealu Pogan (4 - 3 VII 2000).

6. Onopordetum acanthii Br.- Bl. e t al. 36
Buruienişul cu scai măgăresc creşte sporadic în păşunile neîngrij ite,
exploatate abuziv şi pe terenurile gunoite şi părăsite.
Este o asociaţie xero- mezofilă, de tal ie înaltă şi cu densitate mare, de
l0-24 plante pe m2•
Constant conţine specii ca: Onopordon acanthium, Artemisia vulgaris,
Tanacetum vulgare, Carduus acanthoides, Echium vulgare etc . Uneori
adăposteşte diferite specii ruderale şi segetale periculoase, care se dezvoltă şi se
răspândesc nestingherite, deoarece aceaste fitocenoze sunt evitate de animale.
Înaintarea poate fi stăvilită prin cosiri, prăşiri repetate şi arătură adâncă
şi însămânţarea terenului cu specii furajcre.
Nr. rclcveului

Suprafata, m2
Acoperire %
Ass.

Onooordion acanthium

Onop_ordion acanthi+ Oncmordetalia
Carduus acanthoides

2
50
90

3
50
1 00

5

4

5

+

+

+

-

Cirsium vu/J!are

Echium vulf!are
Marrubium vu/J!are
Reseda lutea
Xanthium soinosum

Artemisictea
Ar/emisia vu/J!aris
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Rumex obtusifolius
Sambucus ebulus
Urtica dioica

+
+

+
+

+
+

+
+

-

+
+

+
+

-

Aliae
Achillea mille(olium
Artemisia absinthium
Chenooodium album
Erif!eron canadensis
Sisvmbrium loeselii
Tanacetum vu/]i!are

-

+
+
+
+
Localiz. relev.: Dealu Vacii ( 1 - 3 VII 2000), Gâdinţi (2- 2 VIII 2000), Mal
Siret ( 3 - 2 1 VII 200 1 )
+
-

-

7 . Cynodontho- Atriplicetum tataricae Morariu 43
( Atrip/icetum tataricae Ubrizsy 49)
Buruienişurile cu lobodă sălbatică sunt bine individualizate, ocupând
cărările, marginea drumurilor şi a şanţurilor. Au o acoperire mare de 90- 1 00% şi
sunt foarte dense.
Fitocenozele cuprind plante adaptate la condiţii slab nitrofile şi care ·
suportă uşor terenuri puţin sărăturate; sunt indiferente faţă de structura solului,
preferă terenuri lutoase sau nisipoase.
Alături de speciile dominante, fitocenozele conţin frecvent şi: Cardaria
draba, Sisymbrium loeselii, Lepidium ruderale, Capse/la bursa- pastoris,
Polygonum aviculare etc. Nu reprezintă o asociaţie periculoasă, fiind dintre
primele înţelenitoare, protejând solul de eroziune. Specia dominantă este
consumată de porci şi păsări.
Produce pagube când se instalează în paj işti, dar este uşor înlăturată
prin prăşiri şi reânsămânţarea terenului cu plante furajere perene.
Nr. releveului
Suprafaţa, m2
Acoperire %
Ass.
Atriolex tatarica
Cvnodon dactvlon

1
50
1 00

2
30
90

3
70
1 00

4
50
90

5
+

4
+

5
+

4
+
+
+

Sisvmbrion+ Sisvmbrietalia
Bromus sterilis
Cardaria draba

-

-

-

+

+

+
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Descura in aia soohia
LacJuca serriola

Laovula sauarrosa

+

-

+

+
+

+

-

+

-

-

-

+
+
+

+
+
+

-

PolvJ!onum avicr4lare

+
+

Sisvmbrium loeselii

+

+
+
+

-

+

+

-

BerJeroa in cana

+

-

-

Caf)se/la bursa-pastoris

+

+
+

+
-

+
+
+

-

-

L epidium ruderale

Stellarictea
Ba/Iota n iJ!ra

Erif!eron

C{madensis

Ero dium cicutarium

-

+

+

+
-

+

-

+

+

+

-

+

-

Linaria vuliwris

-

-

+

+

Lollwn oeren n e

-

+

-

-

Malva ow:iJ/a
Xanthium spinos um

Ali:.�e
AchiJlea

miflefofiwn

Plantaf!O JanceoJaJa
RoripJJa

syjvestris

Trioleuro:mermum

+

+

inorlorum

-

+
-

+
-

j-

-

+

+
-

+

Localiz. relev. : Gâdinţi ( 1 - 3- 2 VlJI 2000), Dealu Pogan (4- 3 VII 2000)

8. Malvetum pusillae M orariu 43
Buruicnişurilc de nalbă mică sunt scunde şi se i n s talea ză pe teren uri
puţin călcate, dar înJ:,rrăşate cu dej ec ţii de păsări şi porci de pe marginea
şanţurilor, in locuri dosnice, unde solul este mai puţin uscat şi uşor umed.
Suprafeţele ocupate au mărimi di ferite, de 20- 80 m2 , cu o densitate
mare a plantelor şi o acoperi re totală a solului.
Alături de specia dominantă, care uneori este aproape exclusivă, se mai
întâlnesc: A triplex tatarica, Datura stramonium, Ma/va neglecta, Sisymbrium
loeselii, Sisymbrium officinale etc.
Aceste buruienişuri sunt păscute de păsări şi porci. Nu conţin specu
segetale şi acoperă bine solul, încât sunt mai utile decât dăunătoare.
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Contribuţii la studiul vegetaţiei ruderale din zona Gâdinţi, j ud. Neamţ
Nr. releveului
Suprafaţa, m2
Acoperire %
Ass.

2
50
1 00

3

4

50
1 00

70
1 00

5
80
1 00

K

25
1 00

Ma/va ousilla

5

5

5

5

5

V

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+

Ii
II
IV
II
IV
II

+
+

-

+

+

-

-

-

+

+
+

+
+

1

Sisvmbrion+ Sisvmbrietalia

A triolex

tatarica
Lactuca serriola
Lepidium ruderale
Ma/va nef!lecta
Sisymbrium loeselii
Sisvmbrium offlcinale

+
-

+
-

Stellarietea
Cavsella bursa vastoris
Cirsium a/îlense
Convolvu/w; arvensis
Datura stramonium
Echinochloa crus-_Kalli
Sonchus arvensis
Verbena o{ficinalis

-

+
+

-

-

+
-

+
+

-

-

-

-

+
+

-

-

-

+
+

-

-

+

-

+

+

+

III
III
IV

1
III
III
III

Aliae
Divlotaxis muralis
Erif!eron canadensis
Hvosciamus niJler
Loliwn oerenne
Polvf!onum aviculare
Stellaria media

+
+
+
+

-

-

-

+

+
+

-

-1+
-1+
+
+
Localiz. relev.: Dealu Pogan ( 1 - 3 VII 2000), Gâdinţi (2 -5 - 2 VIII 2000)
-

-

-

-

-

II
III
II
III
III
II

9. Hordeetum murini Libbert 32 em. Pass. 64
Buruienişul de orz şoricesc apare sub formă de vetre scunde sau colonii,
acoperind suprafeţe mici" având o persistenţă limitată până în mij locul verii
deoarece conţine în compoziţie mai ales specii terofite efemere.
Este întâlnită pe marginea drumului, pe terenuri uscate şi nelucrate, pe
cărări şi maluri. Este prezentă pe locuri bătătorite, bine însorite, neîngrij ite şi
frecvent călcate de oameni şi animale.
Uneori conţine exclusiv specia dominantă, adesea această este însoţită
de Bromus steri/is, Poa annua, Capse/la bursa pastoris, Berteroa incana etc.
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Fiind forma tă din spec ii exclusiv ruderale, nu reprezintă un pericol
pentru c ul tu ril e agricole şi se elimină prin cos iri repetate .
Nr. releveului

Suprafaţa, m2
Acoperire, %
Ass.

Hordeum murinum

1

2

3

4

5

40

25

40

30

30

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

5

5

5

5

5

+

+

-

-

-

-

+

-

.

Sisymbrion+ Sisymbrictalia
.

BaJ/ota n igra

+

8 ro mus steriJis

+

Cardaria draba
Lepidium ruderale
Polygonum avicuJare
Si!>ymbrium officinaJe

Stellarietea
Berteroa incana
Capse/la bur·.w pastoris
Convolvulus arvensis
Tripleurospermum inodomm
Verbena ojjicinalis

Ali a e
Achi/lea millefolium
Agropyron repens
A rctium lappa
A rtemisia vulgaris
Poa annua

.

+

+

+
+

+

.

+

+

+

.

+
.

+

+
-

+

+

+

.

+

+
.
.

+
.

+

+
+

-

.

+

+

-

.

+

-

+

+

.

-

+

+

+

+

+
+

-

-

-

-

l

+

+

+

-

-

-

+

+

+
+

.

+

+

-

+

K

II
III
III
II
V
II
III
IV
IV
I

III
IV
II
III
[[[

III

Localiz. relev.: Gâdinţi ( 1 -5- 2 VIII 2000)
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DINAMICA NUMĂRUL UI DE INDIVIZI DE DROSOPIIILA
MELANOGASTER ÎN URMA UNUI TRA TAMENT CU CEAI DE
IIELLEBORUS PURPURASCENS

Ioana Anca leremie 1 , Elena Cristina Roşu 1 , Laura Buburuzan 1 , Ion 1. Băra 1
TI/E D YNAMICS OF DROSOPJIILA MELANOGASTER INDIVIDUALS
NUMBER AFTER A TREA TMENT
B Y HELLEBORUS PURPURASCENS TEA
Key words:
Abstract:

Helleborus purpurascens, Drosophila melanogaster, descent
This paper presents the comparativ study on the effects of the
treatment with Helleborus purpurascens tea, used in two di fferent
concentrations. We analised two generations of Drosophila
melanogaster, F I and F2.
Introducere

Helleborus purpurascens W. et K. (spânz) este încadrat taxomic în :
Fam. Ranunculaceae,
Ord. Rammculales,
Subclasa. Magnoliidae,
Phylum Magnoliophyta,
Subregn Trachaeobionta,
Rcgn Plantae.
Este cunoscut cu următoarele denumiri populare: barba lupului, bojotel,
cucurig, poranici, iarba nebunilor. Spânzul este o plantă toxică, dar şi
medicinală, pe care o întâlnim la marginea pădurilor de fag, brad sau molid, în
primele luni de primăvară. Î n medicina veche românească, spânzul (în special
rădăcina), avea multiple utilizări şi anume: tratarea bolilor de inimă şi
sistemului nervos, a herniei, amenoreei, reumatismului şi infectiilor. În
medicina modernă, rădăcina de spânz este folosită în fabricarea medicamentelor
de sinteză, ca stimulent în bolile cardiace, avînd o acţiune terapeutică foarte
puternică în ischernia cardiacă şi în aritmia cardiacă, în tratarea reumatismului şi
a migrenelor.

1
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Cercetările efectuate la Institui de B iochimie din Germania (2003),
menţionează ca tioninele ar putea fi implicate în mecanismul de apărare al
plantelor împotri va patogenilor. Ei au descoperit o nouă. familie de tionine în
rădăcinile de Helleborus purpurascens, numite heletionine. Această categorie de
substanţe a fost propusă ca o potenţiale i munotoxine în terapia tumorilor.
Avînd în vedere proprietăţile deosebite pe care le are această plantă,
considerăm utilă deschiderea unui şir de cercetări în această direcţie.
Am ales Drosophila melanogasJer pentru studiile noastre deoarece este
utilizată ca model genetic şi în unele boli umane neurodegenerative (Parkinson,
Huntington, Alzheimer). Aproape 61 % dintre bolile genetice umane au
corespondenţă în codul genetic al Drosophilei, iar 50 % dintre secvenţele
proteice ale acesteia au analogi la mamifere.
Material �i m etode

Pentru acest experiment s-au folosit indivizi de Drosophila
me lanogaster 240 şi două medii de cultură, unul în care s-au introdus 400 mi de
apa şi 1 00 mi ceai (deci o concentraţie de 25 % ceai), şi un al doilea mediu în
care s-au introdus 300 mi apă şi 200 mi ceai (concentraţie 66,66 % ceai).
Pentru fi ecare concentraţie de ceai s-au fol osit un număr de 30 perechi
de indivizi repartizati în câte 3 eprubete cu mediu de cultură. Au fost număraţi
toţi indivizii rezultaţi în generaţia F l , pen tru fiecare concentraţie de ceai până la
eclozarea tuturor larvelor. Din ge neraţ ia F I s-au ales alte 30 de perechi de
indivizi şi s-a repetat experimentul numărîndu-se tiţi indivizii rezultaţi în F2.
Rezultate şi discu1ii

În urma tratamentului s-a observat că folosirea unei concentraţii mai
mari de ceai în mediul de cultură determină o creştere semnificativă a numărului
de indivizi de Drosophila melanogaster atât în generaţia F I cât şi în generaţia
F2.
În generaţia F 1 s-a obţinut un număr de 1 73 de indivizi pentru
concentraţia de ceai de 25 % şi un număr de 226 de indivizi pentru 66,66 %
ceai. În generaţia F2 s-a obţinut un număr de 4 1 7 indivizi pentru 25 % ceai şi
567 indivizi pentru concentraţia de 66,66 % ceai.
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Concluzii

Ceaiul de Hellehorus purpurascens în concentraţiile utilizate a
determinat o creştere a numărului de indivizi de Drosophila melanogaster în
ambele generaţii, direct proporţional cu creşterea concentraţiei de ceai în mediul
de cultură.
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l . Hellehorus purpuwscens
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Fig. 2 . Femelă şi mascul de D. m elanogaster
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EFECTELE CAFEINEI ASUPRA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE SI
CITOGENETICE LA CAPSICUM ANNUUM L.

Elena Cristina Roşu 1 , Maria Magdalena Zamfirache 1 , Mihaela Bălan
Ion I. Băra 1
THE EFFECTS OF THE CA FFEINE UPON SOME PJ/YSIOLOGIC AND
CYTOGENESIS PROCESSES OF THE CAPSICUM ANNUUM L.
Key words:
Abstract:

caffeine, Capsicum annuum L., mitotic divizion, assimilators
pigments, drooping substance
In this paper, we present the caffeine effects to the mitotic
division in the cells of three pepper sorts and the variations of the
assimilators pigments and the drooping substance in the leafs and
fruits of the studied plants.
Introducere

Cafeina este un derivat cu nucleu purinic, care în literatură a fost descris
ca substanţă ce produce blocarea citokinezei şi
poate fi inclusă în
macromoleculele acizilor nucleici în locul adeninei şi guaninei (Diaconu, 1 972).
Substanţa a mai fost folosită ca mutagen chimic la diferite plante (Gimenez
Martin, 1 965, Lopez-Saez, 1 966, Acatrinei, 1 998), determinând apariţia de
celule binucleate sau polinucleate a căroro nuclei fuzionează rezultând nuclei
poliploizi .
Material şi metode

Analizele de citogenetică s-au efectuat pe două varietăţi de Capsicwn
annuum L., respectiv varietatea grossum (ardeiul gras), soiul Export, şi
varietatea /ongum (ardeiul lung), soiul Cosmin.
Pentru diviziunea mitotică ca material biologic s-au folosit seminţe de
ardei gras şi l ung care au fost puse la germinat în soluţii de cafeină de
concentraţiile 0.025%, 0.05%, 0. 1 % şi 0.25%, iar martorul a germinat în apă
distilată. După germinare rădăciniţele au fost introduce în fixator Battaglia
pentru fixare timp de 24 ore, iar apoi în alcool 70%. Pentru realizarea
1 Universitatea "Al. 1. Cuza", Facultatea de Biologie, B - du! Carol 1, nr. 20A, laşi
700506
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preparatelor microscopice s-a efectuat în prealabil hidroliza materialului vegetal
cu HCl, IN cinci minute şi HCl 50% opt minute, la temperatura camerei, şi
colorarea cu reactiv Carr, 24 ore. Preparatele au fost efectuate prin metoda
squash şi au fost numărate celulele din zece câmpuri pentru fiecare lamă.
Conţinutul în pigmenţi asimilatori .
Variaţia conţinutului de pigrnenti asimilatori s-a determinat la trei
varietăţi de Capsicwn annuum L., respectiv varietatea grossum (ardeiul gras),
soiul Export, varietatea longum (ardeiul lung), soiul Cosmin şi varietatea
tetragonum Mil ler, (ardeiul gogoşar).
Pentru determinarea conţinutului de pigmenţi asimilatori s-a folosit
metoda Mayer-Bertenrath cu modificări aduse de Ştirban şi Fărcuş prin care se
determină pe cale spectofotometrică, prin absorbţia fotonilor extractele de
pigmenţi asimilatori din frunzele plantelor.
Ca material biologic s-au folosit frunze de la toate variantele de
tratament plus martorul, care au fost mărunţite foarte bine. Peste acestea s-a
adăugat nisip de cuarţ şi s-a mojarat cu 2-3 mi acetonă 85%. Conţinutul s-a
filtrat intr-un balon cotat care se aduce la semn tot cu acetonă 85%. Extractul s
a introdus în cuva aparatului iar ca martor se foloseşte soluţie de acetonă 85%.
S-au determinat la spectofotornetru extincţiile la lungimile de undă 663 nm
clorofila a, 645 nm-clorofila b, 472 nm-carotcnoizi i . Toate datele sunt apoi
introduse în formule pentru calculul rezultatelor.
Pentru determinarea umidităţii şi substanţei uscate s-a folosit metoda
gravimetrică. Ca material vegetal s-au folosit frunze proaspete de la fiecare
variantă de tratament plus martorul de la toate cele trei varietăţi de ardei.
Principiul metodei constă în măsuraea pierderii de apă din masa probei
de analizat care are loc prin încălzirea la 60° C.
Rezultate şi discuţii

Indicele mitotic:
La ambele varietăţi de ardei indicele mitotic este scăzut. La ardeiul gras
la concentraţia de 0.25% cafeină, toate celulele sunt în interfază, majoritatea
binucleate. In comparaţie cu varianta martor, doar varietatea de ardei lung
prezintă un indice mitotic uşor mai crescut.
Conţinutul în pigmenţi asimilatori.
În urma tratamentului s-a observat că, la toate varietăţile de ardei gras şi
gogoşar, dintre pigmenţi, clorofila-a prezinţă procentul cel mai ridicat la
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varianta de tratament 0.025% (cea mai mică), iar la ardeiul lung la 0.25% (cea
mai mare). Acelaşi lucru se observă şi în cazul clorofilei-b şi carotenoizilor, cu
menţiunea că la ardeiul lung procentul cel mai ridicat de clorofila-b se obţine la
0. 1 %.
Umiditatea şi substanţa uscată
La ardeiul gras cel mai mare procent de substanţă uscată s-a obţinut la
martor ( 1 8 .7%) şi la 0.05% cafeină ( 1 8 .4%), la ardeiul gogoşar la varianta de
tratament 0.025% cafeină (33 .75%), iar la ardeiul lung, la 0.025% cafeină
(2 1 .09%) . În fructe, s-a obţinut o cantitate mai scăzută de substanţă uscată, faţă
de frunze. La ardeiul gras şi gogoşar cel mai ridicat procent s-a obţinut la martor
( 1 0. 1 %), respectiv ( 1 4.28%), iar la ardeiul lung la varianta de tratament 0.025%
cafeină (9.73%).
Procentul de apă este ridicat atât la frunze cât ş i la fructe variind între
84.83% la ardeiul gras varianta 0.25% cafeină şi 66.24% la ardeiul gogoşar la
varianta 0.025% cafeină la frunze, iar la fructe între 93 .7% la ardeiul gogoşar
varianta O .025% cafeină şi 85.7% la martor la aceeaşi varietate.
Concluzii

La ambele varietăţi de ardei, tratamentul cu cafeină a determinat .
scăderea indicelui mitotic faţă de martor, până la inhibarea diviziunii celulare
(varianta de tratament 0.25%), la varietatea de ardei gras.
Cel mai mare procent de pigmenţi asimilatori a fost obţinut la varianta
de tratament cea mai mică (0.025%), la ardeiul gras şi gogoşar, spre deosebire
de ardeiul lung la care cele mai mari procente s-au obţinut la variantele de
tratament cele mai mari (0. 1 -0.25%).
În frunze procentul de substanţă uscată cel mai ridicat s-a obţinut la
variantele de tratament cele mai mici (0.025-0.05%) şi la martor la toate
varietăţile de ardei.
În fructe, cele mai mari procente de substanţă uscată s-au obţinut la
martor şi la 0.025% cafeină, la toate varietăţile de ardei.
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Efectele cafeinei la Capsicum annuum L .
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Variatia continutului in pigmenti asimilatori la C.
annuum L., var longum , sub actiunea cafeinei
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Efectele cafeinei la Capsicum annuum L.
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STUDIUL CARIOTIPULUI LA SPECIA HELIANTIIUS ANNUUS L.,
SOIUL FA VORIT
Fel icia Morei a Rusen Vlad4, Laura Buburuzan \ Oana Sărăcuţu 1 ,
Mihaela Bălan 1 , 1. Băra 1
STUD Y OF CARIOTYPE FOR THE SPECIES HELIANTHUS ANNUUS L.,
FA VORIT SORT
Kcy words: karyotype, Helianthus annuus L., Favorit sort
In this study it has been presented the karyotype of Helianthus
Abstract:
annuus L., Favorit sort . This species has 34 chromosomes, n 1 7,
which confinns its diploidy. It has been discovered one pair of
chromosomes with satelite and three different groups of
chromosomes, regard ing the position of the centromer.
=

Introducere

Helianthus annuus este cea mai variabilă specie a genului, ea cuprinde
atât forme cultivate ca plante oleaginoase, furajere sau decorative, cât şi forme
spontane ca buruieni ruderale şi segetale. Importanţa economică şi
complexitatea speciei sunt argumente convingătoare pentru studierea şi
caracterizarea cromosomilor în vederea alcătuirii cariotipului şi a stabilirii
gradului de ploidie al speciei Heliantlzus annuus.
Studiul cromosomilor speciei Helianthus annuus reprezintă un prim pas
în stabilirea filogeniei, a evoluţiei cariotipurilor, a gradului de înrudire între
diferitele specii ale genului Helianthus.
Numărul cromozomilor în celulele somatice ale florii-soarelui ( 2n=34
), a fost stabilit pentru prima dată de Tahara în 1 9 1 5 (Vrânceanu, 2000).
Investigaţiile citologice efectuate ulterior au demonstrat că numărul de bază de
cromozomi este de x= 1 7. Studiind cariotipul a patru cultivare de Helianthus
annuus L., Al-AIIaf şi Godward în 1 979 au clasificat cei 34 de cromozomi în
trei grupe, în funcţie de poziţia centromerilor: patru perechi cu centromeri
mediani, opt perechi cu centromeri submediani şi cinci perechi cu centromeri
subtenninali. În această analiză citogenetică au fost identificate trei perechi de
4
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cromozomi cu sateliţi, două în grupa a doua cu sate! iţii pe braţul scurt şi
centromeri i aproape mediani şi una în grupa a treia cu centromerii subterminali.
Material şi metode
Materialul de studiu este reprezentat de seminţe de floarea soarelui
Helianthus annuus L . , soiul hibrid timpuriu Favorit, provenite de la Grădina
Botanică Iaşi.
Pentru a pune în evidenţă, a număra şi a stud ia din punct de vedere
morfologic cromosomii la specia H. annuus L . , s-a realizat tratamentul
rădăciniţelor cu soluţie de colchicină de concentraţie O, 2% timp de două ore, la
temperatura camerei . Pentru colorare s-a folosit metoda de colorare rapidă cu
reactiv Carr. (M. M. Cîmpeanu, M Maniu, 1. C. Surgiu 2002).
Rezultate şi discuţii
Toate metafazele studiate, precum şi cea aleasă pentru canot1p la
specia Helianthus annuus L. soiul Favorit confirmă diploidia speciei, numărul
caracteristic de cromosomi fiind de 34, deci n= l 7 ( figura 1 ).
fig. 1

-

M etafază aleasă pentru reali7area cariotipului la Jle/iaflth LIS annuus L.,

soiul favorit ( 2n=34 ).
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Lungimea totală a cromosomilor este cuprinsă între 5 , 22 IJ.m şi 3, 1 6
11m. Rata descreşterii cromosomilor este de (fără a lua în calcul sateliţii):
-0, 1 2 �Lm între perechea I şi a II a
-0, 84�Lm între perechea a II a şi III a
-0, 22jlm între perechea a III a şi a IV a
-0, 00 IJ.m între perechea a IV a şi a V a
-0, l 5 1J.m între perechea a V a şi a VI a
-0, 071J.m între perechea a Vl şi a VII a
-0, l l iJ.m între perechea a VII a şi a VIII a
-0, l l jlm între perechea a VIII a şi a IX a
-0, 021J.m între perechea a IX a şi a X a
-0, 07jlm între perechea a X a şi a XI a
-0, 03 �Lm între perechea a XI a şi a XII a
-0, OOIJ.m între perechea a XII a şi a XIII a
-0, 03 �Lm între perechea a XIII a şi a XIV a
-0, 071J.m între perechea a XIV a şi a XV a
-0, 041J.m între perechea a XV a şi a XVI a
-0, l 81J.m între perechea a XVI a şi a XVII a
Perechile de cromosomi au fost numerotate de la I la XVII în ordinea
descrescătoare a lungimii totale.

( ) 1 1 t '
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1 1 1 '
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VIII
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XII

XIII

XIV
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f ,

IX

1 1 1 • 1 1

a J 1 1
X

'

)

XV

VI

C ,"t

1 J
XVI

• •
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Figura 2 - Identificarea perechilor de cromosomi aparţinînd unei metafaze
la specia H. annuus L., soiul Favorit
Conform datelor din tabelul 1 , cromosomii speciei Helianthus annuus
L. prezintă dimensiuni relativ mici . Cei mai lungi sunt cromosomii perechii I cu
dimensiuni cuprinse între 5, 22-5 , 22 IJ.m, iar cei mai scurţi sunt cromosomii
perechii a XVII a, cu dimensiuni cuprinse între 3, 23-3, 081J.m.
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Tabel 1
Perechea
de

- Indicii morfologici de caracterizare a cromosomilor la H. annuus L., ( 2n 34 ), soiul Favorit
Lungimea

Tipul

to18.1a a

cromo-

cromo-

Limite de Brut

Limite de

variabili- Brat
lung
scurt
late ale
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brutului (s) (J.Ull)
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În funcţie d e raportul braţelor ş i a indexului centromeric am stabilit
urmatoarele grupe de cromosomi :
-grupa I : cromosomi mediani cu centromerul în poziţie mediană perechile I , II,
III, IV, V, VI, IX,X,Xl,XII, Xlll, XV, XVI.
-grupa II: cromosomi submediani, cu centromerul în poziţie submediană,
perechile VII, XV ,XVII.
-grupa lll: cromosomi subtelocentrici, cu centromerul în poziţie subterminală,
perechea Vlll.
În cariotipul florii soarelui au fost identificaţi sateliţi la perechea a lli a.
Sateliţii sunt de dimensiuni foarte mici de 0,5 1 )lm. Aceşti cromosomi prezintă
constricţii secundare la nivelul braţului scurt, constricţii legate de prezenţa
sateliţi lor.

() 11 ' 1 ' ' 1 1
11

III

IV
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Figura 3
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VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

,, 1 1 1 1

X I I I X I V XV XVI

XVII

- Cariotipul speciei H. annuus L., soiul Favorit
Concluzii

1 . Cariotipul la Helianthus annuus L. este reprezentat prin puţine tipuri de
cromosonu.
2. Comparativ cu studiile efectuate de Al-Allaf şi Godward în 1 979, din
cele 1 7 perechi s-au identificat 1 3 perechi de cromosomi mcdiani, 3 sunt cu
cromosomi submediani, şi 1 pereche de cromosomi subtelocentrici.
3 . Studiul de faţă a relevat existenţa unei singure perechi de cromosomi
cu sateliţi , comparativ cu cele trei perechi identificate în studiul din 1 979.
4. Cariotipul florii soarelui este asimetric, putem considera că la specia
Helianthus annuus L., cariotipul este evoluat.
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OBŢINEREA , CARA CTERIZAREA ŞI TESTAREA UNOR COMPUŞI
NA TURALI CU A CŢIUNE ANTIOXIDANTĂ DIN POPULA ŢII DE
GALIUM, MYCELIS ŞI IIYPERICUM

El vira Gille 1 , Doina Dănilă1 , Florin Floria 1
OBTAINING, CIIARACTERIZING AND TESTING SOME NA TURAL
COMPOUNDS WIT/1 ANTIOXIDANT A CTION OF GALIUM, MYCELIS
AND J/YPERICUM POPULA TION
Key words:
Abstract:

mttural populatiom, active principles, vegetal extracts

Natural populations of yellow bedstraw ( Gallium verum }, wall
lettuce (Mycelis mura/is) and St. John 's wort (Hypericum
pe1joratwn) represent an important source of vegetal material with
a rich content of active principles, optimum for industrial
exploration and which may be used to prepare some forms of
phytothcrapeutical products.

Studiile realizate pentru obţinerea, testarea şi caracterizarea unor
compuşi naturali cu acţiunea antioxidantă au fost efectuate pe specii de plante
medicinale, pn:levatc din populaţii naturale (Judeţele Neamţ, Bacău Ş I Suceava)
sau obtmute prin cultun convenţionale (câmpul experimental al S.C.D.A. Secuieni, Neamţ). Cercetările s-au extins pe o perioada mai mare de timp,
2000-2003, rcspectându-se aceleaşi criterii de evaluare populaţională şi acelaşi
model de analiza fitochimica calitativa şi cantitativa. Scopul lucrarii il constituie
evaluarea compuşilor titochimici sau a complexului fitochimic, cu proprietăţi
antioxidante sau captatoare de radicali l iberi, în vederea realizării unor preparate
cu acţiune citoprotectoare (GILLE el al. , 2002).
1 . Obţinerea si caracterizarea unor compuşi naturali cu acţiune

antioxidantă
din populaţii de Galium, Mycelis si 1/ypericum

În această idee, populaţiile naturale investigate aparţin speciilor de
Galium verum (sânziene galbene), Mycelis mura/is (iarba tâlharului) si
Hypericum perforatum (sunătoare).

1 CCB Stejarul " Piatra- Neamţ 1 INCDSB Bucureşti
"
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La specia Galium verum populaţiile analizate au fost prelevate din
localitatile Almaş, Negreşti, Râşca şi Runc. Plantele a u fost recoltate la data de 7
iulie 2003 pentru primele două populaţii , respectiv la 9 şi 1 O iul ie 2003 pentru ultimele două.
Pentru specia Mycelis muralis, plantele prelevate la data de I l iulie
2003, aparţin la trei populaţii din localitatile: Almaş, Riişca şi Runc, iar pentru
Hypericum perforatum populaţiile sunt din NegreşJi. Râşca ş i Runc. S-au
analizat aceleaşi populaţii , pentru evaluarea corespunzătoare a bioproductivităţii
acestora, sub aspectul cantităţii de biomasă uti l ă în valorificarea acestor
specii, dar mai ales pentru obţinerea unor extracte vegetale cu conţinut ridicat în
diferite tipuri de compuşi. Pe de alta parte, s-a urmarit real izarea unor formule
de fitopreparate complexe, utilizabile în tratamentul unor tipuri de afecţiuni,
care au fost analizate - prin teste fitobiologice, din punct de vedere al
citotoxicităţii şi citogenităţii.
-

1 . 1 . Analiza fitochimică cantitativă a populaţiilor de Galiunr verum,
Mycelis muralis şi llypericum perforatum

Plantele provenind din populaţii naturale de sânziene galbene, iarba
tâlharului şi sunătoare au fost uscate pe cale naturală, materialul vegetal fiind
supus extracţiei cu solvcnţi de polaritate di feri tă, pentru obţinerea şi
caracterizarea compuşilor naturali exlractibili c u so lven tii respecti vi. S-au
realizat extracte diclormetanice, metanolice (la cald şi la rece) precum si tincturi
- extracte etanolice de diferite concentraţii (40%, 50% şi 70%). Î n cazul
tincturilor, materia primă vegetala s-a obtinut din plante de Galium şi Mycelis 
populaţii din Râşca, respectiv plante de Hypericum - populaţia din Negreşti.
Polifenoli şi flavonele s-au dozat in extractele metanolice, obtinute din
materia vegetala de la plantele prelevate din populaţiile naturale prelevate din
localitati de pe raza judetelor Neamt, Bacau si Suceava (tabel 1 ).
Analizând rezultatele obţinute, se constata că 11avonele, din extractele
metanolicc, variază în funcţie de populaţia de origine, valoarea cea mai ridicată
1 ,934 g% s.u. aparţinand populaţiei din Râşca, urmată de populaţia din Almaş
( 1 ,700 g% s.u.). Valori sensibil egale se găsesc la populaţiile din Negreşti
( 1 ,200 g% s.u.) şi din Runc ( 1 ,237 g% s.u.). Plantele, din toate populaţiile
analizate, prezintă un conţinut foarte bun pentru acest parametru investigat,
deoarece ele se situează peste 1 % s.u., valoare optimă admisă pentru exploatare
(GRIGORESCU et al ., 200 1 ) Cantitatea de polifenol i depistată in extractele
vegetale are valori cuprinse intre 0,3 1 O g% s.u. (populatia din Almaş) şi 0,583
g% s.u. (populatia din Runc).
.
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În cazul speciei Hypericum perforatum, în conform11 ate cu datele din
tabelul l , se constată o sinteză a flavonelor de peste l g% s.u.: 1 ,489 g% s.u. populatia din Râşca, urmată de populatia din Negreşti şi din Runc ( l ,3 1 2 g%
s.u., respectiv l ,307 g% s.u.). La această specie, conţinutul de polifenoli este
aproape dublu comparativ cu cel a speciilor de Galium şi Mycelis, valoarea cea
mai ridicată de 0,967 g% s.u. aparţine populaţiei din Râşca, iar minimum 0,583
g% s.u. populaţiei din Runc.
Tabel 1 - Conţinutul în polifenoli şi flavone în extracte metanolice de
Galium verum, Hypericum perforatum şi Mycelis muralis
N r.

Flavone

Polifenoli

Proba - populatii naturale

(rutozid g% s.u.)

(ac. cafcic g'V., s.u.)

l.
2.
3.

Galium verum (Almaş)
Galium verum (Negreşti)
Galium verum (Râsca)

1 ,700
1 ,200
1 ,934

0,3 1 0
0,42 1
0,453

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

Galium verum (Runc)
llypericum pe1joratum (Negreşti)
.Hypericum perforatum (Râsca)
f!ypericum pe1joratum (Runc)
Mycelis muralis (Almaş)
Mycelis muralis (Râsca)
Mvcelis muralis (Runc)

1 ,237
1 ,3 1 2
1 ,489
1 , 307
1 ,46 1

0,3 52
0,703
0,967
0,583
0,43 1

1 ,267

0,293

crt.

1 ,5 3 2

0, 3 2 1

La specia Mycelis muralis, analiza fitochimică cantitativă evidenţiază
acelaşi aspect referitor la sinteza şi acumularea flavonelor, valorile fiind
cuprinse între 1 ,532 g% s.u. populaţia din Râşca şi 1 ,267 g% s.u. populaţia din
Runc. Del1U1 de menţionat este faptul că populaţiile de sânziene galbene,
sunătoare şi iarba tâlharului din Runc se caracterizează prin conţinutul cel mai
ridicat de flavone şi polifenoli, comparativ cu celelalte populaţii investigate.
Pentru specia Hypericum perforatum s-a realizat şi analiza cantitativă a
hipericinei (SKALKOS et al., 2002), principiu activ cel mai frecvent utilizat in
obtinerea unor preparate cu actiune antidepresiva (SEABI� et CORREIA,
1 990; SEABRA et al., 1 992; BRUNETON, 1 995 .
Tabc1 2 - C onţmutu 1 Am h 1pencma
' w 1 a popu 1 aţn. . de Hyperzcum per oratum.
'
•

Nr. crt.
l .. ....... ....
2.
3.

1 ·

Proba
ri
............ /f)p� �Ltlllpelfo!atumJt'/f!gre şt i) .
Hypericum pe1joratum (Râşca)
Hypericum pe1joratum (Runc)

Ilipcricină (g% s.u.)
. . . .. . ..... . . . . . 0�}50
....... .... .... . .
0,430
0,270
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Analizând datele inserate în tabelul 2 se poate observa că populaţia din
Râşca sintetizează o cantitate de 0,430 g% s.u. hipericină, ceea ce reprezintă o
valoare convenabilă pentru exploatarea unei populaţii naturale. Dupa
STANESCU si colaboratorii, (2002), continutul minim de hipericina totala
necesara pentru utilizarea farmaceutica a produsului vegetal este de 0,04 %.
1 .2. Analiza fitochimică calitativă a populaţiilor de Galium verum,
Mycelis muralis

şi 1/ypericum perforatum

Extractele metanolice, obţinute din materialul vegetal, au fost analizate
prin CSS în vederea decelării fracţiunilor flavonice şi polifenolice pentru
realizarea unor formule fitoterapeutice cu actiune antioxidanta si
hepatoprotectoare (PARVU, 2000; STANESCU et al., 2002). La Galium verum
se constată 7-8 fracţiuni flavonice, dintre care s-a identificat cvercetolul şi
luteolina şi patru fracţiuni polifenolice, dintre care s-a identificat acidul
clorogenic, acidul cafeic şi acidul ferulic.
La Hypericum perforatum compuşii flavonici identificaţi sunt
cvercetina şi luteolina, iar cei polifenolici sunt acidul clorogenic, acidul cafeic şi
acidul ferulic, dominant fiind acidul clorogenic.
Pentru Mycelis muralis dominant sunt compuşii polifenolici de tip acid
cafeic şi clorogenic; dintre flavone, au fost decelate 3 -4 fracţiuni, care nu
aparţin ctaloanclor utilizate de noi.
Din extractele diclormetanice, la speci ile din populaţiile luate în studiu,
s-a realizat CCS pentru evidenţierea compuşilor triterpcnici şi fitosterolici .
Analiza acestor cromatograme evidenţiază faptul că, la Galium verum şi
Mycelis muralis, sunt prezenţi �-sitosterolul, acidul oleanolic şi ursolic (în
conformitate cu etaloanele folosite), numărul spoturilor variind în funcţie de
specia analizată. Extractele diclormetanice de sunătoare nu conţin acid oleanolic
şi ursolic, dar este prezent stigmasterolul (fitosterol), indiferent de populaţia
investigată. Demn de subliniat este faptul că, la cele trei specii, s-a decelat
prezenţa � -sitoserolul şi a stigmaster,s> lului, compus cu acţiune farmacologică
importantă în protecţia mebranelor celulare, având rol si în reglarea
metabolismului lipidic pe calea hormonală.
1 .3. Obţinerea unor extracte vegetale pe baza speciilor Galium
Mycelis muralis şi 1/ypericum perforatum

verum,

Cercetările anterioare, efectuate pe parcursul a trei ani, au arătat că
principiile active cu efecte antioxidate şi/sau citoprotectoare pot fi potenţate prin
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realizarea unor amestecuri vegetale, care conţin fitocomplex cu structuri şi
acţiuni asemănătoare. S-a realizat un număr de patru combinaţii, rezultate din
amestecuri în cantităţi diferite a materialului vegetal, provenit de la plante de
Galium verum, Mycelis muralis şi Hypericum perforatum, populaţia din Râşca.
N r.
proba
l.
2.
3.
4.

Cantitatea de material vegetal uscat (g%)
Galium verum

Myce/is muralis

llypericum perforatum

10
5
10
5

5
10
5
10

5
5
10
10

Combinaţiile au fost utilizate pentru realizarea unor tincturi de
concentraţii diferite ctanolice - de 40%, 50% şi respectiv 70%. Din aceste
tincturi s-au dozat cantitativ polifenolii şi flavonele (tabel 4), iar ca probe
martor s-au folosit tincturi realizate cu aceleaşi concentra ţii - din câte 1 O grame
de plantă, pentru fiecare specie (tabel 3).
Tabcl 3 - Conţinutul în polifenoli şi flavone a unor extracte vegetale (tincturi)
din specii de Galium verum, Hypericum perforatum şi Mycelis muralis
(Piatra Neamt - 2003)
Nr.
crt.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proba

T.

40%
50%
T. Galiwn 70%
T Hyp ericum 40%
T. Hypericum 50%
T. Hypericum 70%
T. Mycelis 40%
T. Mycelis 50%
T. Mvcelis 70%
Galium

T . Galium

Polifenoli
(ac. cafeic g% s.u.)
0,2 88
0,354
0,50 1
1 ,087
1 ,340
1 ,484
0,353
0,465
0,670

Flavonc
(rutozid g% s.u.)
1 ,667
1 ,933
2,32 1
1 ,770
2, 1 95
2,9 1 4
0,466
0,527
0,744

Analizând conţinutul în polifenoli şi flavone al tincturilor, care se
constituie în probe martor, se poate observa că, la acestea, cantitatea depinde de
concentraţia tincturii, valorile cele mai mici aparţinând concentraţiei 40%,
indiferent dacă specia este Galium, Hypericum sau Mycelis (tabel 3). Un aspect
particular îl prezintă concentraţia polifenolilor şi flavonelor de la specia
Hypericum perjoratum, unde conţinutul de poli fenoli este mai mare de 1 %, iar
cel de flavone atinge maximum de 2,9 1 4 g% s.u.
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Dintre cele patru combinaţii realizate de noi, în ceea ce priveşte
conţinutul de poli fenoli se detaşează combinaţia 3 ( 1 0g Galii herba + 5 g
Mycelii herba + l Og Hyperici herba), care l a concentraţia d e 50% etalează un
conţinut de polifenoli de 1 , 8 1 g% s.u., iar la concentraţia de 70% de 1 ,95 g%
s.u. Tot la această combinaţie s-a depistat şi conţinutul cel mai ridicat de
flavone, 2, 1 68 g% s.u. şi respectiv 2,994 g% s.u.
Tabel 4 - Conţinutul în poli fenoli şi flavone a unor extracte vegetale (tincturi)
din specii de Galium verum + Hypericwn perfaratum + Mycelis muralis
(Piatra Neamţ - 2003)
Nr.
crt.
1.
2.
3.

1 - 40%

Polifenoli
(ac. cafeic g% s .u .)
1 ,0 1 0

Flavonc
(rutozid g% s.u.)
1 ,277

1 - 50%

1 ,354

1 ,773

Proba

Combinaţia nr.
Combinaţia nr.
Combinaţia nr .
Combinaţia nr.
Combinaţia nr.

1 - 70%

1 ,704

2 .778

2 - 40%

0,708

1 . 1 60

2 - 50%

1 , l l2

2,0 1 7

Combinaţia nr. 2 - 70%
Combinaţia nr. 3 - 40%

1 ,507

2,995

7.

1 ,345

1 ,876

8.

Combinaţia nr.

50%

1 ,808

2, 1 68

9.

Combinaţia nr. 3
Combinaţia nr. 4
Combinaţia nr. 4
Combinaţia nr. 4

4.
5.
6.

1 0.
1 1.
1 2.

3

-

- 70%

1 ,950

2,lJ94

- 40%

1 ,067

1 ,4 1 8

-

50%

1 ,4 1 4

1 , 784

-

70%

2,232

2,682

O trăsătură comună a tincturilor obţinute la speciile studiate este aceea
că, la concentraţia de 70% se înregistrează valorile cele mai ridicate, atât pentru
polifenoli cât şi pentru flavone. Comparativ cu probele martor, se poate poate
concluziona că 70% este concentraţia optimă pentru obţinerea cantităţilor
ridicate de polifenoli şi flavone, care prezinta şi acţiune antioxidantă.
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STUDII MORFO- BIOCHIMICE LA HYOSCIAMUS NIGER L. ÎN
CUL TURI CONVENŢIONALE ŞI IN VITRO

Doina Dănilă 1 , El vira Gille 1 , Ecaterina T. T6th2
MORPHOBIOCHEMICAL STUDIES OF HYOSCIAMUS NIGER L. IN
CONVENTIONAL AND IN VITRO CUL TURES

tissue cultures, phytochemical
conventional cultures,
investigations
Abstract:
W e phytochemically investigated Hyoscyamus niger, vegetal
material originated from conventional cultures of different habitats
and tissue cultures. We analysed the physiological and
morphogenetic peculiarities of the callus obtained from explants of
Hyoscyamus niger treated with gamma rays. The phytochemical
• investigations considered the following classes of active principles:
tropanic alkaloids (hiosciarnine ), polyphenolic and flavonic
compounds, triterpens and phytosterols.
Key

words:

s

1 . Introducere

Metaboliţii secundari ai plantelor prezintă o mare valoare socială şi
economică. Noile perspective ale cercetărilor privind sporirea producţiei de
medicamente, obţinute din plante, au fost deschise ca urmare a progreselor
biotehnologiilor vegetale şi a creşterii interesului pentru produsele farmaceutice
derivate din plante. Cercetările efectuate în acest domeniu au elaborat strategii
adoptate în vederea optimizării producţiei metaboliţilor secundari în sistemul
culturii de celule şi ţesuturi vegetale (HEGNAUER et HEGNAUER, 1 996).
În literatura de specialitate sunt menţionate preocupările ştiinţifice şi
economice privind ameliorarea şi creşterea producţiei de alcaloizi indolici şi
tropanici, prin utilizarea tehnicilor moderne precum cultura de celule şi ţesuturi,
cultura de răpăcini transformate, biologia moleculară în studiile de biosinteză
etc. Producţia industrială a bioproduselor farmaceutice prin biotehnologie
sugerează ca, în majoritatea cazurilor, tehnologiile promovate par viabile, dar pe
de altă parte, costurile estimate pentru producţie indică necesitatea creşterii

1
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productivităţii, pentru ca biotehnologia respectivă să fie apropiată de viziunea
economică (VERPOORTE et al.. 1 998) .
Demersul ştiinţific întreprins se înscri e pe linia cercetărilor, care au
drept scop valorificarea resurselor vegetale autohtone, optimizarea prin metode
biotehnologice a biosintezei de metaboliţi secundari, în general , şi în particular
pe cea a alcaloizilor indolici şi tropanici, în contextul reconsiderării acţiunii
unor principii active naturale.
S-a obţinut şi caracterizat cultura de calus la Hyoscyamus niger;
diversificarea variantelor s-a realizat prin apl icarea tratamentelor mutagene iar
materialul vegetal obţinut prin culturi convenţionale, in habitate diferite, a fost
investigat fitochimic. Au fost anal izate particularităţile morfogenetice şi
fiziologice ale cal usul ui obţinut din explante tratate cu radiaţii gamma: 500 rad
(5 Gy); 1 kR (1 0 Gy) : 2 kR (20 Gy) : J kR (30 Gy) .
2. Importanţa spcciilor produc ătoare de alcaloi:ti tropanici

Specia Hyoscyamus niger este cunoscută ca plantă medicinală încă pe
vremea lui Dioscoride şi face parte din li sta celor 54 de specii de plante
medicinale incluse pe lista publicată în 1 978 de Organizaţia mondială a
Sănătăţii (OMS).
După P Â RYU (2000) compoziţia chim ica a speciei I-lyoscyamus niger
este foarte complexă, astfel că în frunze se găsesc alcaloizi tropanici (0,05 0,27), hiosciamină, scopolamină, beladonină, aminoacizii liberi, o flavonozidă
(rutina), taninuri, stigmasterol, sitosterol, ulei eteric, o glicozida amară, acizii
cafeic, clorogenic, neoclorogenic, substanţe minerale.
Totalul alcaloidic la specia Hyoscyamus niger este format în cantităţi
aproximativ egale de L-hiosciamină şi scopolamină (GRIGORESCU et al. ,
1 986). Totodată, acesta este relativ redus, comparativ cu alte specii (Datura,
Atropa, Duboisia); Farmacopeea Română IX şi X prevede un conţinut minim de
0,04 alcaloizi totali % exprimaţi în hiosciamină.
Alcaloizii
tropamc1
sunt importanţi
datorită
acţiunii
lor
parasimpatolitice având abilitatea de a inhiba intr-o manieră compatibilă şi
reversibilă fixarea acetilcolinei pe anumiţi receptori. În anumite doze aceştia
sunt utilizaţi pentru inhibarea unor secreţii nazale, salivare şi bronhice, inhibând
totodată spasmele gastrointestinale cele din colica hepatică şi renale
(HOSTETTMANN, 1 997).
În practica farmaceutică hiosciamina intra în compoziţia unor preparate
utilizate pentru picături pentru ochi precum şi la prepararea unor medicamente.
WAGNER, ( 1 988), mentioneaza că la frunzele de Hyoscyamus niger conţinutul
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în hiosciamină este între 0,05-0, 1 7%. De asemenea, se subliniaza că uleiul de
Hyoscyamus poate fi utilizat extern în tratarea reumatismului.
3. Utilizarea biotehnologiilor la llyoscyamus sp.

Producerea de alcaloizi tropanici, a fost studiată în culturi de calus şi
rădăcini la 7 specii de Hyoscyamus (H. niger, H. albus, H. pusillus, H.
bohemicus, H. canadiensis, H. gyorffi şi H. muticus (HASHIMOTO et al. ,
1 986). Hiosciamina a reprezentat alcaloidul major în toate culturile de calus.
Studiile cromatografice (TLC) au evidenţiat prezenţa hiosciaminei ca alcaloid
major prezent în calus de Hyoscyamus muticus; conţinutul alcaloidic a variat în
funcţie de ţesut rădăcinile diferenţiate au prezentat nivelul cel mai ridicat de
hiosciamină (PURNIMA et al. , 1 998).
JOUHIKAINEN şi colab., 1 998 a atestat posibilitatea creşterii
producţiei de scopolamină, cu importanţă farmaceutică, în culturi transgenice de
Hyoscyamus muticus. Culturile transgenice au fost studiate din punct de vedere
morfo-biochimic şi genetic. În culturi de rădăcini transformate genetic, de
Hyoscyamus muticus s-a constatat în mod uzual că producţia de hiosciamină
este crescută pe mediile l ipsite de hormoni (VANHALA el al. , 1 998).
În studiile detaliate (HPLC, GC şi GC-MS), efectuate de către PARR şi
colab. ( 1 990), s - a interpretat că diferenţele înregistrate în ceea ce priveşte
conţinutul de alcaloiZI sunt datorate capacităţii biosintetice, precum şi efectului
de transport şi de acumulare acestora. Dincolo de aceste limite, identificarea
plantelor cu caracteristici favorabile constituie primul pas în dezvoltarea
potenţialului biotehnologic ce vizează culturile de rădăcini.
4. Obţinerea materialului vegetal

Experimentele efectuate s-au structurat în două categorii distincte: prima 
desfăşurată în câmpul de cultură, a vizat culturile convenţionale (plante obţinute
generativ), iar cea de a doua a vizat culturile in vitro (de ţesuturi şi organe).
Pentru investigatiile fitochimice, au fost realizate culturi conventionale
(plante obţinute generativ), în trei habitate distincte: Fundulea - jud. Călăraşi,
Budăi - jud. Iaşi si Cârţa - jud. Harghita. Terenurile experimentale au fost
amplasate în habitate diferite, în scopul evidenţierii influenţei exercitate de
condiţiile pedoclimatice asupra rezultatelor obţinute (relaţia: genotip tratat cu
mutagen � condiţii de mediu -> fenotip manifestat).
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Înfiinţarea culturilor s-a realizat respectând tehnologia de cultivare a
acestor specii (PĂ UN et al. 1 98 6). Menţionăm că înfiinţarea culturilor s-a
realizat în luna noiembrie - 2002.
4.

Initierea culturilor de ţesuturi şi aplicarea tratamcntelor mutagene

Realizarea culturii de ţesuturi a avut ca scop inducerea calusogenezei,
proli ferarea şi izolarea de tesut calusat cu capacitate crescută de biosinteză a
principiilor active şi de acumulare a biomasei. Iniţierea culturii in vitro s-a
efectuat prin utilizarea seminţelor provenite de la plante cultivate in campul
experimental. Explantele, prelevate de la plantule obtinute prin germinarea
aseptica a semintelor, au fost inoculate, pe mediul MS ( 1 962) solidificat cu
agar. S-au utilizat 3 variante hormonale ale mediului de cultură, realizându-se
inducerea calusogenezei (Tabel 1 ).
Tabel l - Variante ale med iului de cultură utilizate pentru cultura de calus la
Hryoscwmus. mxer
Varianta
de mediu

Mediul
d e bază

Rădiicinti

BD
KDN
KD

MS
MS
MS

Nod tulpi11al

BD
KDN
KD

MS
MS
MS

lnternod

BD
KDN
KD

MS
MS
MS

BD
KDN
KD

MS
MS
MS

Explant

Frunzei

BA
1 ,5

Re ulatori de creştere (mg/1)
2,4-D
Ki n
NAA

.

0,5

2,0

1 ,0

-

0,5

-

0,5

-

0, 5

-

0,5

1 ,5

1 ,5

1 ,5

-

-

0,5

2,0

1 ,0

-

-

0,5

2,0

1 ,0

-

-

0,5

2,0

1 ,0

-

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

Subculturile s-au realizat la 5-8 săptămâni, s-a urmărit reacţia
morfogenetică a explantelor, caracteristicile proceselor de dedifirenţiere ŞI
diferenţiere a tesuturilor, în conditiile optimizarii mediului de cultura (Tabel 2).
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Tabel 2
Explant
Nod
tulpi11al
Intemod

-

Caracteristicile culturii de calus la Hyoscyamus niger

Varianta
de mediu
BD
KDN
KD

BD
KDN
KD

Reacţia morfogenetică

incomplet dediferenţiat, creştere bună, semifriabil, verzui
calusogeneză moderată, calus compact, culoare verzuie
complet dediferenţiat, proliferare bună, galben-verzui
calusogeneză moderată, calus semifriabil, alb- verzui
caluso_geneză moderată, calus semifriabtl, galben verzui
incomplet dediferenţiat, proliferare moderată, semifriabil

Dintre variantele testate ale mediului de cultură, pentru inducerea şi
susţinerea proceselor de calusogeneză, se remarcă variantele BD şi KD, cu
menţiunea că în cazul speciei Hyoscyamus niger, procesele de dediferenţiere
sunt accentuate. Î n ceea ce priveşte consistenţa ţesutului calusat, în fazele
incipiente ale culturii, s-a observat o heterogenitate a acestuia pe toate cele trei
variante hormonale ale mediului de cultură.
Tratamente mutagene aplicate prin utilizarea radiaţiilor gamma
În experimentul efectuat, care a avut ca scop aplicarea mutagenezei
experimentale în culturi de ţesuturi, s-au folosit vârfuri de lăstari regeneraţi in
vitro. Explantele, menţinute în condiţii aseptice, au fost tratate cu doze diferite de
radiaţii gamma. Iradierile au fost efectuate în unitatea nucleară a ICCF Bucureşti, cu radiaţii provenite de la o sursă 6°Co; variantele experimentale s-au
constituit, în funcţie de dozele administrate, după cum urmează:
- varianta 1 - Control;
- varianta 2 500 rad (5 Gy);
- varianta 3 - 1 kR (10 Gy);
- varianta 4 - 2 kR (20 Gy);
- varianta 5 - 3 kR (30 Gy).
-

Vârfurile de lăstari, secţionate sub ultimul nod tulpina!, au fost transferate
după iradiere pc mediul de cultură MS - suplimentat cu fitohormoni (citochinine şi
auxine) în diferite raporturi şi combinaţii.
S-au realizat câte 5 variante experimentale (Tabel 3), cultura calusului
efectuându-se pe aceeaşi variantă hormonală (BD: 1 ,5mg/1 BA + 0,5mg% 2,4D) a mediului de cultură MS ( 1 962). S-au analizat particularităţile
morfogenetice ale calusului în vârstă de opt săptămâni, pe parcursul primelor
două subculturi; evaluarea acumulării biomasei proaspete în calus s-a efectuat în
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raport cu greutatea iniţială a acesteia la inoculare, iar a biomasei uscate, prin
raportarea procentuală la substanţa proaspătă.
Prin subcultivarea calusului primar, provenit din explante tulpinale de
Hyoscyamus niger, s-a obţinut calusul secundar - variantele experimentale de
calus (5 variante) au fost cultivate în aceleaşi condiţii.
Procesul de dediferenţiere la nivelul explantelor (fragmente tulpinale) a
fost relativ accentuat, încă din primele faze ale culturii remarcându-se, pe
varianta de mediu testată, reacţia calusogenetică. Sub acest aspect, la variantele
3 şi 4 şi ( 1 0 Gy şi 20Gy) s-a evidenţiat prezenţa zonelor proembriogene la
nivelul calusului, ceea ce conferă culturii o culoare alb- sau galben - verzui
(Tab. 3).
În ceea ce priveşte consistenţa calusului, se impune aprecierea
aspectului relativ compact, cu excepţia variantei tratată cu 30Gy. Calusul a
prezentat un aspect relativ omogen iar culoarea a variat de la alb - gălbui la
galben - verzui. S-a constatat, de asemenea, stimularea proceselor de creştere şi
proliferare a ţesutului calusat sub acţiunea tratamentelor cu doza de 20 Gy.
Acumularea de biomasă proaspătă, realizată pe parcursul a 8 săptămâni
a înregistrat variaţii fiziologice la nivelul calusului analizat. Nivelul cel mai
crescut de acumulare, în intervalul analizat, s-a înregistrat în special la
variantele 3 ( 1 0 Gy), 4 (20 Gy) şi 5 (30 Gy). În ceea ce priveşte acumularea de
biomasă uscată, randamentul cel mai bun s-a obţinut în cazul variantelor tratate
cu 1 O şi 20 Gy; în cazul probei variantei 5 (30 Gy) s-a înregistrat valoarea cea
mai redusă.
Tabel 3 - Caracterizarea morfo-fiziologica a calusului de Hyoscyamus niger
obtinut din explante tratate cu doze diferite de radiaţii gamma
Tratamentul ap licat
Control
500 rad (5
1 kR (lO

Gy)

Gy)

2 kR (20 Gy)
3 kR (30 Gy)
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Caracteristicile calusului
(8 săptămâni de subcultura)
calus de culoare verzuie, compact, relativ omogen, cu
proliferare şi creştere relativ bună
tesut calusat de culoare galben-verzuie, consistentă
compactă, omogen, proliferare şi creştere bună
calus de culoare alb-verzui, compact, cu meristemoizi,
heterogen, creştere relativ bună
calus alb-verzui, heterogen, compact, cu meristemoizi şi
creştere rapidă
tesut calusat galben-verzui, semifriabil, relativ omogen,
creştere şi proliferare moderată
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Se poate aprecia că dozele mici ( 1 0 şi 20 Gy) de radiaţii gamma induc
variaţii fiziologice în cultura de calus, ce se reflectă în diferenţe mai mult sau
mai puţin semnificative la nivelul acumulării de biomasă proaspăta şi uscată.
5. Investigarea fitochimică a principiilor active in Herba Hyoscyami niger
Analiza cantitativă pentru conţinutul total de alcaloizi

Materialul vegetal, de provenienţe diferite: Cârţa (j ud. Harghita),
Fundulea (jud. Călăraş) şi Budăi (jud. Iaşi), a fost investigat din punct de vedere
calitativ şi cantitativ în vederea evaluării conţinutului în alcaloizi tropanici
exprimaţi în hiosciamină, a poli fenolilor şi flavonelor, a compusilor triterpenici
si fitosterolici.
În ceea ce priveşte conţinutul în alcaloizi plantele, din habitatul de la
Budăi, înregistrează conţinutul cel mai ridicat atât în herba cu fructe (0,298 g %
s.u.), în frunze (0,240 g% s.u.), precum şi în radix (0,208 g% s.u.). Populaţia
cultivată în habitatul de la Fundulea are conţinutul cel mai scăzut, atât în herba
( 1 ,640 g% s.u.), cât şi în frunze (0,092 g% s.u.).
La populaţia de la Cârţa, conţinutul alcaloidic (exprimat în
hiosciamină) este mai ridicat în herba (0,225 g% s.u.) şi mai redus în frunze
(0, 1 59 g% s.u.).
Dintre populaţiile investigate se detaşează populaţia cultivata la Budăi,
judeţul laşi, care are conţinutul cel mai ridicat, în toate organele investigate
fitochimic.
Tabel 4 Conţinutul în principii active le probele analizate de
Hyoscyamus niger L.
-

Proba analizată
(provenienta)
Cârţa (folium)
Cârţa (lrerba)
Ftmdulea (folium)
Fundulea (herba)
Budăi (herba+fructe)
Budtii (folium)
Budăi (radix)

Alcaloizi total
(hiosciamina
e % s.u.)
O, 1 5 89
0,2250
0,092
0, 1 640
0,2976
0,2398
0,2080

Polifenoli
(acid cafcic
e % s.p.)
0, 1 39
0,200
0,029
0,045
0,268
0,063
0,0 1 0
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Flavone
(rutozidă
e % s.p.)
1 ,025
1 ,9 1 7
0,252
0,566
2,3 3 1
0,570
0, 1 42
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Analiza cantitativă pentru polifenoli şi flavone

Cantitatea de poli fenoli cea mai crescută aparţine plantelor din habitatul
de la Cârţa O, 1 3 9 g% s.u. în extractul de frunze şi 0,200 g% s.u. în herba,
urmată de populaţia De Budăi, care are în extractul de herbă cu fructe o
cantitate de 0,268 g% s.u., polifenolii fiind prezenţi totodată, deşi în cantităţi
foarte mici, atât în frunze cât şi în rădăcină.
Populaţia de la Fundulea, înregistrează şi la acest parametru investigat,
cele mai mici valori - 0,029 g% s.u în frunze şi 0,045 g% s.u. în herba.
Cantitatea de flavone din extractele metanolice, provenite din herba şi
din frunzele plante lor de la Cârţa, este crescută
1 ,025 g% s.u. (jolium) şi
1 ,9 1 7 g% s.u. (herba), comparativ cu a plantelor de la Fundulea, care au în
frunze doar 0,252 g% s.u, iar în herba 0,256 g.% s.u.
Valoarea cea mai mare pentru flavone s-a inregistrat in habitatul de la
Budăi, la care s-a evidenţiat o cantitate de 2,3 3 1 g% s.u., depistată in extractul
de herba cu fructe, şi de 0,570 g% s.u. în extractul de frunze. Această variaţie
cantitativă se reflectă evident şi la nivel calitativ.
-

-

Analiza calitativă pentru polifenoli şi flavone

Extractele metanolice, obţinute de la materialul vegetal de F-�voscyamus
niger, au fost folosite pentru analiza calitativă, în scopul cvidenţierii compuşilor
polofenolici şi flavonici . Într-o primă etapă, la nivelul fiecărui extract, s-au
efectuat reacţii de identificare pe grupe de substanţe, după care s-a realizat
cromatografia pe strat subţire (CSS).
Analizând aspectul cromatogramelor se constata că plantele de la Cârţa
şi Budăi conţin compuşi flavonici de tip rutozid, Jipsind alte tipuri de compuşi
flavonoidici. Compuşii polifenolici de tip acid clorogenic - acid cafeic sunt
prezenţi în extractele ce aparţin la toate populaţiile investigate. Î n extractele de
rădăcină, la plantele cultivate la Budăi, nu s-au depistat compuşi flavonici ci
doar un derivat al acidului cafeic, in cantitate foarte mică.
Analiza fitochimică calitativă pentru compuşi triterpenici şi fitosterolici

Din materialul supus extracţiei diclormetanice s-au evidenţiat unii
compuşi de tip triterpenic şi sterolic. Analizând cromatograma, se constată că,
populaţiile investigate au un spectru triterpenic diferit, cel mai bogat aparţinând
populaţiei de la Fundulea, care prezintă 1 O compuşi triterpenici, din care cu
certitudine s-au identificat 13-sitosterolul şi acidul ursolic.
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La populaţia de la Cârţa s-a identificat 13-sitosterolul şi acidul ursolic în
extractul de herba, numărul compuşilor fi ind uşor redus în extractul de frunze,
unde sunt prezenţi 8 compuşi, dintre care 3 sub formă de urmă.
Compuşii triterpenici depistaţi în cele trei tipuri de extracte, la populaţia
de la Budăi sunt în număr de 8, dintre care 4-5 sunt sub formă de urmă; sunt
prezenţi 13-sitosterolul şi acidul ursolic, componente prezente şi în extractul de
rădăcină - de unde lipsesc alte tipuri de compuşi.
La specia Datura stramonium, M IRALDI şi colaboratorii (200 1 ), a
investigat producerea hyoscyaminei şi scopolaminei în diferite parţi ale plantei,
aflată în diferite stadii fenologice. Conţinutul maxim a fost identificat în tulpini
şi frunze provenite de la plante tinere, hiosciamina fi ind componentul
predominant.
Î n urma analizei fitochimice s-a putut constata că la plantele de
măsălariţă se găsesc pe lângă alcaloizi o serie de principii active de tip
polifenolic, flavonic şi sterolic, variind doar cantitatea şi mai puţin spectrul
calitativ al acestora.
Plecând de la Farmacopeea română Ed. a IX-a care prevede un conţinut
minim de 0,04% s.u. alcaloizi totali exprimaţi în hiosciamină, putem consemna
faptul că în urma investigaţiilor fitochimice, populaţiile studiate de noi sunt
bogate în a lcaloizi trapanici pe primul loc situîndu-se populaţiile preovenite din
habitatclc de la Budăi şi Cârţa urmate de populaţia cultivată la Fundulea.
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FRECVENTA GRUPELOR SANGVINE DIN SISTEMUL ABO, LA ELEVII
COLII NUMĂRUL 1 ROMAN (JUDEŢUL NEAMŢ)

S

Ion 1. Băra 1 , Emil ia Rândunică 1 , Cristina Lăcătuşu2

THE FREQUENCY OF THE SANGVINE GROUPS FROM THE SYSTEM
ABO, A T TIIE STUDENTS FROM SCIIOOL NO. l iN ROMAN ( NEAMŢ
COUNTRY)
Key words: blood groups, system ABO, frequency, sex
In the investigated population there were school- boys from
Abstract:
Roman town, Neamţ county.
The frequency of blood groups there were: O 30%; A 42%;
B = 1 9%; AB 9%. These values are near values registered for ali
Romanian population.
In Roman town, between 200 1 - 2004, the frequency of blood
groups is, also, near our results. It is, on the other said, a little
difficult to compare our results with the situation in the world.
The blood groups O, B and AB are more frequent in the males,
and A is more frequent in fcmale group.
=

,=

=

Pentru efectuarea unei analize genetice pertinente, prin care să se
obţină informaţii certe relative la frecvenţa şi dinamica genelor într-o populaţie,
se impune respectarea câtorva principii stricte şi anume:
•
alegerea j udicioasă a genitorilor, care să se deosebească între ei prin unul
sau prin mai multe caractere calitative constante ;
•
verificarea purităţii genice a genitori lor înainte de încrucişarea lor ;
analiza frecvenţei tipurilor de descendenţi care furnizează informaţii despre
caractereleprin care se deosebcau părinţii;
•
urmărirea descendenţei fiecărui cuplu de indivizi, timp de mai multe
generaţii ;
Evident s-a pus şi încă se mai pune problema dacă legităţile sesizate şi
formulate de Mendel, la mazăre, sunt universale. Astfel, la începutul secolului
al XX-lea, W. Bateson a demonstrat că legile mendeliene au valabilitate şi în
lumea animală, inclusiv la om. Deşi legile mendeliene ale eredităţii vizează şi
Universitatea "Al. l . Cuza " , Facultatea de Biologie, B -dul Carol 1,
700506
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie "G. D. Popa" laşi
1

nr .
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specia Homo sapiens sapiens, cercetările din acest domeniu întâmpină încă o
serie de dificultăţi, prin comparaţie cu cele ce se întreprind la plante, animale
şi microorganisme. Dificultăţile provin din faptul că la om, din motive etice şi
morale, nu se pot efectua experienţe de încrucişare dirijată, nu se poate realiza o
consangvinizare strictă, se nasc doar unul sau câţiva copii în fiecare familie, nu
pot fi încă opriţi de la reproducere indivizii care prezintă diferite maladii
ereditare.
Datorită acestor dificultăţi, în genetica umană s-au elaborat metode
specifice de studiu a fenomenului ereditar şi de analiză a genotipului. Studiile
populaţionale compensează inconvenientele cauzate de numărul mic de membri
ai unei famili i. Investigarea gemenilor dizigoţi şi monozigoţi permite buna
cunoaştere a dinamicii caracterelor ereditare.
Cele mai cunoscute şi mai des utilizate în studiile de genetica umană
sunt grupele sangvine. Ele îndeplinesc condiţiile cerute de cercetarea genetică:
sunt frecvente şi uşor determinabile.
Scopul investigatiilor

Cunoaşterea frecvenţei şi dinamicii grupelor sangvine, îr.tr-o populaţie
umană, este deosebit de importantă, atât din considerente medicale, cât şi
juridice. Din punct de vedere medical, cunoaşterea grupei sangvine a unui
individ este obligatorie în cazul transfuziilor. Sub aspect J Uridic, prin stabilirea
grupelor sangvine ale unor indivizi se pot decela anumite grade de rudenie,
aspecte ale filiaţiei (paternităţii) etc. Deoarece în literatura de specialitate, din
ultimii ani, lipsesc abordările frecvenţei grupelor sangvine din sistemul ABO,
pentru populaţia României, ne-am propus să investigăm acest aspect la nivel
zonal (deocamdată), în ideea ca, în final, să se alcătuiască o hartă cu situaţia la
nivelul întregii ţări .
Cercetările noastre s-au axat pe două direcţii şi anume:
•
prelucrarea datelor oferite de un număr de 300 elevi (probanzi), aparţinând
populaţiei şcolare gimnaziale, din Şcoala cu clasele 1-VIII, Nr. 1 din Roman şi
•
prelucrarea datelor cu privire la grupele sangvine din sistemul ABO
determinate la Centrul de Transfuzie Sangvină din Roman, în perioada 200 1 2004.
Din lotul investigat de noi au rezultat date cu privire la frecvenţa
grupelor sangvine din sistemul ABO în populaţia şcolară şi date cu privire la
frecvenţa grupelor sangvine pentru cele două sexe. Datele obţinute au şi o
importanţă ştiinţifică intrinsecă, fiind un instrument în verificarea ipotezei
relative la fenomenul de incompatibilitate matemo-fetală, incompatibilitate care
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ar putea modifica frecvenţa grupelor sangvine. În anumite lucrări de specialitate
se atrage atenţia asupra acestui fenomen, care se manifestă doar în cazul
cuplurilor în care mama are grupa sangvină O, iar tatăl are grupa sagvină A sau
B . Aceste informaţii ne-au determinat să ne orientăm cercetările şi în această
direcţie.
Menţionăm că toate rezultatele obţinute din cercetările noastre au fost
corelate cu datele din literatura de specialitate şi cu cele din statistica C.T.S.
Roman, ajutându-ne să punem în valoare unele concluzii cu deosebită utilitate
teoretică şi aplicativă.
Material şi metode de investigaţie
Materialul biologic investigat

Datele prelucrate în această lucrare au fost obţinute d'.! la un număr de
300 de elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1 din Ron:tan şi au vizat grupele
sangvine atât pentru ei cât şi pentru ceilalţi membri din familie. Înregistrarea
datelor s-a realizat pe baza buletinelor de analize medicale, utilizându-se un
formular ce a fost completat de fiecare elev, cuprinzând şi date referitoare la
grupele de sânge ale membrilor familiei (fraţi, surori, părinţi, bunici).
Sub aspectul componenţei, lotul investigat cuprinde: 300 indivizi
înmatriculaţi în anul şcolar 2003 -2004 la Şcoala cu clasele 1-VIII, nr. 1 din
Roman, născuţi în intervalul 1 989- 1 992 . Repartiţia lor pe clase a fost
următoarea: 60 indivizi din clasele V; 80 indivizi din clasele VI; 9 1 indivizi din
clasele VII; 69 indivizi din clasele VIII. Între aceştia 1 64 au fost fete şi 1 36 au
fost băieţi.
Tot ansamblul de date a fost repartizat în patru dosare, fiecare
cuprinzând indivizii născuţi în acelaşi an ( 1 989, 1 990, 1 99 1 şi 1 992). Pentru a
verifica veridicitatea frecvenţei grupelor sangvine din sistemul ABO, stabilită
de noi, în populaţia şcolară născută în intervalul 1 989- 1 992, am considerat
oportună raportarea lor la datele deţinute în Centrul de transfuzie sangvină din
Roman (datele arhivate la această instituţie în perioada 200 1 -2004).
Concret, având în vedere subiectul investigatiilor noastre, am adunat
date relative la grupele sangvine de la elevii care au avut determinată grupa lor
sangvină şi certitudinea despre grupele sangvine ale celorialţi membri din
familia lor. Discuţia bilaterală cu privire la grupele sangvine din ascendenţa
paternă, maternă şi a colateralilor, s-a finalizat cu completarea fişelor personale.
Pe aceste criterii , ulterior, a fost posibilă alcătuirea unui număr de 21 de
pedigree-uri, folosind simbolistica internaţional acceptată.
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Fiecare familie investigată a fost reprezentată sub forma unui arbore
genealogie (pedigree). S-a plecat de la proband (subiect) sau propositus, marcat
cu P sau cu săgeată (în reprezentarea grafică), căutând un număr cât mai mare
de ascendenţi sau descendenţi. S-au stabilit, astfel, generaţiile parentală ( P ) şi
filiale. S-a acordat o importanţă deosebită fratriilor, adică ansamblului de fraţi şi
surori, rezultate dintr-un cuplu.

o

o

bărbat sănătos
femeie sănătoasă

•

bărbat afectat

•

femeie afectată

�f2f
Jf( '?'

G--Q
o-o
IT:()

�

�

gemeni
monozigoti
divorţ şi o

bărbat şi femeie normal� decedati

nouA cllsAtorie

bărbat şi femeie afectat� decedati

descendenti

cilsătorie ( cuplu )
relatie ilegitimă
cllsAtoric consangvină
cuplu fhn1 copii

66
� p

(o) (6)
1, II, III, . . .

dcsccndenti
multipli

( 2 tii

şi trei fiice )

avort spontan

copil adoptat

lipsa informatiilor

Rezultatele obţinute şi interpretarea lor

Frecvenţa grupelor sangvine din sistemul ABO în populaţiile umane şi
în populaţia românească
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Figura 1 . Frecvenţa grupelor sangvine pe glob
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În 1 9 14, soţii Hirzfeld au stabilit că grupele sangvine diferă de la o
populaţie la alta. McArthur şi Penrose au estimat frecvenţa grupelor A, B şi O,
în ansamblul populaţiilor globului, la valorile: 0=62%, A=2 1 ,5% şi B= 1 6,2%.
Această estimare este surprinzătoare deoarece, în raportul de dominanţă
codominanţă, (L A=L8)>1 şi ar trebui ca în populaţia umană frecvenţa
persoanelor cu grupa sangvină O să fie mult mai scăzută. Există, pe de altă parte,
o distribuţie geografică a grupelor sangvine.
La grupa B, de pildă, frecvenţa cea mai mare (25-30%) este
înregistrată în Asia centrală (nordul Indiei). De aici, frecvenţa descreşte în toate
direcţiile, ajungând în Franţa şi Anglia la 5 - 1 0%, iar în populaţiile din Australia
şi America de Sud aj unge foarte mică sau nulă. O distribuţie asemănătoare se
înregistrează în Africa, unde frecvenţa alelei L 8 este cea mai mare în Congo, de
unde descreşte în toate direcţiile.
Alela L A prezintă frecvenţa cea mai mare în Europa de Vest, Australia
şi unele zone din America de Nord. O frecvenţă mai mare se înregistrează în
populaţia din Tibet, la boşimanii din Africa de Sud, pigmeii din Congo, negrii
din Filipine şi unele populaţii din sudul Indiei. Alela 1 este mai frecventă (75%)
în populaţiile naturale din America (amerindieni), în unele regiuni ale Africii,
Australiei şi Orientului Mij lociu. În Europa ea are o frecvenţă de 55-60%. Unele
triburi de indieni americani prezintă frecvenţa de 1 00% a ale lei 1 . În alte
populaţii se întâlneşte o frecvenţă de 49% pentru 1 şi 5 1 %) pentru L A , sau 87%
pentru 1 şi 1 3% pentru L "
Frecvenţa grupelor sangvine în ţara noastră nu diferă semnificativ de
cea din ţările vecine. Dintr-un total de 1 O 048 70 1 determinări, repartiţia
grupelor sangvine din sistemul ABO, în anul 1 972 în România, a fost
următoarea: Grupa O = 32,68%; Grupa A = 43, 1 5%; Grupa B 1 6,50%; Grupa
AB = 7 ,65%. Î ntr-o altă statistică, realizată prin 1 4 milioane de determinări,
efectuate în anii 1 973- 1 977, frecvenţa grupelor sangvine a fost următoarea:
Grupa O = 36%; Grupa A 4 1 %; Grupa B = 1 6%; Grupa AB = 7%. Ultimele
date (anul 2000) precizează următoarea frecvenţă a grupelor sangvine: Grupa O
= 34%; Grupa A = 4 1 %; Grupa B = 1 9%; Grupa AB 6%. În ceea ce priveşte
populaţia judeţului Neamţ, zona Roman, situaţia se prezintă astfel: Grupa O
33%; Grupa A = 43%; Grupa B = 1 6%; Grupa AB = 8%
''

=

=

=
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Grupa AB, 1 30
8%
Grupa O, 559
33%

1 6%

li Gru pa O
• G rupa A
O Grupa B
O Grupa AB

Grupa A, 729
43%

Figura 2. Situaţia în anul 200 1 la CTS Roman

Grupa AB, 146
8%
G r u p a B, 2 7 3
1 6%

34%

III G ru p a O
• G ru p a A
D G ru p a B

G rupa A, 725
42%

O G ru p a A B

Figura 3. Situaţia în anul 2002 la CTS Roman
Concluzii

Media aritmetică a procentelor sub care s-au găsit grupele sanguine din
sistemul ABO, în perioada 200 1 -2004, în Roman, este redată în tabelul 1 .
Comparând aceste date cu informaţiile pe care le deţinem cu privire la frecvenţa
grupelor sangvine ABO pe teritoriul întregii ţări, pentru anul 2000 (O - 34%; A 4 1 %; B - 1 9% şi AB
6%) se poate concluziona că frecvenţele grupelor
sangvine din sistemul ABO, pentru Roman, se înscriu în parametrii normali,
caracteristici pentru populaţia românească.
-
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Grupa O, 595

31%

1 7%
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Figura 4. Situaţia în anul 2003 la CTS Roman

Grupa AB, 1 78
9%

Grupa B, 320
1 6%

li Grupa
31%

O

• G ru pa A
O Grupa B
O Grupa AB

Grupa A, 847

44%

Figura 5 . Situaţia în anul 2004 la CTS Roman
Tabelul 1 . Frecvenţa grupelor sangvine, în municipiul Roman, în perioada
200 1 -2004
Grupa
Sangvină

2002 %

2003 %

2004 %

Media (% )

o

33,2 1

33,75

3 1 ,36

30,99

32,32

A

43,3 1
1 5,74
7,72

4 1 ,98
1 5,80
8,45

43,54
1 6,55
8,53

43,45
1 6,4 1
9, 1 3

43,07
1 6, 1 2
6,52

B
AB
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Frecvenţa grupelor sangvine din sistemul ABO,
în populaţia ş colară investigată

Estimarea frecvenţei grupelor sangvine din sistemul ABO s-a realizat pe
un lot de 300 de elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. L Roman, în anul
şcolar 2003-2004. Elevii au avut vârste cuprinse între 1 2 şi 1 5 ani.
Toate datele personale oferite de elevi, relative la grupele sangvine, au
fost ordonate în patru tabele care conţin informaţiile relative la numărul
indivizilor, repartiţia lor pe sexe şi pe grupe sangvine în funcţie de anul naşterii.
Ta be l ul 2 Repart1ţ1a e1ev1" ]or, nascuţ1 m anu1 1 992 , pe grupe sangvme
Grupe sangvine
OI
AII
BIII
ABIV
o=4
o=l
o=1
o=l
VB
9
6
6
l
S? = 5
S? = 5
S? = o
S? = 5
5
o
2
o=
o=
o= •
o=
VD
8
8
2
l
S? = 6
S? = o
Cf'= 3
S? = 2
2
3
3
=
=
=
o= o
o
o
o
9
2
2
VE
6
<j? = 2
�= 6
y�o
<j?= 3
· �= 2
,:J;= 1 2
{' = 5
�= 4
4
TOTAL
26
16
14
S? = 1 4 .
S? = I l
S? = 2
S? = 1 0
Clasa

Ta be 1u 1 3 . Repart1ţ1a e1ev1" ] or, născuţi în anu 1 99 1 , pe grupe sangvine
Grupe sangvine
OI
AII
BIII
ABIV
5
4
o=
o=l
o= o
0'=
4
VI B
9
Il
3
<;! = 4
S? = 4
S? = 7
S? = 2
4
4
3
o=
o=
o=1
o=
4
9
VI D
8
2
<j? = 4
<j? = 5
S? = l
S? = l
o=3
o= 5
o= 2
o= 3
5
7
VI E
6
12
5
7
2
=
=
S? = 3
=
Cf_
S?
S?
o= • •
o= 1 4
o= 6
o= 4
29
25
TOTAL
14
12
S? = 1 5
S? = 8
S? = 1 4
S? = 8
Clasa
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Tabelul 4. Repartiţia elevilor, născuţi în 1 990, pe grupe sangvine
Clasa
Grupe sangvine
OI
AII
BIII
ABI V
d' = 6

d' = 4

VII A

4

�= o
VII B

9

7

�= 4
d' = 3

d' = 4

VII C

5

VII D

8

� =3
d' = 4

4

TOTAL

26

Cjl = 4
c\' = 1 4
�

=

12

3

4

�=2
c\' = 2

18

�=2
0=6

� =4
d' = 8

10

Cjl = 2

c\' = 24
39
� = 15

4

� =4
d' = 1

d' = 7

Il

�=1
d' = 2

d' = O

_2_ = 5

=

3

� =4

8

� 5
d' = 2

d' = 2

d' = 3

10

cţ = 2
c\' = o
1

�=1
-

d' = 4
8
�= 4

� = 12

Tab e 1 u1 5 Repart1ţ1a e 1 evi" 1or, născuţi m 1 989 , pe grupe
Grupe sangvine
OI
AII
BIII
6
2' = 1
=
6
c\'
o
4
12
VIII A
10
� =4
� 3
cţ = 6
d' = 7
d' 1
d' = 4
VIII B
7
12
3
�=3
�=2
� =5
O' = 2
d' = 2
d' = 1
7
4
VIII C
5
� =3
Cjl = 2
� =6
c3' = 1 4
6" = 4
d' = 1 2
TOTAL
22
11
31
� = 10
�= 7
� = 17
.

•

sangvme

Clasa

ABIV

�

-

=

=

1

0 =o
� = 1
d' = o

4

� =4
c3' = o
5

s) = 5

Din totalul de 300 de elevi investigaţi, 89 aparţineau la grupa sangvină
O, 1 25 la grupa sangvină A, 57 la grupa sangvină B şi 29 la grupa sangvină AB.
Situaţia procentuală este redată în figura 6.
Dacă ne referim la elevii născuţi în anul 1 992, situaţia este următoarea:
1 6 elevi prezintă grupa sangvină O, 26 elevi prezintă grupa sangvină A, 14 elevi
prezintă grupa sangvină B, 4 elevi prezintă grupa sangvină AB (vezi figura 7)
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Grupa AB
9%

Grupa A
42%

• G ru pa O

• Grupa A

D Grupa B

D Grupa AB

Figura 6. Frecvenţa grupelor sangvine pe di ferite vârste

Grupa AB

Grupa O

7%

27%
23%

• Grupa O
• Grupa A
O Grupa B

Grupa A

O Grupa AB

43%

Figura 7. Frecvenţa grupelor sangvine la eşantionul de elevi născuţi în 1 992
Î n ceea ce priveşte indivizii născuţi în 1 99 1 , situaţia este următoarea: 25
elevi aparţineau la grupa sangvină O, 29 elevi aparţineau la grupa sangvină A,
14 elevi aparţineau la grupa sangvină B şi 1 2 elevi aparţineau la grupa sangvină
AB (figura 8).
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Grupa AB
1 5%
31 %

Grupa B

• Grupa O
• Grupa A

1 8%

O Grupa B
O Grupa AB
Grupa A
36%

Figura 8 . Frecvenţa grupelor sangvine la eşantionul de elevi născuţi în 1 99 1 .
Dacă ne referim la elevii născuţi în anul 1 990 (Figura 9), situaţia este
următoarea: 26 elevi prezentau grupa sangvină O, 3 9 elevi prezentau grupa
sangvină A, 1 8 elevi prezentau grupa sangvină B şi 8 elevi prezentau grupa
sangvină AB

Grupa AB
9%
29%

• Gru pa O
• Grupa A
O Gru pa B
O Grupa AB

Grupa A
43%

Figura 9. Frecvenţa grupelor sangvine la eşantionul de elevi născuţi în 1 990.
Î n ceea ce-i priveşte pe cei în 1 989 (Figura 1 0), situaţia este următoarea:
22 de elevi aveau grupa sangvină O; 31 de elevi aveau grupa sangvină A; 1 1
elevi aveau grupa sangvină B şi 5 elevi aveau grupa sangvină AB
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Grupa AB
7%

• Grupa O

32%

• Grupa A
D Grupa B
O G rupa AB
Grupa A
45%

Figura l O. Frecvenţa grupelor sangvine la eşantionul de elevi născuţi în 1 989.
Frecvenţa grupelor sanguine la cele două sexe

Pentru a estima frecvenţa grupelor sangvine pe sexe s-au regrupat datele
din tabelele precedente, în funcţie de sex (Tabelul 6).
Tabelul 6. Frecvenţa grupelor sangvine pe sexe, în cadrul cşantionului de elevi
investigat de noi
Gmpa
sa ng_v ină
Băieţi

o1

A II

B III

AB IV

42

64

20

10

Fete

47

61

37

19

TOTAL

89

1 25

57

29

În cadrul eşantionului populaţional investigat de noi, au fost 1 36 de
băieţi şi 1 64 de fete. Relativ la apartenenţa lor la una sau alta dintre grupele
sangvine situaţia a fost cea redată în tabelul 6 şi figura I l .
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• Fete OI

�

AB IV
Fete ABIV Balet
J Ya
Ba ieti Blll
6%
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Fete OI

;--"'.._:'?"'o.,._.._J
.."..

,1� Baieti O I
Baieti O
14%

• Fete Ali
III Baieti Ali
D Fete Blll
D Baieti Blll

20%

1!1 Fete ABIV

22%

D Baieti ABIV

Figura 1 1 . Frecvenţa grupelor sangvine pe sexe, în eşantionul populaţional
investigat.
Analiza datelor prezentate în tabelul 6 demonstrează că sexul feminin
este preponderent în toate cazurile. Luând în considerare şi datele relative la
grupele sangvine din ascendenta lotului investigat situaţia s-a prezentat astfel:
Tabelul 7. Situaţia numerică a indivizilor din ascendenţă pe sexe

OI

d
313

A II

GRUPELE SANGVINE
B III

<ţ

d

Q

c)

<ţ

302

328

389

171

1 42

.,.

AB IV

C)

<ţ

79

62

Dacă facem o comparaţie între valorile obţinute pentru fiecare dintre
cele două sexe, în cadrul fiecărei grupe sangvine, ajungem la concluzia că
grupele sangvine O, B şi AB sunt mai frecvente printre reprezentanţii sexului
bărbătesc, în timp ce grupa sangvină A este mai bine reprezentată în cadrul
sexului feminin.
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Cauze care induc modificarea frecvenţei grupelor sangvine

Sunt autori care afirmă că distribuţia grupelor sangvine ar putea fi
influenţată de incompatibilitatea mamă făt. Cercetări efectuate de Waterhouse
( 1 94 7), apoi de Matsunaga ( 1 962), au sugerat că în încrucişările de tipul O x A
(mama O şi tatăl A), numărul de copii cu grupa sangvină A este foarte scăzut
(25%). De asemenea, în căsătoriile în care mama are grupa sangvină O şi tatăl
are grupa sangvină B, numărul de copii cu grupa sangvină B este cu 1 8% mai
mic decât cel apreciat teoretic. O altă observaţie importantă, care a fost
menţionată în lucrările de specialitate, relevă faptul că multe dintre femeile cu
grupa sangvină O au un număr crescut de avorturi.
Scăderea numărului de copii cu grupa sangvină A sau B în căsătoriile
de tipurile O ( ',2 ) x A k;' ), O ( � ) x B ( c3' ) şi O ( \l ) x AB k)' ) se datorează faptului
că în corpul matern sunt produşi, în serul sangvin, anticorpi anti-A (a) şi
anticorpi anti-B (� ). În timpul vietii intrauterine, unele celule sangvine cu
genotipul A, formate de foetus, intră în circulaţia sangvină a mamei (mai ales în
timpul naşterii când se rupe placenta )şi acţionează ca antigene care stimulează
producerea de anticorpi anti-A. La naşterea următoare anticorpii, formaţi în
timpul sarcinii precedente, trec în circulaţia sangvină a fătului, provocându-i
moartea. Asemenea căsătorii, între femei cu grupa O şi bărbaţi cu alte grupe
sangvine se numesc ABO- incompatibile.
Dcsccndenţi rezultaţi din căsătorii de tipul O x A
Generaţia

II

III

p

AII

Figura 1 2 . Arborele genealogie (pedigree-ul) realizat pentru probandul A.A.
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I

Il

III

p

Figura 1 3 . Arborele genealogie (pediree-ul) realizat pentru probandul B.L.
Ipoteza cu privire la incompatibilitatea sangvină, care ar modifica
frecvenţa grupelor sangvine, trebuie admisă cu rezerve, deoarece cercetările au
fost făcute pe serii prea mici .
Noi a m veri ficat această ipoteză pe u n număr d e 2 0 d e cazuri din
eşantionul investigat, acătuind arborii filogenetici (pedigree-urile) în cazurile
căsătorii lor dintre femei cu grupa sangvină O şi bărbaţi cu grupa sangvină A, B
sau AB,. Astfel am constatat că în cazul căsătoriei de tipul O x A există 1 3
cazuri, pentru O x B sunt 6 cazuri, iar pentru căsătoria de tipul O x AB există
doar un singur caz.
În condiţiile prezentate în nota cu privire la imposibilitatea verificării,
în laborator, a datelor despre grupele sangvine ale ascendenţilor şi
descendenţilor, oferite de probanzi, din analiza efectuată asupra descendenţilor
rezultaţi în cazul uniunilor de tip O x A s-au înregistrat următoarele rezultate:
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de un singur individ
cu grupa sangvină OI
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de doi indivizi cu
grupa sangvină OI
În 3 cazuri, descendenta a fost reprezentată de către un singur individ cu
grupa sangvină AII
În 2 cazuri, descendenta a fost reprezentată de către doi indivizi, ambii
cu grupa sangvină AII
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În 4 cazuri, descendenta a fost reprezentată de către doi indivizi, unul
prezentând grupa sangvină OI, iar celălalt grupa sangvină AII
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de trei indivizi,
d intre care doi cu grupa sangvină OI şi unul cu grupa sangvină AII
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de patru indivizi,
dintre care doi indivizi cu grupa sangvină OI şi doi indivizi cu grupa sangvină
AII
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra cazurilor detaliate mai sus,
am realizat următorul tabel.
Tabelul 8 . Fenotipurile şi raporturile lor înregistrate în descendenta căsătoriilor
de tipul O x A
Descendenţa
Nr. de cazuri

l OI

2 OI

l

l

l AII
3

2 AII
2

1 01
l AII
4

2 01
l AII
l

2 OI
2 AII
l

În cazul celor 1 3 pedigree analizate, rezultate din căsătorii de tipul O x
A, unde mama are grupa sangvină OI şi tatăl are grupa sangvină AII, rezultatul
global se prezintă astfel: un număr de 1 1 descendenţi prezintă grupa sangvină
OI, în timp ce 1 4 descendenţi prezintă grupa sangvină AII.

Figura 14. Redarea schematică a rezultatului unei căsătorii de tipul O
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Aceste rezultate nu ne pot îndreptăţi să infirmăm sau să confirmăm
ipoteza cu privire la incompatibilitatea materno-infantilă care ar reduce numărul
descendenţilor cu grupa sangvină AII, din două motive:
a) Din punct de vedere genotipic, indivizii care prezintă grupa sangvină AII
pot fi homozigoţi (LAL A) sau heterozigoţi (LAl), ceea ce va conduce la rezultate
djferite în ceea ce priveşte fenotipul descendenţilor.
b) Verificarea ipotezei s-a făcut pe un număr mic de cazuri.
Descendenţi rezultaţi din căsătorii de tipul Ox B
Generaţia
1

II

III

p

Fig. l 5 . Arborele genealogie (pedigree-ul) realizat pentru probandul A.R.
Din analiza realizată asupra descendenţilor rezultaţi în cazul căsătoriilor
de tip O x B s-au înregistrat următoarele rezultate :
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de un singur individ
cu grupa sangvină OI;
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de doi indivizi, ambii
cu grupa sangvină OI;
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de un singur individ
cu grupa sangvină BIII;
Î ntr-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de doi indivizi, ambii
cu grupa BIII;
Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de doi indivizi, unul
cu grupa sangvină OI şi al doilea cu grupa sangvină BIII;
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Într-un singur caz, descendenta a fost reprezentată de trei indivizi,
dintre care doi având grupa sangvină OI, iar al treilea prezentând grupa sangvină
B III.
Tabelul 9 . Fenotipurile şi raporturile fenotipurilor înregistrate în cazul uniunii
dintre grupa sangvină O x B
Descendenta

2 01

1 01

Nr. de cazuri

l

l

1 BIII

2 BIII

l

l

2 OI
l BIII
l

1 01
l BIII
l

Pe ansamblu, în cele 6 cazuri de uniuni dintre grupele sangvine OI şi
BIII rezultatul global a fost: 6 indivizi cu grupa sangvină OI şi 5 indivizi cu
grupa sangvină B III. Şi de această dată rezultatele înregistrate nu sunt suficiente
pentru a susţine sau infirma ipoteza incompatibilităţii matemo-infantile.
X

X

Figura 1 6. Rezultate ale căsătoriei de tipul O x B
Pentru a exemplifica uniunea de tip O
în lotul investigat.

x

AB am avut doar un singur caz,
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Căsătoria de tipul O x AB
Generaţia
1

II

III

••

Figura 1 7. Arborele genealogie (pedigree-ul) realizat pentru probandul S.G.
Din punct de vedere teoretic, o astfel de uniune ar putea conduce la
apariţia, în descendenţă, a indivizilor cu grupa sangvină A şi a celor cu grupa
sangvină B .
Cu această ocazie trebuie să menţionăm faptul că, în lucrări de specialitate cu
caracter medical, sunt analizate cazuri de incompatibilităţi matemo-infantile cu
repercusiuni grave asupra fătului.
Incompatibilitatea de grupă sangvină între făt şi mamă duce la o boală
complexă - eritroblastoza fetală - caracterizată prin distrugerea excesivă de
eritrocite, responsabilă la rândul său de apariţia unui grup de simptome, dintre
care cele mai proeminente sunt : ancmia de tip hemolitic, hiperplazia
eritroblastică în măduva osoasă, ficat şi splină, icter cu hiperbilirubinemie
indirectă, edeme generalizate hepato şi splenomegalie. Boala apare în cursul
vieţii intrauterine şi se manifestă, clinic, în primele zile de viaţă extrauterină.
Patogenia eritroblastozei fetale a fost elucidată. S-a constatat că serul mamelor
care au născut copii cu această boală conţine un anticorp care aglutincază
critrocitele nou-născuţilor şi pe cele ale taţilor. Ulterior s-a demonstrat că
antigenul din eritrocitele aglutinate era din sistemul Rh şi s-a stabilit, statistic,
că în toate cazurile de boală hemolitică cunoscute, copiii şi taţii erau Rh
pozitivi, iar 90% dintre mamele cu copii bolnavi erau Rh-negative. Aceste
constatări au fost ulterior confirmate şi, în plus, s-a constatat că nu numai
antigenul Rh poate fi cauza imunizării mamei şi, deci, cauza de manifestare a
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bolii nou-născutului, ci şi antigenele din sistemul ABO, ca şi altele din sistemele
sangvine mai recent descoperite.
X

""'

0
/
Figura 1 8 . Redarea schematică a rezultatului căsătoriei dintre O x AB
Concluzia acestor observaţii este că toate cazurile de critroblastoză
fctalft au un mecanism comun şi anume imunizarea mamei cu un antigen care
lipseşte de pe eritrocitcle ei, dar care este prezent pe cele ale fătului şi pe care
acesta 1-a moştenit de la tată.
Imunizarea mamei este rezultatul trecerii prin placentă a unei cantităţi
variabile din eritrocitelc fătului, pe suprafaţa cărora există antigenul incriminat.
Deoarece acest antigen lipseşte din organismul mamei, împotriva sa se
formează anticorpi specifici care trec bariera placentară în ţesuturile şi circulaţia
tătului şi se alipcsc de suprafaţa eritrocitclor, la nivelul antigenului care le-a
provocat apariţia. Eritrocitele învelite cu asemenea anticorpi devin vulnerabile
pentru celulele fagocitare şi sunt distruse în mod rapid. Dacă fătul nu este
capabil să producă suficiente eritrocite noi, apare un grad sever de anemie care
de multe ori îi provoacă moartea. Dacă hemoliza este mai redusă, fătul poate fi
născut viu, dar cu anemie şi icter. Creşterea cantităţii de bilirubină este
totdeauna mai mare decât gradul hemolizei, deoarece ficatul nou-născutului este
incapabil să o elimine prin bilă. Cantitatea mare de bilirubină din ser poate să
provoace leziuni cerebrale şi leziuni toxice în alte organe. Pe de altă parte,
hemoliza intensă este urmată de hiperplazia seriei eritrocitare din măduva
osoasă.
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Deşi cele mai grave cazuri de eritroblastoză fetală se datorează
factorului Rh, cele mai multe dintre acestea sunt rezultatul incompatibilităţii
între factorii din sistemul ABO. Accidentele care rezultă din această ultimă
cauză sunt însă mult mai puţin severe. Uneori însă, chiar incompatibilitatea
ABO poate avea o alură gravă sau chiar foarte gravă. Dintre factorii sistemului
ABO, anticorpii anti A constituie mult mai frecvent cauza bolii decât cei anti-B
şi s-a constatat că, în aceste cazuri, mamele au aproape întotdeauna grupa
sangvină O.
Boala hemolitică rezultată din incompatibilitatea în sistemul ABO are
câteva caracteristici specifice : prima sarcină este anormală mai frecvent decât
în incompatibilitatea la factorul Rh. De regulă, boala este mai uşoară iar anemia
poate chiar lipsi de la naştere. Sferocitoza este prezentă şi mult mai evidentă
decât în incompatibi litatea Rh, iar testul Coombs este frecvent negativ.
Relaţia dintre grupele sangvine şi tipul gemcnilor

În anul 1 876, F, Galton a elaborat teoria studiului gemenilor
monozigoţi, cu scopul de a stabili influenţa mediului asupra unor indivizi
identici din punct de vedere ereditar.
Gemeni i pot fi de două feluri :
- monozogoţi, proveniţi din segmentarea unui singur ou ( zigot ), obţinut din
fecundarea unui singur ovul cu un singur spermatozoid, fiind identici din punct
de vedere genetic. Din punct de vedere teoretic şi practic, din fecundarea unui
ovul cu un spermatozoid, pot lua naştere doi, trei şi mai mulţi gemeni
monozigoţi, toţi obligatoriu de acelaşi sex.
dizigoţi, proveniţi din două sau mai multe ovule fecundate, fiecare, cu câte
un singur spermatozoid, care dau două sau mai multe ouă ( zigoţi ), din care
apoi se nasc fie numai fete, fie numai băieţi, fie şi băieţi şi fete.
Deosebirea între gemenii monozigoţi şi dizigoţi este foarte mare,
deoarece gemenii monozigoţi au acelaşi genotip, de aceea ei sunt foarte
asemănători anatomo-morfologic, fiziologic şi comportamental, deosebirile
fiind date în special de acţiunea diferită a mediului. Gemenii dizigoţi au
genotipuri diferite şi se aseamănă între ei tot aşa cum se aseamănă fraţii şi
surorile născuţi la diferenţă de unul sau mai mulţi ani.
Separarea gemeni lor în monozigotici sau dizigotici se face pe baza unor
caractere determinate ereditar: sexul, grupele sangvine, particularităţile serice şi
tisulare, culoarea şi forma părului, culoarea ochilor, înălţimea şi alte măsurători
antropometice. Actualmente, separarea gemenilor se poate face prin analiza
ADN- ului .
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În lotul investigat am întâlnit următoarele cazuri de ge'lleni :
- în primul caz, cei doi gemeni sunt născuţi în anul 1 989, sunt de sexe diferite
şi au grupe de sânge diferite:
U.C. o - are grupa sangvină OI
U.E. Cfl - are grupa sangvină AII
Concluzia este că cei doi gemeni sunt dizigoţi.
în al doilea caz, cei doi gemeni sunt născuţi tot în anul 1 989, sunt de sexe
diferite şi au grupe de sânge diferite :
P.Ş. o - are grupa sangvină AII
P.A. Cfl - are grupa sangvină OI
Concluzia este că cei doi gemeni sunt dizigoţi.
în cel de-al trei lea caz, gemenele sunt născute în anul 1 990, sunt de acelaşi
sex şi au grupe de sânge diferite :
D.A. � are grupa sangvină BIII
D.M. � - are grupa sangvină ABIV
Concluzia este că cele două gemene sunt dizigote.
-

(;cncraţia

II

III

p

Figura 1 9. Arborele genealogie ( pedigree-ul ) realizat pentru gemenele
D.A. şi D.M.
În cazurile prezentate, gemenii au fost consideraţi dizigotici datorită
următoarelor caractere determinate genetic: sexul ( pentru primele două cazuri ),
grupele sangvine, culoarea ochilor, culoarea şi forma părului şi înălţimea. La
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gemenii dizigoti, grupele de sânge sunt diferite, iar la gemenii monozigoţi sunt
identice.
Concluzii

Eşantionul populaţional investigat de noi a fost alcătuit din 300 de
indivizi născuţi în intervalul 1 989- 1 992, înregistraţi ca elevi la Şcoala cu clasele
I-VIII, Nr. 1 din Roman şi care şi-au determinat grupa sangvină în perioada
2003-2004.
Colectarea datelor a fost dificilă, deoarece numărul persoanelor care îşi
determină grupa sangvină a scăzut foarte mult după 1 996 (datorită Legii
1 0511 996, în care se speci fică faptul că nu mai sunt prevăzute sancţiuni pentru
persoanele care nu au înscrisă grupa sangvină în actul de identitate şi datorită
unui Ordin al Mirlistrului Sănătăţii, din noiembrie 1 999, prin care se percep taxe
pentru analizele de laborator).
Frecvenţa grupelor sangvine în populaţia şcolară din Şcoala cu clasele
I-VIII, Nr. 1 din Roman, a fost: grupa O 30%; grupa A = 42%; grupa B
1 9%; grupa AB = 9%
Frecvenţa grupelor sangvine, în eşantionul populaţional investigat, sunt
apropiate de valorile înregistrate pentru populaţia României în anul 2000 (O
34% ; A 4 1 %; B = 1 9%; AB 6% ).
Conform datelor furnizate de C.T.S. Roman, în perioada 200 1 -2004,
frecvenţa grupelor sangvine din sistemul ABO, la nivelul zonei Romanului, se
înscrie în parametrii normali, înregistraţi pentru populaţia României, aceasta din
urmă înscriindu-se în intervalul de characteristic pentru continentul european.
Pentru a compara valorile obţinute pentru populaţia investigată, cu
valorile estimate pe plan mondial, trebuie să ţinem cont de distribuţia geografică
a grupelor sangvine în populaţia umană.
În ceea ce priveşte frecvenţa grupelor sangvine pe sexe, a reieşit că
grupele sangvine O, B şi AB sunt mai frecvente în cazul sexului bărbătesc, în
timp ce grupa sangvină A este mai bine reprezentată în cadrul sexului femeiesc.
=

=

=

=
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IMPLICA ŢI/LE GENETICE ALE CONSUMULUI DE DROGURI

Laura Buburuzan 1 Ion 1. Băra 1
GENETIC IMPLICA TIONS OF DRUGS CONSUMPTION
Key words: toxicodependence, drugs, mutagenic agents, mutations, chromo
somial aberation
Abstract:
This study demonstrates that drugs are very powerful
mutagenic agents that induce mutations in the cells of those who
take them. The mutagenic effect of drugs can be seen in the ce lis of
the parents as well as in the offspring.
It has been demonstrated that the hereditary factors have a very
big influence upon the predispositions towards addiction which is
differend from one person to another. The drug addiction is also
involved in some diseases such as Long QT syndrome, Parkinson,
oesofageal cancer. The latest descoveryes show some ways of
fighting the addiction with the help of genetic ingeneering.
Introducere

Agenţii mutageni sunt factori de natură fizică sau chimică capabili să
inducă şi să crească rata mutaţiilor peste limitele celei naturale. Drogurile sunt
agenţi mutageni.
În studiul implicaţiilor genetice pe care le are consumul de droguri s-au utilizat
animale transgenice create prin introducerea unei noi secvenţe de ADN în
cadrul liniei germinale prin adiţie la nivelul embrionului, animale knokout
obţinute prin inhibarea sau potenţarea manifestării funcţiei unei gene sau linii
asupra cărora nu s-a intervenit prin inginerie genetică.
Tehnica QTL (quantitative trait locus) mapping combinată cu scheme
de încrucişare bine controlate pemite cercetătorilor să identifice anumite regiuni
cromozomice care ascund gene ce influenţează anumite caractere.
Cel mai frecvent utilizate animale sunt rozatoarele, dar şi alte specii de
animale pot furniza informaţii importante: primatele, Drosophila melanogaster,
Caenorhabditis e/egas, Danio rerio (peştele zebră). Secvenţele de ADN uman
şi al altor organisme sunt asemănătoare. De aceea descoperirile făcute la
Universitatea "Al. 1. Cuza" , Facultatea de Biologie, B- dul Carol 1, nr. 20A Iaşi
700506
1

,
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animale cu pnvtre la asocierea unor anumite gene cu comportamente şi
modificări fiziologice specifice consum. de droguri, pot fi extrapolate şi la om.
Posibilitate de a controla caracteristicile genice la animale le permite
cercetătorilor să identifice importante căi de investigaţie care pot apoi fi aplicate
în cadrul cercetărilor la om.
Discuţii
Dctcrminismul genetic al consumului de droguri.

Este imposibil de descris o " formulă genetică" , nu exiată o genă care să
provoace toxicodependenţa. Există în schimb factori genetici care pot altera un
anumit aspect al organismului făcîndu-! mai vulnerabi l . Factorii genetici au o
contribuţie de 40
60 % în dependenţa de droguri şi alcool. Cercetările
sugerează că tendinţa de a deveni dependent de droguri este moştenită, avînd la
bază unele mutaţii genetice. Datorită mutaţiilor funcţiile gcnei alterate se traduc
în sintetizarea de proteine cerebrale alterate ( enzime, receptori, proteine
semnal, proteine de transport, proteine structurale ) şi dereglarea funcţiilor
transmiţătorului. Expunerea la o substanţă ce dă dependenţă poate "normaliza"
chimia creierului astfel încât persoana respectivă simte nevoia readministrării
drogului. De exemplu, o persoană ce prezintă o mutaţie în gena ce codifică
pentru enzima tirozin hidroxilază ( care este crucială pentru sinteza dopaminei )
prezintă o valoare a dopaminei din organism sub nivelul valorilor normale.
Ingestia de cocaină aduce nivelul dopaminei la normal pentru prima dată în
viaţa persoanei respective datorită capacităţii cocainei de a inhiba transportul
dopaminei în sistemul limbic . În consecinţă scăderile dopaminei din sistemul
!imbie pot fi atât de dramatice şi scurte în timp, încât revenirea la valorile
dinainte duce la apariţia stărilor depresive psihice dar şi a activităţilor motoare.
În continuare astfel de creşteri şi scăderi drastice ale nivelului dopaminei
l imbice duc la alterări serioase pe calea celulelor nervoase dopaminergice.
Mecanismul de acţiune al drogurilor este acelaşi. Acestea influenţează
neuronii de tip dopaminergic care eliberează neurotransmiţătorul dopamina la
nivelul sistemului mezolimbic -- mezocortical din care face parte şi aşa numitul
"sistem de recompensă". Acest sistem intră în acţiune în toate situaţiile ce
produc plăcere, de la cele sexuale la cele produse de droguri. Diferiţi cercetători
au aj uns la concluzia că susceptibilitatea genetică la diferite droguri poate fi
legată în particular de diferenţe de la nivelul receptorilor nervoşi unde aj unge
dopamina. Receptorii nervoşi în general şi cei situaţi la nivelul sistemului de
recompensă în particular, nu sunt altceva decât complexe moleculare proteice a
căror structură e codificată de gene. Un grup de cercetatori americani după ce a
-
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identificat gena care codifică pentru receptorul dopaminei ( gena DRD2 ), a
sugerat că aceasta se poate prezenta în diverse forme în funcţie de care
influenţează susceptibilitatea la alcool şi droguri ( Ulh et al. 1 992; Blum 1 99 1 ).
Alţi cercetători au identificat un " marcator", au descris secvenţele de informaţie
care la nivelul fragmentelor de ADN Taq A l şi B l , sunt responsabile de
codificarea receptorilor dopaminei (Ulh et al. 1 9 9 1 ) . Cercetările din ultima
vreme au arătat că la indivizii dependenţi de alcool şi heroină aceşti marcatori
sunt prezenţi în exces şi au anumite particularităţi care j ustifică di ferenţele în
numărul şi tipul receptorilor pentru dopamină. S-a constatat că 30 % dintre
toxicodependenţi prezintă variante ale genei DRD2 care au o mare
vulnerabilitate la droguri.
Predispoziţia spre toxicodependenţă e moştenită. Cei ce devin
dependenţi mai devreme şi avînd la activ mici cantităţi de droguri consumate
prezintă o predispoziţie genetică mai ridicată. Contribuţia genetică maternă
cuprinde mai multe gene, în timp ce contribuţia paternă e concentrată pe mai
puţine gene. Dacă un copil moşteneşte gene mutante de la ambii parinti
probabilitatea ca acesta să devină toxicodependent prin expunerea la droguri sau
alcool creşte. Cu cât e mai mare "doza" de gene mutante materne cu atât e mai
ridicat riscul copilului de a deveni dependent. O astfel de persoană poate deveni .
dependentă imediat după prima ingestie de droguri sau alcoolică după 2
3
consumuri de alcool.
Variaţi ile în cadrul diferitelor căi de metabolizare ale unor substanţe de
la o persoană la alta au un rol important în modularea riscului de a deveni
dependent de droguri. Citocromul P450 este un complex ce conţine enzime
(CYP) care metabolizează diferite droguri activînd ( de la codeină la morfină )
sau dezactivînd ( de la nicotină la cotinină ) predispoziţia spre abuzul de
droguri . Unele dintre enzimele CYP sunt polimorfice. Există anumite mutaţii
ale genelor ce codifică pentru aceste enzime, mutaţii care se regăsesc în
indivizii cu activitate enzimatică scăzută sau inexistentă ( CYP2A6, CYP2D6 ) .
În acest caz în funcţie de alelele corespunzătoare genomului fiecărui individ,
există o predispoziţie diferită pentru consumul de droguri şi tutun. În diferite
studii s-a arătat că mutaţiile CYP2D6 şi CYP2A6 protejează indivizii împotriva
dependenţei de codeină şi respectiv nicotină.
-

Drogurile şi sarcina

Cercetări făcute pe şoarecii de laborator
A fost testată capacitatea mutagenă a metadonei (drog de substituţie
utilizat în tratamentul toxicodependenţei) prin administrarea unei concentraţii
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diferite la şoarecii de laborator apoi investigarea mutaţiilor letale dominante şi
analiza spermatoc itelor.
La masculii trataţi cu metadonă în urma analizei spermatocitelor s-a
observat formarea unor configuraţii cromosomiale anormalede tip pereche. S-a
observat că metadona a crescut rata morţilor embrionare prin studiul femelelor
gestante. Au apărut de asemenea lanţuri de cvadrivalenţi şi numeroase
translocaţii.
La şoarecii de laborator s-a testat de asemena potenţialul mutagen al
amfetaminelor, medicamente simptomimetice psihostimulante. Aceste
medicamente sunt frecvent utilizate ca droguri creînd dependenţă, suprimînd
oboseala şi foamea. În final s-a observat că indicele mutagenic a suferit o
creştere de 5 procente de la 8,90% în cazul grupului martor la 1 3 ,92% în cazul
grupului test. De asemenea numărul morţilor embrionare timpurii a crescut de la
89 la 1 27 la grupul test.
Cercetări pe maimuţe ( Macaca mulatta )
S-au făcut studii ce au demonstrat acţiunea nocivă din punct de vedere
genetic a heroinei atât asupra femelelor de Macaca mulatta cât şi a puilor
acestora. Atât mamele cât şi puii au demonstrat o dublare a numărului de
schimburi între cromatidele surori. Puii au avut de zece ori mai multe aberaţii
cromosomiale decât puii din grupul de control. Puii au demonst1 at o mai mare
sensibilitate la heroină comparativ cu mamele în ceea ce priveşte aberaţiile
cromosomiale şi aceeaşi sensibilitate în legătură cu schimbul între cromatidele
suron.
Căile prin care au fost induse alterările cromosomiale de la mame la pui
sunt transplacentare şi prin laptele matern.
Observaţii facute la om
S-au obţinut date citogenetice prin analiza unui lot de 99 femei
însărcinate, dependente de droguri ( din care 80 făceau parte din programul de
menţinere cu metadonă iar 1 9 dependente de droguri ) şi cei 1 O 1 copii la
naştere. 1 O % din cele 27907 celule investigate prezentau aberaţii
cromosomiale. Acţiunea asupra cromosomilor a fost la întâmplare şi a afectat
toţi cromosomii. S-au observat în medie 1 4 aberaţii pentru fiecare 1 O celule
aberante luate în calcul.
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Efectul mutagen al drogurilor

Drogurile au un efect genotoxic atacînd ADN-u i , provocînd mutaţii şi
alterând materialul ereditar. Acest aspect al acţiunii nocive a drogurilor se poate
astfel extinde şi la generaţiile vi itoare. Conform raportului Naţiunilor Unite
publicat în septembrie 200 1 , consumul de ecstasy a crescut cu 70 % între 1 995
şi 2000. Ecstasy şi amfetaminele au depăşit astfel consumul de heroină şi
cocaină. Raportul CNR care a fost întocmit în urma a peste 3 ani de studii, a
afirmat că testele pc animale de laborator au demonstrat dezvoltarea unei relaţii
directe între consumul de ecstasy şi cocaină şi alterarea ADN.
Într-un studiu făcut pe dependenţi de heroină-marij uana şi dependenţi
de marijuana s-a examinat prezenţa aberaţiilor cromosomiale în limfocitelc
periferice. S-a observat că dependenţii de heroină-marijuana prezintă de 2 1 ,3 ori
mai multe aberaţii cromosomiale decât grupul de control şi de 7,9 ori mai multe
aberaţii decât dependenţii de marij uana (Chiesara et al. 1 983 ) . În urma
tratamentului cu droguri de substituţie
( metadona ) s-a observat o scădere a
frevcenţei cromosomi lor alteranţi. Investigaţiile asupra foştilor dependenţi care
nu au mai consumat droguri o perioadă de peste un an au demonstrat o scădere
importantă a frecvenţei celulelor aberante atât în cazul pacienţilor care au
început tratamentul cu metadonă (0,8 %) cât şi în cazul celor ce nu au utilizat
metadonă (0,6 %). Aceste rezultate indică faptul că programele de tratament de
lungă durată determină regresia altcrărilor citogeneticc găsite la consumatorii de
droguri (Falck ct al. 1 980).
Asocierea drogurilor cu cafeaua sau orice alt inhibitor metabolic
determină o creştere a frecvenţei aberaţiilor cromosomiale.
Prin tratarea culturilor de celule T umane cu morfină se observă o
creştere a frecvenţei fragmentelor ADN "coadă de cometă" proporţional cu
creşterea concentraţiei drogului din mediu (Shafer et al. 1 994).
Cu toate că indivizii toxicodependenţi sunt predispuşi unui risc crescut
de apariţie a tumorilor maligne, potenţialul cancerigen al acestor agenţi
mutageni a fost puţin studiat. Conform cercetărilor lui Sawat şi Couch
administrarea morfinei la şoarecii de laborator induce apariţia de micronuclei la
nivelul limfocitelor
Rolul unor gene În dependenţa, rezistenţa şi metabolizarea diferită a
drogurilor

Kimball şi Raffa au realizat cercetări asupra răspunsului nociceptiv al
limfocitelor B la administrarea de droguri la şoarecii de laborator. În urma

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

219

L . Buburuzan, I. Băra

investigatiilor s-a observat că şoarecii transgenici Beige-J care posedă o
imunitate scăzută ş.i prezintă sindromul Chcdiak-Higashi (CHS) prezintă un
răspuns nociceptiv muh mai eficient la administrarea de droguri. Prin transferul
de limfocite B de la aceştia la şoareci normali s-a observat scăderea eficienţei
drogurilor şi la aceştia. S-a concluzionat că l imfocitele B prezintă compuşi a
căror codificare genetică este polimorfă, iar şoarecii Beige-J au alelele cu rol în
sinteza compuşilor ce in hibă metabolizarea drogurilor.
Polimorfismul genic legat de dependenţa de droguri şi de metabolizarea
diferită a acestora a fost studiat şi la om pentru genele ce codifică pentru
monoamin oxidază ( MAO) şi adenilil ciclază (AC) (markeri) cu implicaţii în
alcoolism şi pentru gena CYP2D6 polimorfică care codifică pentru spartein
hidroxilază. Populaţia asiatică posedă alela activă a genei CYP2D6 cu o
frecvenţă mare de 3 7 % ceea ce determină o metabolizare mai activă a
drogurilor comparativ cu cea caucaziană.
Rolul genetic al drogurilor in apariţia unor boli

Analiza unor probe de pirolizat de opiu rezultat in urma fumatului pipei,
colectate intr-o zonă cu incidenţa crescută a cancerului esofagian, in nord-estul
Iranului, a demonstrat că acestea conţin promutagene ce produc mutaţii.
Dependenţa de opiu a fost implicată ca factor de risc in cancerul de vezică
biliară, iar ingestia de pirolizat de opiu asociată cu deficienţe de nutriţie, este
asociată cu cancerul esofagian la populaţia nord - est iraniană.
Efectul drogurilor se răsfrân ge şi asupra infectării cu HIV. Drogurile
scad imunitatea organismului şi influenţează virulenta virusului pnn
modificările genetice pe care le produc la nivelul acestuia.
Fumatul de marij uana creşte riscul trombozei arteriale la indivizi până
atunci sănătoşi care sunt heterozigoţi pentru factorul V Leiden.
S-au descoperit 6 loci implicaţi în sindromul Long QT. Cazurile
sporadice de persoane care manifestă această boală se datorează unor mutaţii la
nivelul acestor loci, mutaţii datorate şi consumului de droguri .
Persoanele ce au consumat heroină ce are în componenţa MPTP "drog
de stradă" au manifestat simptome asemanatoare bolii Parkinson. MPTP e o
toxină care omoară neuronii din substanţa neagră.
Terapia genică în prevenirea dependenţei de droguri

Opiaceele isi manifestă actiunea asupra organismului uman prin
intermediul a trei clase de receptori opioidici: mu, kappa şi delta. Prin diferite
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cercetări genetice s-a putut stabili contribuţia fiecărui receptor la exercitarea
acţunii opiaceelor in vivo.
Investigaţiile legate de efectul morfinei au demonstrat că eliminarea
experimentală a receptorului mu a adus cu sine eliminarea efectului analgezic al
morfinei cât şi dependenţa fizică de drog. Nu s-a observat modificarea
răspunsului legată de activarea celorlalţi doi receptori kappa şi delta, de către
morfină , cu toate că şi aceşti receptori sunt prezenţi şi leagă opiaceele. Î n
concluzie receptorul mu este ţinta moleculară a morfinei in vivo, acesta fiind
componcntul cheie al sistemului ce potenţează acţiunea morfinei.
De asemenea s-a descoperit la E. coli o genă envY ce codifică un
receptor pentru substanţele opiacee. Tulpinile ce conţin gena envY+ sunt
capabile să lege opiaceele, în schimb cele cu gena mutantă envY -, nu. Prin
transferul la mamifere a genei envY+, ea nu-şi modifică proprietatea. Prin
modificări ale acestei gene se poate astfel controla dependenţa de opiacee.
Prin inhibarea genei care codifică pentru complexul enzimatic CYP2D6
s-a scăzut experimental riscul dependenţei de codeină şi tutun, această metodă
putînd fi folosită şi în medicină în tratarea dependenţelor.
Concluzii

Drogurile sunt puternici agenţi mutageni care alterează materialul
genetic.
Consumul de droguri produce mutaţii, potenţează apariţia tumorilor
canccrigenc şi a altor boli .
Efectele nocive ale drogurilor s e regăsesc atât l a părinţi cât Ş I în
descendenţă, putînd provoca chiar moartea embrionară.
Există cercetări cu privire la aplicarea terapiei genice în prevenirea şi tratarea
dependenţei de droguri .
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VARIABILITA TEA UNOR PARAMETRI BIOCI/IMICI LA SUBIECŢI CU
BOLI EREDITARE, DIN POPULA ŢIA JUDEŢUL UI NEAMŢ

Ion Băra 1 , Andreea Silvaş 1 , Lucian Gorgan 1 , Cristina Lăcătuşu2
TIIE VARIABILITY OF SEVERAL BIOCIIEMICAL PARAMETERS TO
SUBJECTS OF 1/EREDITARY DISEASES FROM TIIE POPULA TION OF
NEAMŢ COUNTR Y
Key words: thalassemia, diabetes, erythrocyte, hemoglobin, fibrinogen
Regarding the increasing attention for knowing the human
Abstract:
society's helth, ereditary diseases' prevention and treatment, as
we11 as the realistic and coherent prognosis establishment for a
community ' s dynamics, in present paper, our purpose was to
investigate some samples from Neamt district's population,
towards revealing thalassemia and diabetes' presence.
Introducere

Genetica umană studiază omul ca rezultat al evoluţiei, structura sa
normală şi patologică, variabilitatea individuală şi a populaţiei luată ca întreg.
Succesele înregistrate de genetică şi de genetica umană în special, sunt folosite
în etapa actuală în primul rând în medicină, care a constatat că singura realitate
biologică este individul.
Omul, ca sistem biologic, este un sistem deschis, prezentând o serie de
caracteristici specifice nivelului individual de organizarf' a materiei vii
(creditatea, variabilitatea şi reproducerea), precum şi caracteristici generale
sistemelor biologice (programul, autoreproducerea, integralitatea, echilibrul
dinamic şi autoreglarea). (Tudose et al., 2000) .
Genetica arată c ă o bună parte din patologia umană este d e origine
ereditară şi, de aceea, boala îşi pierde caracterul individual devenind o problemă
care interesează generaţii şi uneori, populaţii întregi.
Pe plan mondial, atât în ţările superdezvoltate cât şi în cele cu un grad
avansat de sărăcie, atenţia acordată stării de sănătate a populaţiei, mai ales în
perspectiva evoluţiei viitoare, se situează la cote ridicate.
1
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Pentru estimarea corectă a stării de sănătate a unei colectivităţi umane
se depun eforturi considerabi]e, materia]izate în investigaţii bio-medicale de
mare profunzime şi de mare finete . Evident, ca aceste investigaţii să-şi atingă
ţelul scontat, nu pot fi efectuate de o singură persoană ci presupun eforturi
conjugate, in cadru l unui plan bine articulat şi structurat, în care sunt implicate
persoane, laboratoare, organizatii şi institute de cercetare.
Imagini cl are dar şi utile asupra stării de sănătate a unei populaţii se
obţin prin investigaţii punctuale, cu rol b ine definit în conteY.tul eforturilor
naţionale.
Având în vedere pre o c uparea din ce în ce mai intensă pentru
cunoaşterea stării de sănătate a societăţii umane, prevenirea şi tratamentul
maladiilor ereditare, precum şi asigurarea unei prognoze coerente şi realiste a
dinamicii unei colectivităli, în prezenta lucrare, ne-am propus investigarea unor
eşantioane din populaţia judeţului Neamţ, sub aspectul prezentei talasemiilor şi
diabetului zaharat.
Cercetările efectuate de noi se înscriu, prin metodologie şt
concluzionare, în tipul investi gatii lor menţionate în rândurile anterioare.
Fiind boli cu deterrnin ism şi transmitere ereditară, datele obţinute şi
comentate pot servi în stabilirea celor mai eficiente metode de prevenire,
menţinere sub control şi chiar scădere a frecvenţei lor, atât în j udeţ cât şi la nivel
naţional.
Ambe le maladi i au i mpact maj or atât în starea generală de sănătate a
populaţiei , cât şi in dinamica forţei de muncă, în dinamica cheltuielilor din
domeniul asigurărilor social e şi , mai ales, în prognoza evoluţiei de ansamblu a
populaţiei.
Cunoaşterea factorilor care favorizează apariţia şi manifestarea bolilor
precizate, e val uarea ponderii eredităţii în menţinerea şi diseminarea cazurilor de
beta-talasemie şi diabet, sunt indi spensabile în stabilirea strategi ilor dedicate
stopării şi eradicării fenomenului .
În context, efortul nostru poate oferi argumente punctuale pentru
extinderea, aprofundarea şi diversificarea investigaţiilor, în scopul suprem al
asigurării stării optime de sănătate a populaţiei umane, factor primordial în
dezvoltarea unui echi libru perfect între om - societate - mediu.
Material şi metode

Cercetările s-au efectuat în cadrul Laboratorului clinic al Spitalului
Judeţean Neamţ şi în cadrul Clinicii Micromedica din Piatra Neamţ. Au fost
luaţi în studiu pacienţi cu afecţiuni genic determinate şi anume: beta - talasemie
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şi diabet zaharat. S-a studiat variabilitatea unor parametri biochimici la 32
subiecţi cu P-talasemie şi la 1 00 subiecţi cu diabet zaharat. Cercetările s-au
efectuat pe afecţiuni, pe sexe şi pe categorii de vârstă.
Astfel, din cei 32 subiecţi cu P-talasemie, 1 4 sunt de sex masculin iar 1 8
de sex feminin încadrându-se în grupele de vârstă 20-30 ani şi 30-40 ani.
Din cei 1 00 bolnavi de diabet zaharat, 44 prezintă diabet zaharat tip 1
(insulino-dependent) iar 56 prezintă diabet zaharat tip II (insulino-independent).
Aceştia aparţin grupelor de vârstă 20-40 ani, 40-60 ani şi 60-80 ani. Din cei 44
de subiecţi cu diabet zaharat tip 1, 20 sunt de sex feminin iar 24 de sex masculin,
iar din cei 56 de bolnavi cu diabet zaharat tip Il, 29 sunt de sex feminin şi 27 de
sex masculin.
Pentru stabilirea diagnosticului sau pentru confirmarea lui s-au prelevat
probe de sânge şi urină ce au servit la efectuarea analizelor. În cadrul acestora s
au determinat atât parametri hematologici cât şi biochimici.
Anal ize hematologice
Executarea frotiului de sânge periferic prin colorare May-Grunwald
Giemsa (Misăilă şi Comănescu, 1 999). Numărarea eritrocitelor- cu ajutorul
camerei B U RKER-T U RK (Misăilă şi Comănescu, 1 999; Manole şi colab.,
2004).
Analize biochimicc
Dozarea hemoglobinei din sânge (Metode Drabkin) (Misăilă şi
Comăncscu, 1 999; Manole şi colab., 2004).
Dozarea tibrinogenului plasmatic (Metoda WeichseliJaum) (Mihele şi
Pavlovici, 1 996, 200 1 ).
Dozarea hemoglobinei glicozilate (Cromatografie pe coloană de răşini
schimbătoare de ioni).
Rezultate şi discuţii

Pentru investigaţii au utilizat probe de sânge venos recoltate pe
anticoagulant din care s-au efectuat diferite teste de laborator. O parte din aceste
teste au fost efectuate şi de noi: examenul frotiului de sânge periferic, dozarea
hemoglobinei în �ânge (metoda Drabkin), teste curente hematologice şi
biochimice. Rezultatele noastre se încadrează în cele obţinute de cei din
colectivul de genetică umană.
Frotiul de sânge periferic este caracteristic sugerând .j iagnosticul de la
primele investigaţii . Hipocromia este foarte accentuată şi însoţită de un înalt
grad de anizopoikilocitoză. Numeroase hematii în ţintă, frecvente hematii în
picătură şi ovulocite, alături de un număr mare de hematii cu contur deformat şi
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schizocite de diverse forme şi mărimi, caracterizează frotiul din anemia Cooley.
Hematiile în ţintă cu marginile îndoite dau aspectul de "pălărie mexicană" şi
uneori sunt macromegalocitare ( 1 2- 1 5 J.L). La cazurile cu hemoglobină foarte
scăzută, unele hematii par lipsite de conţinut şi sugerează aspectul de " umbre
eritrocitare". Hematiile cu inele Cabot, corpi Jolly şi punctaţii bazofile sunt
frecvent întâlnite. Prezenţa de eritroblaşti este constantă (5-20/ 1 00 leucocite),
numărul de eritroblaşti putând depăşi de câteva ori numărul de leucocite la
cazurile splenectomizate (300-500/ 1 00 leucocite). Policromatofilia accentuată
de pe frotiu oglindeşte reticulocitoza crescută (5- 1 5%) (Berceanu, 1 977,
Zolyneak et. al., 1 977). Examinarea frotiului de sânge periferic ec;;te deosebit de
importantă. La subiecţii luaţi în studiu se observă anizocitoză marcată cu
frecvente microcite, hipocromie marcată (ovulocite, hematii în ţintă),
poikilocitoză extremă (numeroase hematii în picătură, schizocite, eliptocite).
Pacientul prezintă fatigabilitate, paloare tegumentară, dureri în hipocondru]
stâng şi drept.

Eritrocite normale (probă de sânge prelevată de la subiectul M. 1.)

Drepanocite (eritrocite falciforme) (probă de sânge prelevată de la subiectul
beta-talasemic S. L.)
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În eşr.ntionul investigat de noi, dacă analizăm repartiţia persoanelor
afectate de beta talasemie majoră pe grupe de vârstă, se observă că numărul
acestora se încadrează între 1 4 în cazul bolnavilor de sex masculin şi 1 8 în cazul
bolnavilor de sex feminin.
Determinările efectuate de noi relevă modificarea valorilor indicatorilor
hematologici şi biochimici investigaţi la bolnavii şi bolnavele l:U talasemie.
Astfel, datele obţinute ne permit să apreciem că hemoglobina se
încadrează între 6,55-6,72 g% la pacientele cu talasemie. Pentru pacienţii de sex
masculin valorile se încadrează în gama 6,84-6,97 g%. Prin urmare, putem
afirma că se înregistrează o hipohemoglobinemie indiferent de sex şi grupa de
vârstă. Acest lucru se constată analizând şi figura 1 . Valorile coeficientului de
variabilitate (CV) sunt mai mici decât 1 0 ceea ce indică faptul că grupurile
studiate au un grad mic de dispersie al valorilor.
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Figura 1 . Variabilitatea cantităţii de hemoglobină la subiecţii cu beta talasemie
Probele hematologice sunt mai mult sau mai puţin modificate, dar cu
unele mici variaţii de la zonă la zonă, de la un bolnav la altul. Hemoglobina
totală prezintă valori cuprinse între o minimă de 9,25g% şi o maximă de
1 4,85%, cu o medie statistică de numai 1 1 ,78g% în loc de 1 4g%. cât este
normal. Majoritatea subiecţilor investigaţi prezintă hemoglobina cu valori
situate la limita inferioară a normalităţii sau chiar sub aceasta.
Valorile eritrocitelor se încadrează în intervalul 3430000-3450000/mm3
în cazul pacientelor iar pentru bolnavii de sex masculin valorile se prezintă
3
astfel: 4 1 50000-4283333/mm . Se constată o scădere a numărului de eritrocite
la toţi purtătorii de beta talasemia (Figura 2).
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Figura 3 Variabilitatea cantităţii de fibrinogen la subiecţii cu beta talasemie
Cantitatea de fibrinogen este scăzută atât la paciente (0,2 1 -0,23 g%) cât
şi la pacienţi (0,22-0,23 g%) (tabelul 1 3). Valorile obţinute se situează la limita
inferioară a intervalului de valori normale (0,2-0,4 g%).
În cazul fibrinogenului, coeficientul de variabilitate depăşeşte cu mult
valoare de 20 astfel încât putem afirma că grupurile de subiecţi sunt heterogene,
având un grad de dispersie mare al valorilor de la medie (Figura 3 ) .
Diabetul zaharat este o boală gravă, cu evoluţie cmnică datorată
alterării secreţiei pancreatice de insulină, care determină modificări majore în
metabolismul glucozei în organism. Î n loc să fie folosită ca substanţă nutritivă
de către celule, glucoza rămâne în sânge şi poate fi eliminată prin urină.
Diagnosticarea diabetului zaharat se face prin determinarea glucozei din
sânge (glicemia). Valorile normale ale glicemiei sunt cuprinse între 80-1 1 0
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mg/dl. Se suspectează un diabet zaharat atunci când glicemia, pe nemâncate,
depăşeşte valoarea de 1 26 mg/dl . Gl icemia se repetă în zile diferite pentru
confirmarea diagnosticului şi se completează cu alte examinări.
Dacă analizăm repartiţia persoanelor afectate de diabet zaharat în
funcţie de tipul de diabet pe care îl manifestă se observă că 44 subiecţi prezintă
diabet insulinodependent iar 56 sunt non insulinodependenţi .
Subiecţii cu tipul 1 de diabet zaharat aparţin grupelor de vârstă 20-40
ani şi 40-60 ani iar cei cu tipul II de diabet aparţin grupelor 40-60 ani şi 60-80
am .
Determinările efectuate de noi relevă creşterea valorilor glucozei în
sângele purtătorilor de diabet zaharat. Astfel, la pacientele cu diabet zaharat tip
1, valorile glucozei se încadrează între 250,9 1 -263,62 mg/dl iar la pacienţii de
sex masculin cu diabet zaharat tip 1, valorile sunt cuprinse între 237, 1 1 -289,66
mg/dl (Figura 4).

mg/dl
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Figura 4 Variabilitatea cantităţii de glucoză în sângele subiecţilor cu diabet
zaharat tip 1
Diabetul zaharat de tip II este prezent la aproximativ 70% din populaţia
diabetică şi este caracterizat printr-o secreţie cantitativă şi calitativă
necorespunzătoare de insulină. Pentru subiecţii afectaţi de diabet zaharat tip II,
valorile glucozei se prezintă astfel : pentru sexul feminin se încadrează între
1 79,5 5-289,8 mg/dl iar pentru sexul masculin între 1 78-236, 1 2 mg/dl.
Determinarea cantităţii de glucoză denotă o hiperglicemie pronunţată.
Analizând cele trei grupe de vârstă, se constată ca valorile glicemiei sunt mai
mici la subiecţii de sex feminin si masculin cu diabet zaharat tip II ce aparţin
grupei 60-80 ani.
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Figura 5 Variabilitatea cantităţii de hemoglobină glicozilată în sângele
subiecţilor cu diabet zaharat tip 1
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Figura 6 Variabilitatea cantităţii de hemoglobină glicozilată în sângele
subiecţilor cu diabet zaharat tip II
Procentul de hemoglobină glicozilată este reprezentat de valorile 8-8,66
% în cazul femeilor cu tipul I de diabet zaharat şi de valorile 8,50-9,66 % în
cazul bărbaţilor. Tipul II de diabet zaharat este caracterizat de valorile 5 ,77-6,35
% pentru sexul feminin şi de valorile 5,54-5,75% pentru sexul masculin
(Figurile 5 şi 6).
În mod normal, urina nu conţine decât cantităţi foarte mici de glucide.
În mod patologic, glucoza poate apărea în cantităţi apreciabile, prezenţa ei fiind
cunoscută sub numele de glicozurie.
În lotul de purtători de diabet zaharat luat de noi sub observaţie
glicozuria prezintă următoarele valori : 4 1 5 , 1 2-4 1 8,75 mg % pentru femeile cu
tipul 1 de diabet, 378,27-448,33 mg % pentru bărbaţii cu acelaşi tip de diabet,
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278,88 -32 l ,>J 5 mg% pentru femeile cu tipul II de diabet şi 263 , 1 2-275,90
mg% pentru bărbaţi.
Exceptând subiecţii de sex feminin (40-60 ani) cu tipul II de diabet şi
subiecţii de sex masculin (20-40 ani) cu tipul 1 de diabet ce prezintă un
coeficient de variabilitate aparţinând intervalului 1 0-20, restul subiecţilor au un
coeficient de variabilitate mai mare decât 20, gradul de dispersie al valorilor de
la medie fiind mare.
Concluzii

Beta talasemia se întâlneşte mai frecvent la subiecţii de sex feminin din
lotul de persoane investigate.
Cei mai mulţi subiecţi cu beta talasemie fac parte din grupa de vârstă
20-30 de ani.
Frotiul de sânge periferic este caracteristic sugerând diagnosticul de la
primele investigaţii : hipocromie foarte accentuată şi înalt grad de
anizopoikilocitoză.
Anemia este severă, valorile hemoglobinei sunt foarte scăzute şi se
constată o scădere a numărului de eritrocite, iar leucocitele prezintă valori
pseudoleucemice.
Cantitatea de fibrinogen este scăzută.
_
Urmărirea gliccmiilor la diabetici ne indică prezenţa unei hiperglicemii,
comună ambelor forme de diabet zaharat, mai severă în cazul diabetului
insulinodependent şi cu o valoare ce creşte proporţional cu gradul de afectare al
pancreasului. În lotul de persoane luat de noi în studiu, ambele sexe sunt
reprezentate de un număr egal de purtători de diabet zaharat.
Cei mai mulţi subiecţi cu diabet zaharat se încadrează în grupa de vârstă
40-60 ani.
Diabetul zaharat tip II are o frecventă mult mai mare faţă de diabetul
tip 1.
Hipercolestero lemia şi hipertrigliceridemia sunt evidente la toţi
subiecţii cu diabet zaharat din lotul nostru de pacienţi.
În prezenţa hiperglicemiei, procentul de hemoglobină glicozilată creşte
peste valorile normale. Chiar după scăderea convenabilă a glicemiei, valorile
crescute ale hemoglobinei glicozilate se menţin, confirmând un diabet zaharat.
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DA TE PRIVIND COMPONENŢA A PIDOFA UNEI L UCERNEI
(HYMENOPTERA: APOIDEA)
Ioa11a Matacl1e1
DA TA CONCERNING THE COMPOSITION OF ALFALFA 'S
APIDOFA UNA (HYMENOPTERA: APOIDEA)
Key words: apidofauna, Alfalfa, pollinators, structure.
The purpose of aur research was the identification of the
Abstract:
pollinating apidofauna structure of the alfalfa, the quarttitative ratio
between the families, genera and sex of the collected Apoidea, as
well as the influence of the abiotic factors on the numerica!
variati an of the poll inators.

Lucerna - plantă alogamă entomofi lă - pentru a putea fructifica, are
nevoie de transportul polenului de la o floare la alta, de la o plantă la alta de
către insecte. Florile de lucernă atrag un număr mare de insecte aparţinând
ordinelor: Homoptera, Heteroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera,
Hymenoptera ş.a.m.d. Dintre toate aceste insecte, numai apoidele sunt
polenizatorii lucemei . . Această .. cal i ficare" le-a fost atribuită deoarece ele
efectuează declanşarea .,mecanismului de deschidere" a florilor de lucernă, în
vederea el iberării staminelor şi pistilului.
Apoidelc reprezintă o suprafamilie în cadrul Ord. Hymenoptera,
suprafamilie care cuprinde albinele sălbatice, albina meliferă şi bondarii.
În Europa trăiesc aproximativ 1 1 00 de specii. Apreciind după
compoziţia faunistică a ţărilor învecinate, circa 930 de specii de apoide
populează ţinuturile noastre. Dintre· acestea au fost identificate cea 645 specii
aparţinând la 7 familii.
Apoidele sunt frecvenţi vizitatori ai florilor în căutare continuă de
nectar şi polen. Autorii admit că adulţii apoidelor solitare se hrănesc cu nectar,
polenul fiind adunat de femeie pentru hrănirea larvelor. Observaţiile au arătat că
şi femeie le se hrănesc cu polen - îl caută în epoca cuibăritului nu numai spre a-l
aduna pentru larve, dar şi spre a se hrăni, având nevoie de substanţe
albuminoide pentru maturaţi a ovulelor (luga, 1 958, 1 96 1 ) . Nectarul este
transportat în guşă, în periile colectoare de pe picioarele (la apoidele podilegide)
1

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", şos. Kiseleff nr. l , 0 1 1 3 4 1
Bucureşti 2, România
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şi abdomenul (la apoidele gastri legide) femelelor şi lucrătoarelor. În Europa
raporturile dintre lucernă şi polenizatorii ei au fost cercetate de către: Banaszak
( 1 978, 1 9 84), Anasiewicz ( 1 9 75), Dy]ewska ( 1 970), M6czăr ( 1 954).
La noi
în ţară un astfel de studiu asupra polenizatorilor 1ucernei au întreprins Iuga şi
Scobiola ( 1 959), făcând colectări la Sagna Uudeţul Neamţ), Filiaşi Uudeţul
Dolj) şi Moara Domnească Uudeţul 11fov), Ciurdărescu ( 1 97 1 , 1 972, 1 977,
1 978, 1 979) pentru diverse locuri din ţară, Goagă ( 1 974) pentru j udeţul Bacău.
Noi am colectat himenoptere apoide dintr-un câmp de lucernă situat în
l ocalitatea Videle - jud. Teleonnan.
Cercetările au avut drept scop determinarea componenţei apidofaunei
polenizatoare a lucemei, raporturile cantitative dintre diferiţi polenizatori,
precum şi influenţa factorilor abiotici asupra variaţiei numerice a acestora.
Material şi metodă

Câmpul experimental - un lot de lucernă înflorită - de pe care s-au
făcut colectările de material entomologic era situat în baza furajeră a
Complexului Avicol Videle. Cercetările s-au făcut în anii 1 986 şi 1 988, în luna
iulie, mai precis în anul 1986 în perioada 1 0 - 1 7 iulie, iar în anul 1 988 în
perioada 1 5 - 22 iul ie. În 1 986 s-a lucrat pe un lot de 1 80 m2 împărţit în 12
parcele de 1 5 m2 fiecare, iar în 1 988 pe un lot de 225 m2 împărţtt în 1 5 parcele
cu suprafaţa de 1 5 m2 fiecare. Lotul a fost împărţit în parcele pentru colectarea
sistematică a insectelor.
În fiecare dintre cele două perioade ale lunii iulie s-au făcut 4 colectări
între orele 1 1 °0 - 1 2� . S-a evitat perioada foarte caldă a zilei (în jurul orelor
1 4llJI) când apoidele aproape îşi încetează activitatea. Colectarea s-a făcut prin
cosire cu fileu] entomologic de către aceeaşi persoană, la aceeaşi oră şi în
acelaşi mod : fiecare parcelă a fost parcursă de la un capăt la celăblt de două ori,
executându-se 1 00 de cos iri cu fileu) entomologic.
Î n perimtda 10 - 1 7 iulie 1 986, temperatura medie zilnică a fost
cuprinsă între 1 8° C şi 23° C. Spre sfărşitul perioadei, cerul a fost acoperit,
înregistrându-se precipitaţii, după care vremea a devenit din nou caldă. În
perioada 1 5 - 22 iulie a anului 1 988 a fost mult mai cald, temperatura medie
zilnică a depăşit 29° C iar umiditatea relativă a aerului a fost foarte scăzută. S-a
urmărit: componenţa apidofaunei, raportul cantitativ dintre familii, genuri şi
sexe ca şi influenţa factori lor abiotici.
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Rezultate şi discuţii

S-au colectat în total 586 de apoide (225 ex. în anul 1 986 şi 361 ex. în
anul 1 988) aparţinând la 7 familii, 1 7 genuri şi circa 40 specii (Tab. 1- 3 ).
Determinarea speciilor este de multe ori anevoioasă din cauza modului
de colectare - prin cosire - ceea ce face să se distingă greu caractere legate de
veşmântul păros: fineţe, desime, culoare, benzi, pete etc.
Analizând tabelele 1 - 3 şi ciclogramele (Fig. 1 - 2) se pot face mai
multe constatări referitoare la componenţa dar şi la raporturile cantitative dintre
apoidele polenizatoare ale lucernei.
Anlhophondae - 1 5 exemplare
(6.67 %)
CoUetldae

Megachllldae · 13 exemplare
(5.78%)

·

19 exomplare (8.44
%)

Andn:rudae

Mehllldae . o exomplare ( l.07

%)

·

J.1 eJumpWe

( 1 5. 1 1 %)

Hallc Lidae

1 34 ou�nplare_/

(59.56 %)

Fig. 1 - Raportul cantitativ dintre familiile de apoide colectate pe lucernă
(Videle, 1 9 86).
Anlhophondae
Megachilidae

·

·

2 exemplare

Ap1dae

·

I l exemplare (3,05

%)

(0,55 %)
12 exemplare

CoDelidae

(3,32 %)

·

21 exemplare

(5,82%)
Andrenidae · 72 exemplare
(19.94 %)

Hahcbdae · 238 exemplare
(05,93 %)

Fig. 2 . - Raportul cantitativ dintre familiile de apoide colectate pe lucernă
(Vicit>lP

1 QRR)
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1 . Marea majoritate a apoidelor polenizatoare (96,95% şi 98,22%) este
reprezentată de către albinele sălbatice solitare (familiile Colletidae,
Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae şi Anthophoridae) şi nu de
cele sociale (famil ia Apidae). Albinele melifere (de stup) şi bo11darii (familia
Apidae) reprezintă în acest caz numai 1 ,78% şi 3,05% dint!·e apoide. De
subliniat faptul că nu erau stupi în vecinătatea lotului experimental, iar floarea
soarelui era 1nflorită.
Literatura de specialitate indică faptul că albinele sălbatice sunt cei mai
eficienţi polenizatori ai lucemei, deschizând 70% - 1 00% din florile de lucernă
vizitate. Spre deosebire de acestea, albina meliferă (Apis mellifera Linnaeus) are
o eficacitate redusă, deschizând 3 ,4% - 9,3% din florile vizitate (Ciurdărescu,
1 97 1 ). O singură albină sălbatică din genul Megachi/e înlocuieşte adesea ca
polenizator 30 de lucrătoare de albină meliferă, fiindcă aceasta din urmă adună
o parte din timp numai nectar iar cealaltă numai polen (luga, 1 968). De subliniat
şi faptul că lucrătoarele albinei melifere obişnuiesc să gonească apoidele solitare
de pe florile pe care colectează.
2. În cadrul albinelor sălbatice solitare colectate predomină cele din
familiile Halictidae (59,56% şi 65 ,93%) şi Andrenidae ( 1 5, 1 1 % �i 1 9, 94%). Î n
proporţie mai mică au fost colectate Colletidae, Megachilidae, Anthophoridae şi
Melittidae. Cercetările efectuate de noi, ca şi literatura de specialitate arată că
principalele apoide polenizatoare ale lucemei aparţin genurilor Ha/ictus,
Andrena, Hylaeus şi Me/itta apoide cu l imba (glossa) scurtă. Dintre apoidele
cu limba lungă colectate pe lucernă sunt genurile Megachi/e, Eucera şi
Tetra/onia.
Ca specii se remarcă: Halictus suhauratus (Rossi), H. simplex
(Bluethgen), H. calceatus Scopoli, H. pauxillus Schenck, Dufourea halictula
(Nylander), Andrena flavipes Panzer, A . variabilis Smith, A . /abialis (Kirby),
Hylaeus bisinuata Forster, Melitta tricincta Kirby, Eucera c/ypeata Erichson,
Tetralonia salicariae (Lepeletier) şi Megachi/e argentata Fabricius.
3. În ceea ce priveşte raportul dintre sexe, din materialul colectat reiese
predominanţa femelelor: 68% 1n 1 986 (Tab. 1 ) şi 82,27% în 1 98 8 (Tab. 2).
Raportând la într-::gul material colectat, femelele reprezintă 76,79% (Tab. 3). În
tabelul 3 se observă distribuţia sexelor (%) pe genuri: apoidele femeie sunt în
proporţie mult mai mar_e decât masculii: Andrena
87,74%, Dufourea
78,26%, Halictus -76,47%, Megachile 80%, Eucera 9 1 ,67% şi Osmia
66,67%.
În polenizarea luccmei este importantă cunoaşterea sexului albinei
polenizatoare, deoarece aportul masculilor în procesul polenizării este scăzut. În
general, masculii deschid florile şi efectuează polenizarea numai într-o perioadă
-

-

-
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foarte scurtă, de 6 - 1 2 zile, timp în care are loc şi împerecherea. După
această perioadă, se hrănesc cu nectarul florilor deschise. Totodată, transportul
polenului pe corpul masculului se face numai în mod întâmplător şi într-o
cantitate redusă la unele specii de apoide, datorită lipsei unui comportament
specializat în legătură cu colectarea şi a unui aparat adaptat pentru colectare.
Spre deosebire de aceştia, femelele, pe lângă faptul că sunt ahile culegătoare de
polen şi nectar, au şi un aparat pentru colectarea şi depozitarea polenului.
Acesta poate fi amplasat la picioare la apoidele podilegide (Andrenidae.
Halictidae, Melittidae, Anthophoridae şi Apidae) sau pe abdomen - la apoidele
gastrilegide (Megachi/idae). Î n contextul acestei situaţii, cunoaşterea sexului
albinei care vizitează florile de lucernă are o deosebită importanţă practică.
Componenţa apidofaunei lucernei şi distribuţia sexelor
(Videle, 1 986)
Tabelul 1
Gen

Familie

tolletidae
!Andrenidae

1ylaeus
Andrena
Halictus
Dufourea
Jalictidac
Sphecodes
lalictoides
Nelittidae
Nelitta
[Megachilidae Me_gachile
�ucera
�nthophoridae ITetralonia
INomada
IBombus
IApidac
IApis

00
6
9
29
16
l

13
25
41
46

l

4
3

2
10
Il

-

Total exemplare
19
34
70
62
1

-

-

2
2

-

-

2
2
1 53 (68 %)

1
6
13
Il
2
2
2
2
225 (100 %)

-

-

72 (32 %)

Total

-�

Componenţa apidofaunei lucernei şi distribuţia sexelor
(Videle, 1 988)
Tabelul 2
Familie

ţolletidae
iAndrenidae
fHalictidae

Gen

Hylaeus
Andrena
Halictus
Dufourea
Sphecodes
INomia

00

c;? c;?

-

4

12
4
35
4
2

9
68
1 67
26
-

Total exemplare
21
72
202
30
2
4
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Melittidae
�egachilidae
!Anthop horidae

Vfelitta
IMegachile
Os mia
A nthidiurn

2

reratina

1

l

1

Familie

Colletidae
Andrenidae

7
4

7
4

64 ( 1 7,73 %)

297 (82,27 %)

361

-

Componenţa apidofaunei lucernei şi distribuţia sexelor
(Videle, 1 986, 1 988)
Tabelul 3
Total
Gen
dd
22
exemplare

�ylaeus
!Andrena

IHalictus
IDurourea
Halictidae
Sphecodes
INo mia
IHalictoides
IMelitta
Melittidae
IM_egachile
Megachilidae Os mia
!Amhidium
IEucera
Tetralonia

IAnthophoridae Nornada

A_pidae

1

-

Apis
Total

5
7
3
2
1

-

l

Eucera

Bornbus

!Apidae

3
6
2
1

l

Ceratina
]3ombus
Apis

Total

40
1 06
272
92

3

4
1

Il
20
3

2
12

2
2
1

9
6
586

Număr
Număr
0/o
exemplare
exemplare
45,00 %
IS
22
93
13
1 2,26 %
208
64
23,53 %
72
20
2 1 ,74 %
1 00 %
3
4
1
6
5
54,55 %
4
16
20,00 %
33,33 %
1
2
1
50,00 %
1
1
8,33 %
Il
2
1 00 %
2
1 00 %
1
1 00 %
9
6
-

1 36

23,2 1 %

450

0/o

55,00 %
87,74 %
76,47 %
78,26 %

-

1 00 %
1 00 %
45,45 %
80,00 %
66,67 %
50,00 %
9 1 ,67 %

-

1 00 %
1 00 %
76,79 %

4. Pe parcursul desfăşurării cercetărilor s-au făcut observaţii asupra
influenţei unor factori abiotici (temperatura şi umiditatea aerului, nebulozitatea,
vântul) asupra apoidelor polenizatoare ale lucernei. Himenopterele apoide fiind

240

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Date privind componenţa apidofaunei lucernei
termofile, heliofile şi xerofile sunt influenţate de condiţiile meteorologice care
le determină variaţii numerice semnificative.
Între temperatură şi numărul apoidelor există o corelaţie direct
proporţională cu excepţia temperaturilor mari. La temperaturi scăzute, numărul
apoidelor scade şi are valori mari la temperaturi cuprinse între 1 8° C 2 1 o C
(Ciurdărescu, Brudea, 1 978). Colectările s-au făcut între orele 1 1 !!!l - 1 2� .
Dimineaţa, seara şi la temperaturi ridicate, albinele sălbatice îşi încetează
activitatea.
O corelaţie invers proporţională se găseşte între um1ditatea relativă a
aerului şi numărul polenizatorilor. Pe măsură ce umiditatea creşte, numărul
albinelor scade. Optimul umidităţii relative a aerului pentru apoide este 30 50%.
Nebulozitatca (gradul de acoperire al cerului) influenţează negativ
numărul apoidelor.
Intensitatea vântului pe măsură ce creşte influenţează negativ numărul
insectelor polenizatoare.
Pentru perioada 1 O - 1 7 iulie 1 986, numărul insectelor colectate a fost mai mic,
nu numai datorită suprafeţei mai mici a lotului experimental, ci şi datorită
intensităţii mai mari a vântului şi a prezentei precipitatiilor. Î n anul 1 988, în
perioada 1 5 22 iulie, condiţiile meteorologice au fost deosebit de favorabile
unei activităţi intense a albinelor sălbatice.
-

-

Concluzii

- Conform datelor obţinute de noi şi literaturii de specialitate, cei mai
importanţi polenizatori ai lucernei (cantitativ şi calitativ) sunt apoidele solitare
(albinele sălbatice), iar dintre acestea genurile Halictus, Andrena, Hylaeus şi
Melitta (cu lir�bă scurtă). Se adaugă genurile Megachile, Eucera şi Tetralonia
(cu limbă lungă).
- În cadrul apoidelor polenizatoare predomină femelele care sunt
adaptate la culesul şi transportul polenului .
- Activitatea apoidelor - insecte termofile şi heliofile - este puternic
influenţată de temperatura şi umiditatea aerului, nebulozitate şi vânt, dar şi de
alţi factori abiotici.
- Fiind polenizatori deosebit de eficienţi ai lucemf!i, dar şi ai altor
plante entomofile, se impune studiul sistematic al compoziţiei faunei de apoide,
a biologiei, a evoluţiei şi supravieţuirii acestor insecte folositoare. De asemenea,
populaţiile lor trebuie protejate şi înmulţite.
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CI/ECKLIST OF ANTIIOPIIORID SPECIES (IIYMENOPTERA:
ANTIIOPIIORIDAE) FROM ROMANIA

Cristina Maria Ban 1
Kcy words: anthophoridae, checklist, România
The paper offers the present state of the species of family
Abstract:
Anthophoridae from the Romanian fauna. The checklist includes
1 4 1 species of 1 8 genera, but it rernains opened for being
completed ]ater with the new Anthophoridae species which are to
be discovered.

Anthophoridae belongs to Apoidea superfamily, which includes the
solitary wild bees, i mportant link of the terrestrial ecosystems. They pollinate
the plants with economica] value as weB as the uncultivateJ ones. There are
more than 1 00 species ali over the world, in Romania 1 4 1 species belonging to
1 8 genera and 3 subfarnil ies (Anthophorinae, Nomadinac, Xylocopinae) being
described.
Anthophoridae includes ali the long - tongued bees which do not have·
the derivcd features of any other family. Their classification is very much
discussed. Therefore Michcner ( 1 944) considers them subfamily within Apidae.
In 1 993, the same author raised them to the family rank (classification which I
also adopted), but in 2000, he reduced them at the tribe level, belonging to
subfamily Apinae of the family Apidae, in the paper "Bee genera of the world" .
The first references on Anthophoridae in Romania were some
systernatical Iists. Henrich ( 1 880, 1 882, 1 883) cited 1 3 species co1lected from
the outskirts of Sibiu, Al. M6csâry ( 1 897) added 7 1 species, Szilady ( 1 9 1 4)
mentioned other 4 species and Zilahi-Kiss ( 1 9 1 5 ), 1 2 species. M. Moczar ( 1 955,
1 957, 1 958, 1 959) enriched the Iist with another 16 species, iogether with data
on their motphology, biology, distribution and zoogeography. In "Fauna
R.S.R. " , Iuga ( 1 958) described other 25 species, in 1 960 reporting 2 new genera
for Romania: Eupavlovskia and Heliophila. Most of the species cited in
literature originate in Transylvania and Muntenia, and less in the other regions
of the country.
For updating the nomenclature, I used the papers signed by Gogala
( 1 999), Michener (2000), Pawlikowski (200 1 ) and Polaszek (2005) . Also, it was
1 Muzeul Naţi;.mal de Istorie Naturală "Grigore Antipa" , Şos. Kiseleff 1 , 0 1 1 34 1
Bucureşti 2
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necessary to estabhsh the toponyms because, in most of the publications, the
name of the localities was written in Hungarian and German (Koch, 1 8 85;
M6czăr, 1 972) as well as to review the inclusion of the species in superspecific
taxa.
Subfamilies are presented systematically, and genera and species
alphabetically.
List of the species
Subfamily Anthophorinae
Tribe Anthophorini
Anthophora Latreille, 1 803
Podalirius Lat rei lle, 1 802
=

aestivalis ( Panzer, 1 80 1 )
bici/iata Lepeletier, 1 84 1
bimaculata (Panzer. 1 798)
borealis Morawitz, 1 864,
crassipes Lepe1etier, 1 84 1
crinipes Smith, 1 854
dufouri Lepeletier, 1 84 1
fulvitarsis Brulle, 1 832
furcata ( Pa nzer 1 798)
mucida Gribodo , 1 873
plagiata (Illiger 1 806)
parietina (Fabricius, 1 793)
plumipes (Pallas, 1 772)
,

=

=

pi1ipes (Fabricius, 1 775)

acervorum auct.
podagra Lepe1etier, 1 84 1
pubescens (Fabricius, 1 78 1 )
retusa (Linnaeus, 1 758)
robusta (Klug, 1 845)
quadrimaculata (Panzer, 1 806)
vulpina (Panzer, 1 798)
Amegilla Friese, 1 897
albigena Lepe1etier, 1 84 1
garrula Rossi 1 790)
magnilabris (Morawitz, 1 875)
quadrifasciata Villers, 1 789
=

=
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salviae (Morawitz, 1 876)
Habropoda Smith, 1 854
tarsata (Spino1a, 1 838)
zonatu/a (Smith, 1 854)

Tribe Eucerini
Eucera Scopoli, 1 770
atricornis Fabricius, 1 793
caspica Morawi�z. 1 873
cinerea Lepe1etier, 1 84 1
c/ypeata Erichson, 1 835
simili.1· Lepe1etier, 1 84 1
commixta Dalla Torre &
Friese, 1 895
curvitarsis Mocsâry, 1 879
dalmatica Lepeletier, 1 84 1
eucnemidea Dours, 1 873
excisa Mocsâry, 1 879
helvola Klug, 1 845
hispana Lepe1etier, 1 84 1
interrupta Baer, 1 850
/ongicornis (Linnaeus, 1 758)
nigrescens Perez, 1 879
tuberculata (Fabricius, 1 793)
nigrifacies Lepe1etier, 1 84 1
nigrilabris Lepe1etier, 1 84 1
nitidiventris Mocsâry, 1 879
parvicornis Mocsâry, 1 878
pollinosa Smith, 1 854
seminuda Brulle, 1 832
taurica Morawitz, 1 870
=

=
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vicina (Morawitz, 1 876)
Tetralonia Spino1a, 1 83 8
acutangula Morawitz. 1 876.
armeniaca Morawitz, 1 878
dentata (K1ug, 1 835)
distinguenda Morawitz, 1 875
graja (Eversmann, 1 852)
hungw·ica (Friese, 1 895)
lyncea Mocsâry, 1 879
macrog/ossa (Illiger, 1 806)
= malvae auct.
nana (Morawitz, 1 873)
pollinosa ( Lepe1etier, 1 84 1 )
rujico/lis (Brulle, 1 832)
ruficornis (Fabricius, 1 804)
salicariae (Lepe1etier, 1 84 1 )
scabiosae Mocsâry, 1 88 1
spectabilis Morawitz, 1 875
tricincta Erichson, 1 835

Tribe Me1ectini
Melecta LatreiJ!e. 1 802
albifrons Forster, 1 77 1
= armata (Panzer, 1 799)
baerii (Radoszkowski, 1 865)
duodecimmaculata (Rossi, 1 790)
plurinotata Brulle, 1 832
funeraria Smith, 1 854
luctuosa (Scopoli, 1 770)
Thyreus Panzer 1 806
Crocisa Jurine, 1 807
ajjinis (Morawitz, 1 874)
histrionicus (Illiger, 1 806)
= major (Morawitz, 1 875)
ramos�!s (Lepe1etier, 1 84 1 )
scute/laris (Fabricius, 1 7 8 1 )
truncatus (Perez, 1 883)
=

=

Subfami1y Nomadinae
Tribe Ammobatini

Ammobates Latreille, 1 809
carinatus Morawitz, 1 872
melectoides (Smith, 1 854)
oraniensis (Lepe1etier, 1 84 1 )
punctatus (Fabricius, 1 804)
similis Mocf:lry, 1 894
vinetus Gerstaecker, 1 869
Parammobatodes Popov, 1 93 1
minutus (Mocsâry, 1 878)
Pasites Jurine, 1 807
maculatus Jurine, 1 807

Tribe Ammobatoidim
Ammobatoides Radoszkowski, 1 868
abdominalis (Eversmann, 1 852)
scriptus ( Gerstaecker, 1 869)

Tribe Biastini
Biastes Panzer, 1 806
brevicornis (Panzer, 1 798)
emarginatu.1· ( Schenck, 1 853)
truncatus (Ny1ander, 1 848)

Tribe Epeolini
Epeolus Latreille, 1 802
cruciger (Pa'1Zer, 1 799)
fasciatus Fri·:::s e, 1 895
schummeli Schilling, 1 849
variegatus (Linnaeus, 1 758)
Triepeolus (Smith, 1 854)
tristis (Smith, 1 854)
Tribe Epeo1oidini
Epeoloides Giraud, 1 863
coecutiens (Fabricius, 1 775)
Tribe Nomadini
Nomada Scopoli, 1 770
a/boguttata Herrich-Schaffer,
1 8]9
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argentata Herrich-Schăffer,

1 839
armata Herrich-Schăffer, 1 839
basalis Herrich-Schăffer, 1 839
flavomaculata Lucas, 1 849
bi.lpinosa Mocsary, 1 883
braunsiana Schrniedeknecht,
1 882
cruenta Schmiedeknccht, 1 882
dira Schmiedeknecht, 1 882
discrepans Schmiedeknecht,
1 882
distinguenda F. Morawitz, 1 874
emarginata Morawitz, 1 877
fabriciana (Linnaeus, 1 767)
femoralis F. Morawitz, 1 869
ferruginata (Linnaeus, 1 767)
xanthosticta (Kirby, 1 802)
lateralis Panzer, 1 805
jlava Panzer, 1 798
flavoguttata (Kirby, 1 802)
flavopicta ( Kirby, 1 802)
jacobaeae auct.
jucata Panzer, 1 798
fulvicornis Fabricius, 1 793
lineola Panzer, 1 798
furva Panzer, 1 798
fuscicornis Nylander, 1 848
glaucopis Perez, 1 890
hirtipes Perez, 1 884
hungarica Dalla Torre & Friese,
1 894
kohli Schmiedeknecht, 1 882
mutabilis F. Morawitz, 1 870
mufica M•:•rawitz, 1 872
=

=

=

=

=
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nobilis Herrich-Schăffer, 1 839
obtusifrons Nylander, 1 848
panzeri Lepeletier, 1 84 1
diluta Perez, 1 884
pectora/is Morawitz, 1 878
pusi/la Lepeletier, 1 84 1
rhenana F . Mor<twitz, 1 872
rujicornis ( Linn�eus, 1 758)
bifida Thomson, 1 872
sexfasciata Panzer, 1 799
similis F. Morawitz, 1 872
stigma Fabricius, 1 805
=

=

striata Fabricius, 1 793
ochrostoma (Kirby, 1 802)
succincta Panzer, 1 798
=

trispinosa Schmiedeknecht,

1 882
verna Schmiedeknecht, 1 882
zona/a Panzer, 1 798

Subfamily Xylocopinac
Tribe Ceratinini
Ceratina Latreille, 1 802
callosa (Fabricius, 1 794)
cucurbitina (Rossi, 1 792)
cyanea (Kirby, 1 802)
gravidula Gerstaecker, 1 869
nigroaenea Gerstaecker, 1 869
Tribe Xylocopini
Xylocopa Latreille, 1 802
iris (Chtist, 1 79 1 )
cyanescens Brulle, 1 832
valga Gerstaecker, 1 872
violacea (Linnaeus, 1 758)
=
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Genera Clisodon Patton and Heliophila Klug (luga, 958, 1 960) are
considered subgenera of the genus Anthophora, and Eupavlovskia Popov (luga,
1 960), subgenus of the genus Melecta, according to Michener's paper (2000).
Anthophoridae fauna in Romania characterizes by the presence of some
rare species: Anthophora fulvitarsis, Eucera atricornis, Epeolus fasciatus, E.
schummeli, Epeoloides coecutiens, and the species Ammobatoides scriptus,
reported from Algeria, Spain, Albania, Siberia, was not found in our country,
but its presence is probable (luga, 1 95 8) .
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Lista speciilor de Anthophoridae ( Hymenoptera: Anthophoridae) din
România
Rezumat

În lucrare este prezentată situaţia actuală a speciilor familiei
Anthophorida.'! din fauna României. Lista taxonomică cuprinde 1 4 1 specii din
1 8 genuri, 3 subfamilii, dar rămâne deschisă, urmând să fie completată în
măsura în care noi specii de Anthophoridae vor fi semnalate. Pentru realizarea
listei de specii a fost necesară reactualizarea nomenclaturii, stabilirea
toponimiilor şi revizuirea încadrării specii lor în taxoni supraspecifici.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA DIVERSITĂ ŢII FA UNEI DE
INSECTE DIN CHEILE BISTRITEI MASIVUL VÂLCAN, JUDEŢUL GORJ

Cornel ia Chimişliu 1
DES CONTRIBUTIONS A LA CONNAISENCE DE LA
DIVERS/TE DE FA UNE ENTOMOLOGIQUE DANS LA VAL EE DE LA
RIVIERE BISTRIŢA - LA MASS/F VÂLCAN, LA DIS1'RICT GORJ.
Mots ele:
Resume:

faune entomologique, diversite, Bistriţa, Vâlcan, Gorj
On y presente des dates preliminaires concemant au diversite
d�s faune entomologique dans la valee de la riviere Bistriţa - la
Massif Vâlcan, la district Gorj . Dans le materiei collecte au debut
d'aout, on ete identifies 7 ordres des inse�tes: Orthoptera,
Dermaptera, Heteroptera, Hymenoptera, Coleop lera, Lepidoptera,
Diptera. Les ordres Coleoptera, Diptera et Lepidoptera sant mieux
representes . Ont ete identifiecs aussi des especes rares (Lucanus
cervus Linnaeus, 1 758, Rosalia a/pina Linnaeus, 1 758. Morimu�
funereus
Mulsant, 1 863) consemnees dans les Annexes nr. 3 et 4
.
de la Loi nr. 462/200 1 et les Annexes nr. 2 et 3A d'Ordre nr.
1 . 1 98/2005 , ainsi que des coleopteres saproxiliques (Dorcus
parallelopipedus Linnaeus, 1 758, Prionus coriarius Linnaeus,
1 75 8 et
Rhagium .'>ycophanta (Schrank, 1 78 1 ) des especes
caracteristiqucs aux forets seculaires.
,

Introducere

Teritoriul j udeţul Gorj se suprapune pe bazinele râurilor Gilort şi Jiu.
Rel ieful său este dispus în trepte ce coboară de la nord la sud. Principalele
masive muntoase Parâng şi Vâlcan ocupă 29% din suprafaţa judeţului.
Masivul Vâlcan se situează în partea de vest/sud-vest a Carpaţilor
Meridionali , htre văile râurilor Jiu de Vest ( la nord) şi Jiu (defi leul Jiului) la
est, Subcarpaţii Olteniei (la sud) şi valea superioara a Motrului (la vest). El
apare ca o culme largă cu plaiuri domoale spre depresiunea 'Jlteniei (la sud).
Prin vârful Os lea ( 1 . 946 m) se leagă spre vest cu nodul orohidrografic al
munţilor Godeanu.
1

Muzeul Olteniei Craiova, str. Popa Şapcă nr . 4
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Aria stu(iiată face parte din zona carstică a j udeţului Gorj , inclusă în
Provincia biospeologică II, Carpaţii Meridionali între Olt şi culoarul Timiş
Cema (Negrea Şt. et al, 2004). Rocile calcaroase din partea de sud şi sud-vest a
masivu lui, au fost săpate de apa râurilor de-a lungul anilor, r;and naştere la
forme carstice de o deosebită frumuseţe: Cheile Sohodolului, Bistriţei şi
Tismanei , precum şi multe peşteri.
Zona stuniată este situată la peste 500 m altitudine, în etaj ul pădurilor
de amestec de foi oase (fig. l ). La partea superioară a zonei de colectare, se
întâlnesc şi răzleţe exemplare de molid şi pin.

Fig.

1 . Aspect din Munţii Vâlcan (original)

În lucrările de specialitate consultate, nu am întâlnit nici o referire la
entomofauna acestei zone. În urma colectărilor şi observaţiilor efectuate, am
constatat marea diversitate a entomofaunei, iar datele preliminare comunicate în
această lucrare rtprezintă o invitaţie (sau o provocare) pentru cei interesaţi să
întreprindă cercetări faunisticc în această zonă.
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Material şi metodă

Cercetările şi observaţiile în această zonă le-am efectuat în prima
decadă a lunii august a anului 2005, pe o distanţă de cea. 1 O km, pe valea râului
Bistriţa, situată în aval şi în amonte de Lacul Vâja (fig. 2).
Colectarea materialului entomologic s-a efectuat în cursul zilei, până la
lăsarea întunericului, prin cosirea vegetaţiei, capturare individuală cu fileului
entomologic, sau capturare individuală cu mâna, direct de pe plante. Speciile
nocturne au fost colectate seara şi în cursul nopţii, la o sursă de lumină
artificială cu ajutorul fileului entomologic sau direct cu mâna.

Zona studiată

Lacul Vâja

Râul Bistrita

Broşteni

+

Fig. 2. Harta zonei studiate
În perioada colectării, vremea a fost foarte capricioasă, cer înorat,
ploaie, temperaturi foarte scăzute seara, noaptea şi dimim:ata, dar şi timp
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frumos, însorit, cu temperaturi foarte ridicate (peste 30° C), în special în
perioada amiezei .
Prepararea materialului entomologic s-a efectuat parţial în teren (piesele
fragile şi speciile rare - de către subsemnata) şi în atelierul de preparare
restaurare al secţiei de către restauratori.
Trierea şi determinarea insectelor s-a efectuat �n laboratorul
entomologic cu aj utorul binocularului. Ca sursa bibliografică, s-au utilizat mai
multe lucrări: Ionescu ( 1 97 1 ), Calwer ( 1 858), Neculiseanu (2005), Panin S. &
Săvulescu N. ( 1 96 1 ). S-au utilizat de asemenea imagini preluate de pe Internet
de pe site-urile menţionate la bibliografie.
Rezultate şi discuţii

În urma trierii şi determinării parţiale a materialului colectat (637
insecte), s-au idcr.tificat specii aparţinând la 7 ordine de insecte:
1 . Ordinul Orthoptera
2 . Ordinul Dermaptera
3 . Ordinul Heteroptera
4. Ordinul Hymenoptera
5 . Ordinul Coleoptera
6. Ordinul :,epidoptera
7. Ordinul Diptera
Cel mai bine reprezentate ca număr de specii şi indivizi sunt ordinele:
• Coleoptera cu
1 3 familii: Silphidae, Cantharidae, Elateridae,
Oedemeridae,
Mordelidae,
Coccinellidae,
Lucanidae,
Geotrupidae,
Scarabaeidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Meloidac.
• Lepidoptera cu I l familii: Pyralidae, Geometridae, Noctuidae,
Lymantriidae, Arctiidae, Sphingidae, Hesperidae, Lycaenidae, Pieridae,
Nymphalidae, Satyridae.
• Diptera cu 8 familii: Tabanidae, Asilidae, Otitidae, Syrphidae,
Conopidae, Scatophagidae, Tachinidae, Calliphoridae.
Repartizarea numărului de exemplare la ordinele şi familiile identificate
în materialul anaEzat, se regăseşte în tabelul nr. 1 şi fig. 3 . Ponderea procentuală
a ordinelor în materialul analizat este ilustrată în fig. 4.
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Tabelul 1 . Repartizarea numărului de exemplare pe ordine şi familii
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Ordin

Familie

ORTHOPTERA
DERMAPTERA
HETEROPTERA
HYMENOPTERA
COLEOPTERA

Silphidae
Cantharidae
Elateridae
Oedemeridae
Mordelidae
Coccinellidae
Lucanidae
Geotrupidae
Scarabaeidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Malachidae
Pyralidae
Geometridae
Noctuidae
Lymantriidae
Arctiidae
Sphingidae
Hesperidae
Lycaenidae
Pieridae
Nyrnphalidae
Satyridae
Tabanidae
Asilidae
Otitidae
Syrphidae
Conopidae
Scatophagidae
Tachinidae
Calliphoridae
·

6.

7.

LEPIDOPTERA

DIPTERA

Nr. expl.

Total

30
2
14
25
2
8
4
5
4
1 22 ?+
7
3
34
136
24
5
7
7
6

30
2
14
25
361

-

Total
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83

9
8

6
3
5
6
12
15
6
2
6
4
75
11
5
12
7
637

1 22

637
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Din punct de vedere al spectrului trofic, în materialul colectat, cele mai
frecvente au fost speciile fitofage (nectarivore şi polinivore), alăLuri de care am
identificat specii saprox.ilice, coprofage şi necrofage.
Determinarea parţială a coleopterelor a dus la identificarea speciilor
Lucanus cervus Linnaeus, 1 75 8, Rosalia a/pina Linnaeus, 1 75 8 şi Morimus
Junereus Mulsant, 1 863, incluse în Anexa nr. 3 a Legii 462/200 1 şi în Anexele
nr. 2 şi 3A ale O rdi nului nr. 1 . 1 98/2005. Sunt speciilor animale a căror
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi totodată sunt
specii de interes comunitar. Conform legislaţiei în vigoare, <'pecia Rosalia
alpina necesită o protecţie strictă.
400
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361
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Fig. 3 . Spectrul taxonomie al insectelor colectate
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Fig. 4. Ponderea procentuală a insectelor colectate în cadrul ordinelor
identificate.
Concluzii

Materialul entomologic colectat în scurta perioada a relevat diversitatea
entomofaunei zonei, ceea ce constituie un argument pentru aprofundarea
cercetărilor.
Ponderea cea mai mare în materialul analizat o au coleopterele cu 3 6 1
exemplare reprezentând 56,67% din numărul total d e exempalare colectate,
dipterele cu 1 22 exemplare, respectiv 1 9, 1 5%, urmate de lepidoptere cu 83
exempalare, respectiv 1 3 ,03%. La polul opus se situează hcteropterele cu 1 4
exempalare, respectiv 2,20% exempalare şi dennapterele cu numai 2
exempalare, respectiv 0,3 1 .
Deşi în această zonă activitatea antropică îşi face simţită prezenţa, pe
cursul Bistriţei construindu-se un baraj care a strâns o parte din apele Bistriţei
într-un mare lac de acumulare (Lacul Vîja), valea Bistiţei prezintă o mare
biodiversitate floristică şi faunistică.
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Prezenţa coleopterelor saproxilice (Dorcus parallelopipedus Linnaeus,
1 758, Prionus coriarius Linnaeus, 1 75 8 şi Rhagium sycophanta
(Schrank, 1 78 1 )) în materialul prelucrat, atestă importanţa vegetaţiei zonei,
aceste coleoptere fiind specii indicatoare caracteristice pădurilor seculare cu
esente foioase de tipul celor central-europene.
Identificarea celor trei specii de coleoptere (Lucanus cf!rvus Linnaeus,
1 758, Rasafia a/pina Linnaeus, 1 75 8 şi Morimus funereus Mulsant, 1 863)
consemna te în legislaţia în vigoare privind regimul ariilor protej ate, conservarea
habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice, este un argument în plus pentru
aprofundarea cercetării acestei zone, unde cu siguranţă există şi alte specii rare
menţionate în l egislaţie, nu numai din grupul insectelor, ci şi din alte grupe de
nevertebrate şi vertebrale.
Având în vedere că zona este aproape necunoscută din punct de vedere
faunistic, i ar în ultimii ani suprafeţe mari de păduri au fost retrocedate
proprietarilor, consider că este necesar un studiu complex al acestei zone, pentru
cunoaşterea biodiversităţii zonei.
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IMPORTANTA
, COLECTIILOR ENTOMOLOG/CE ÎN STUDIUL
BIOD/VERSITĂŢ/1
Rodica Serafim 1
11/E IMPORTANCE OF T/JE ENTOMOLOG/CAL COLLECTIONS
IN STUD YNG THE BIODIVERSITY
Key words: collections, Coleoptera, Cerambycidae
Abstract:
The entomological collections have been preserved the
" of the biodiversity. The value of collections as
testimonics
"
keepers of faunistic records is ali the greater as human pressure
over the environment has more and more disastruous
consequences.

În colecţiile entomologice sunt deţinute principalele mărturii ale
biodiversităţii . Având în vedere că presiunea antropică asupr:t mediului natural
este din ce în ce mai mare şi cu consecinţe tot mai dezastruoase, valoarea
colecţiilor, ca păstrătoare de "documente" faunistice, este cu atât mai mare. De
altfel din ce în ce mai multe specii nu vor mai putea fi văzute decât în depozitele
muzeelor. Studierea şi valorificarea ştiinţifică şi culturală a colecţiilor sunt
deosebit de importante pentru cunoaşterea faunei, precum şi pentru stabilirea
unei strategii naţionale de conservare a biodiversităţii.
În decursul anilor cercetarea colecţiilor, dar şi consultarea lucrărilor de
specialitate publicate ne-a permis o mai bună cunoaştere a grupului de studiu,
coleopterele Cerambycidae. Astfel am putut semnala prezenţa unor specii în
diferite zone unde acestea nu mai fuseseră citate, am confirmat prezenţa în
fauna ţări i a unor specii, am regăsit specii care nu mai fuseseră semnalate de
foarte mulţi ani, am adăugat numeroase noi puncte de colectare la foarte multe
speci i, am făcut propuneri pentru protejarea endemitelor şi a altor specii rare.
Vom prezenta câteva exemple.
Din Câmpia Română şi din Podişul Getic erau cunoscute 1 36 specii
(Serafim, 1 985). Studiind materialul din colecţii într-o primă fază am adăugat
alte 1 2 specii semnalate pentru prima dată din zonă, astfel încât numărul total s
a ridicat la 1 48 de specii (ceea ce reprezentă cea 59% din totalul speciilor din
România). Pe lângă specii comune, cu acest prilej au fost evidenţiate şi unele
1 Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Şos. Kiseleff 1 , O 1 1 34 1
Bucureşti 2, România
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specii rare: Pedostrangalia revestita şi Paracorymbia fu/va şi am confirmat
prezenţa în fauna ţării a speciilor Nathrius brevipennis şi Cortodera femorata
(Serafim, 1 9 85).
Nathrius brevipennis (Mulsant) era răspândit în Europa, nordul Africii,
Caucaz, Transcaucaz. Asia M ică. Specia este considerată acum cosmopolită
fiind introdusă, mai ales cu ambalaj e din nuiele, în mai multe regiuni : China,
America de Nord şi de Sud . În România a apărut probabil în acelaşi mod.
Larvele poli fage se dezvoltă in ramuri moarte (arbori foioşi în special, dar şi în
conifere) . În colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
din Bucureşti (MNINGA) se păstrează 40 ex. colectate în apri lie 1 967 la
Bucureşti.
Specia Cortodera femorata (Fabricius) era menţionată în literatură
numai de la Braşov (Pani n & Săvulescu, 1 96 1 ). A fost regăsită în mai 1 982 la
Strehaia (Serafi m, 1 985).
ParacOJymbiafulva (Degeer), care era citată numai de la Valea Vinului.
Maramureş (Csiki, 1 9 5 1 ), de la Băile Herculane şi din M unţii Bucegi (Panin &
Săvulescu, 1 96 1 ), a fost găsită de noi în iulie 1 983 , la Balota (Sera fim, 1 985 ).
PedosJrangaJia revestita (Linnaeus), specie foarte rară, polifagă (larvele
se dezvoltă in Quercus, Fagus, Carpinus etc.) este susceptibilă să fie inclusă pe
lista roşie a c oleopterelor din România. Specia este răspândită în Europa,
Transcaucazia. În România a fost citată de la Dumbrava, Haţeg, Baia Mare.
Braşov, Băile Slănic, Munţii Ci ndrel (Cibin) (Panin & Săvult:scu, op.cit.) şi
Măzăneşti (Andriescu, 1 972). În colecţiile MNINGA se află 2 exemplare, unul
colectat de la Craiova în 1 95 0 ( Serafim, 1 985 ), celălalt din Maramureş de la
Bodi Femeziu în 1 95 3 .
De curând, studiind materialele d i n colecţia entomologică a Muzeului
Olteniei din Craiova am identificat speciile Graei/ia minuta şi Oplosia einerea,
pe care le cităm pentru prima dată din Câmpia Română (Serafim & Chimişliu &
Lila, 2004).
Una dintre cele mai mici şi mai rare specii de Cerambycidae, Graei/ia
minuta (Fabricius), a fost citată în literatură numai de la Cornereva
(Frivaldszky, 1 865; Csiki, 1 904) şi de la Sibiu (Petri, 1 925 - 1 926). În fascicula
de faună aceste citări fiind omise, prezenţa sa în fauna ţării a fost chiar pusă la
îndoială (Panin & Săvulescu, 1 96 1 ) . În colecţia Muzeului Olteniei există 1
exemplar colectat la Craiova în 1 97 1 (Serafim, Chimi şliu, Lila, 2004), iar în
colecţia MNINGA 1 0 exemplare colectate la leşelniţa între anii 1 966 - 1 968 şi
la Şviniţa în 1 970. Se dezvoltă în ramuri subţiri de stejar, porumbar, trandafir,
mur, fag, salcie ş.a., precum şi în doagele de lemn ale butoaielor, în coşurile
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confecţionate din nuiele de salcie. La fel ca şi Nathrius brevipennis, specia a
fost introdusă în America de Nord cu ambalaje din lemn atacat.
Oplasia cinerea (Mulsant) (syn. fennica Paykull) era citată de Panin şi
Săvulescu de la Sibiu, Braşov, Băile Herculane, Munţii Retezat - Gura Zlata
(exemplare colectate în 1 956 din ultimele 2 situri aflându-se în colecţiile
MNINGA). În colecţia de la Craiova am identificat 1 exempiar colectat recent,
în 1 999, la Pietrele Albe (Serafim şi col. , 2004). Larvele polifage se dezvoltă în
ramurile putrede ale unor arbori foioşi (stejar, fag), dar manifestă o preferinţă
pentru tei . Specia este răspândită în Europa şi Caucaz.
Stramatium unica/ar (Olivier) (syn. fulvum Villers) a fost semnalat
pentru prima dată în fauna României de Săvulescu, în 1 972. Este cunoscut
numai din judeţul Mehedinti: Drobeta - Tumu Severin, Ş imian, Halânga. Atât
în colecţiile de la Muzeul Antipa din Bucureşti, cât şi în colecţia de la Craiova
se păstrează exemplare colectate de la Drobeta - Tumu Severin. În 2004 în
colecţia MNINGA a intrat prin donaţie, material provenit din oraşul Craiova, în
urma unui atac al acestui coleopter în bâmele din podul unei case din această
localitate. Specia îşi extinde arealul spre vestul ţării. Ca şi în cazul altor croitori
acest lucru a fost posibil prin folosirea de lemn infestat la construcţii.
Stromatium unica/ar era răspândit în sudul Europei, Caucaz şi Transcaucaz. În
ultimii ani a fost semnalat in America de Sud.
Elemente interesante am găsit de asemenea în colecţia Muzeului din
Piatra Neamţ, Secţia de Ştiinţele Naturii . Din cele 60 de specii identificate 2 1 au
fost semnalate pentru prima dată din judeţul Neamţ. Dintre speciile rare
amintim Rhamnusium bicalar (Schrank), Cartodera jlavimana Waltl şi Obrium
cantharinum (Linnaeus) (Serafim & Apetrei, 1 996).
În planurile de cercetare ale Muzeului Naţional de Ştiinţele Naturii
"
"Grigore Antipa au fost incluse pe lângă Câmpia Română şi alte zone:
Dobrogea, Delta Dunării, Complexul lagunar Razim, Litoralul Mării Negre,
Banatul, Maraanureşul, Munţii Făgăraş, Munţii Piatra Craiului ş.a.
În colecţiile muzeului nostru se află mai multe specii rare, unele dintre
acestea semnalate până în prezent numai din Dobrogea: Vadania steveni
(Sperk), Parac01ymbia cardigera (Filsslins), Pedastrangalia verticalis
(Gennar), Deraplia genei (Aragona), Calchanesthes ablangomaculata (Guerin
- Meneville), Neadarcadian litigiasum Ganglbauer, Agapanthiala leucaspis
(Steven), Helladia praetextata (Steven), Brachyta balcanica Hampe.
Brachyta balcanica Hampe, specie rară, endemit balcanic, era citată de
la Murfatlar (Flcck, 1 905) şi de la Agigea (Panin & Săvulescu, op.cit.). Cele
mai multe exemplare din colecţiile MNINGA provin din Dobrogea, de la
Murfatlar ( 1 962) şi Hagieni ( 1 985 - 1 99 1 ), altele însă de la Gura Apei, în
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Munţii Retezat ( 1 956) ş.i de la Şelimbăr, în j ud eţul Sibiu ( 1 963 - 1 965)
( Sera fi m, 2 00 5 ) .
Din Deltu Dunări i erau c i t ate 3 2 de speci i. La acestea s-au adăugat 1 7
sp ec ii semnalate pentru prima dată, a stfel încât numărul total de spe c i i citate a
ajuns la 49 (Serafim, \ 993 ) . Spe c i a Echinocerus bobelayei (Brulle) (syn.
speciosus Ada m s ) este răspândită în România numai aici. Delta Dunării
reprezintă limita arealului în România pen tru această specie, răspândită şi în
Grec ia, Cri meea, Caucaz, Armenia, Asia Mic ă , Turcia, Siria.
Dacă ne referi m numai la l itoralul M ării Negre, studierea colecţiilor ne
a permis semnalarea pentru prima dată a 1 3 specii din această zonă.
Adăugându-le pe acestea, la cele 3 & c i ta te mai inainte, numărul de specii de
Cerambyc idae de pe litoral a aj un s la 5 1 ( S erafi m & Maican, 2003).
Din Banat sun t citate spec i i deosebit de interesante Unele dintre
a c estea se a flă şi in c ol e c ţ ii l e MNINGA : Paracorymhia pallens, Macroleptura
Jhoracica, Parmemz wrifusciata, Dorcatipus tristis, Tetrops starki.
S pe c i e b<J lcanic ă , Paracorymbia pal/ens (Brulle), era citată numai din
Banat (Wi nkl c r, 1 924 - 1 926 - fără alte precizări), de la Băile Herculanc
(Kuthy, 1 900; Panin & S ă vulescu , 1 96 1 ; Ru i căn esc u, 1 997) şi de la Cheile
Ţesnei din Munţii Mehedinţi (Ruicănescu, 1 997). În colecţiile MNINGA avem
exemplare colectate de la Băile Hcrculane in perioada 1 942 - 1 97 1 .
Macrofeptura tlwracica ( Creutzer), specie c u răspândire mai largă
(nordul şi centrul Europei , Peninsula Balcanică, Caucaz, Sibena, China,
Mongolia, Sahalin, J aponia) este cunoscută în România numai de la Mehadia
(Fri valdszky, 1 865 ) şi de la Băile Herculane (Kuthy, 1 900; Csiki, 1 903; Panin
& Săvulescu, 1 961 - exemplare colectate în 1 954
1 959 se păstrează în
c o l ec ţ i i le MNINGA).
Parmena unija.sciata (Ro s si) , răspândită în Franţa, Ital ia, Croaţia,
Albania este cunoscută în România numai de la Plavişevita (Csiki, 1 904) şi de
la Băile Herculane (Frivaldsky, 1 865; Kuthy, 1 900; Csiki, 1 9 04; Panin &
S ăvu l es c u , 1 96 1 - material aflat în colecţia MNINGA; Lie, 1 993 ). În unele
d intre lucrările publicate s-a făcut o confuzie cu Parmena balteus (Linnaeus)
care este ră spân dită în sud - vestul Europei (cu excepţia Portugaliei).
I-lerophifu (syn Dorcalipus) tristis (Linnaeus) era de asemenea citat
numai de l a Băile Herculane (Frivaldszky, 1 865 ; Kuthy, 1 900; Csiki, 1 904 ;
Panin & Săvulesc u, 1 96 1 - după un exemplar colectat în iunie 1 928, aflat acum
în colecţia MNil�GA). Un exemp l ar a fost văzut în Clisura Dunării, zona
Cazane, în august 200 1 , de colegul Alexandru Iftime (informaţie verbală).
Specia este răspândită în Franţa, Austria, Italia, fosta Jugoslavie, Bulgaria,
Grecia, Creta, Bosfor. Specia J-/erophia tristis este înrudită cu Morimus
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funereus (Mulsant), o specie inclusă atât pe listele roşii europene, cât şi pe cea
naţională şi care este încă frecventă în România.
O altii specie rară în România, Tetrops starki Chevrolat, a fost
semnalată de Săvulescu, în 1 972, de la Băile Herculane. Exemplarul, colectat în
mai 1 965, se află în colecţiile MNINGA.
Pe baza studierii materialelor colectate în Maramureş am citat pentru
prima oară din această zonă 1 7 specii, care se adaugă la cele 5 6 citate anterior
din zonă.
Nivel/ia sanguinosa (Gyllenhal), specie rară, palearctică, borcomontană
are puţine citări pentru România: Munţii Maramureşului, valea Făina
(Frivaldszki, 1 87 1 , Kuthy, 1 900); Sinaia (Fleck, 1 905); Broşteni (Montandon,
1 906 ); Munţii Retezat - Râu de Mori, Munţii Rodnei (Petri, 1 9 1 2) . În 1 994 a
fost regăsită în Munţii Nemira (Szel şi colab., 1 995), iar în 1 997 în Munţii
Maramureşului, pe valea Cârl igătura (Serafim, 1 998). Considerăm că şi această
specie ar trebui inclusă pe lista speciilor cu statut de protecţie.
O menţiune specială merită specia Cari/ia excellens (Brancsik),
endemit carpatic. Aceasta este răspândită în lanţul Carpatic din Slovacia,
Polonia, Ucraina. În România era citată numai din Munţii Cibin (Petri, 1 925 1 926) şi de la Gura Apei din Munţii Retezat (Panin & Săvulescu, 1 96 1 ). Un
exemplar a fost colectat în iulie 1 996 la Săpânţa, la cantonul silvic Colibi
(Serafim, 1 997, 2005) . Această specie a fost inclusă pc lista speciilor protej ate
din fauna României.
Prin o:-dinul nr. 1 1 98 din 25 noiembrie 2005 au fost actualizate anexele
nr. 2, 3, 4 şi 5 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/ 2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/ 200 1 .
În anexa nr. 2 pe lista speciilor a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare, dar şi în anexa nr. 3 A cu specii de interes
comunitar (specii care necesită protecţie strictă) sut cuprinse următoarele specii
de Cerambycidae : Morimus funereus, Pilemia tigrina, Rosalia a/pina,
Cerambyx cerdo şi Pseudogaurotina excellens.
În anexa 3 8 sunt incluse speciile de interes naţional (specii care de
asemenea necesită protecţie strictă): Brachyta balcanica, Pedostrangalia
vertica/is, Neodorcadion exornatum, Xylosteus spinolae spinohze.
Specia Pseudogaurotina excellens (Brancsik), endemit carpatic, a fost
puţin menţionată în literatură: Transylvania, fără alte date (Petri, 1 9 1 2), Munţii
Retezat şi Munţii Cindrel - Gura Râului, pe râul Cibin (Petri, 1 925 - 1 926),
Gura Apei, Valea Râului Mare, în Munţii Retezat (Panin, Săvulescu, 1 96 1 ). In
1 996, un exemplar a fost colectat la Săpânţa, in Maramureş (Serafim, 1 997 b ).
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Exemplarele colectate de la Gura Apei şi de la Săpânţa fac parte din colecţiile
MNINGA.
Exceptând Cerambyx scopolii Fiissl ins (specie comună, irecventă) toate
celelalte specii dt Cerambyx din fauna ţării : C. cerdo, C. nodulosus, C. miles,
C. welellsii (syn. velutinus ) sunt specii rare (nu numai în România. ci şi în alte
puncte ale areal ului lor). C. cerdo Linnaeus este singura specie care figurează pe
lista specii lor protejate prin convenţia de conservare a faunei europene şi a
habitate lor naturale incheiată la 1 2 octombrie 2000 la Strasbourg, precum şi în
Legea 462/2000 şi în ordinul nr. 1 \ 98/2005 privind regimul ariilor protejate şi
conservarea florei şi faunei sălbatice din Romania. Celelate specii sunt
confundate adesea cu croitorul mare (Cerambyx cerdo). Probabil din această
cauză nu figurează încă, deşi ar fi necesar, pe listele roşii europene sau
naţionale. Aceste specii se dezvoltă în arbori foioşi, de preferinţă în stejarii
bătrâni şi bolnavi. Fiind considerate dăunătoare numărul lor este în regres
datorită operaţiunilor de igienizare ş i de curăţire a pădurilor (de arbori uscaţi sau
pe cale de a se usca, atacaţi de insecte, precum şi arbori dispersaţi, rupţi sau
doborâţi).
În colecţiile M uzeului "Grigore Antipa" se găsesc toate cele 5 specii.
Ne vom opri însă numai la tre i dintre acestea.
Ceramhyx m i/es Bonelli este citat în l iteratură de la Oradea, Sibiu,
Apoldul de Sus. Baeşa Vasiovc i , Orşova (Csiki, 1 904), Băile Hercu1ane,
Cleanov, Piteşti ( Pani n & Săvulescu. 1 96 1 ), pădurea Pasărea ( Brăneşti),
Comana, Drobeta - Tumu Severin (Săvulescu, 1 969; Serafim, 1 985). În colecţii
se mai află material colectat în 1 962 la Plăineşti, în 1 968 la leşelniţa şi în 1 975
la Mănăstirea Cocoş - aceasta fiind şi prima semnalarc pentru Dobrogea.
Cerambyx welensii Klister este citat de la Ineu şi Băile Hcrculane
(Panin & Săvulescu, op.cit.), de la Balota (comuna Prunişor) şi Drobeta - Tumu
Severin (Săvulescu, 1 969), G ura Văii (Serafim, \ 985) şi Valea Oglănicului
(Ruicănescu, 1 992) - ultimele 2 situri fi ind cuprinse în prezent în Parcul Natural
Porţile de Fier. În colecţiile noastre se află 6 exemplare colectate de dr. Nicolae
Săvulescu în sudul Dobrogei, la Canaraua Fetii, în 1 965 - aceasta fiind şi prima
semnalare pentru Dobrogea.
După câte ştim până acum , Cerambyx nodulosus Germar este foarte rar
şi foarte localizat. Este citat numai de la Băile Herculane (Panin & Săvulescu,
op.cit.). Materialul din colecţiile MNINGA provine de la Băile Herculane
(colectat între anii \ 955 - 1 963) şi de la Circşu, j udeţul Mehedinti ( \ 965).
Exemplare din această specie, colectate de asemenea în diverse puncte din
apropierea staţiunii Băile Herculane, se găsesc şi în colecţiile Muzeului
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Banatului Timişoara, Secţia de Ştiinţele Naturii (Kiss & Balaci, 2000) şi în
unele colecţii particulare (Istrate, 2003).
În colecţia Muzeului Olteniei se găsesc doar 4 dintre speciile de
Cerambyx din fauna României. Exemplarele de Cerambyx cerdo au fost
capturate între anii 1 95 1 - 1 967, în schimb cele de Cerambyx miles şi Cerambyx
welensii au fost capturate recent, între anii 200 1 - 2003 de la Bucovăţ şi
Leamna (Serafim & col ., 2004) - o speranţă pentru menţinerea acestor specii în
fauna ţării. Speciile de Cerambyx pot coabita în aceeaşi pădure.
Rasa/ia a/pina (Linnaeus) figurează, alături de Cerambyx cerdo, pe lista
speciilor protej ate prin Convention on the Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats de la Strasbourg ( 1 2 octombrie 2000) şi prin legea
462/200 1 . Exemplare ale acestei specii se găsesc în mai multe colecţii
entomologice, unele fiind colectate recent cum este cazul în colecţia Muzeului
de Ştiinţele Naturii din Târgu Mureş (Togănel, 2004), a Muzeului Olteniei
(Serafim, Chimişliu, Lilă, 2004) sau a Muzeului "Grigore Antipa" (exemplare
colectate în 2004 în Maramureş).
Pilemia tigrina (Mulsant) este citată de la Cluj , Geac& şi Zau de Câmpie
(Petri, 1 9 1 2) şi de la Deva (Panin & Săvulescu, 1 96 1 ) În colecţia MNINGA se
păstrează l exemplar provenind de la lneu (Arad) din 1 963. Specia este .
răspândită în sudul Franţei , Ungaria, Peninsula Balcanică, Asia Mică.
Neodorcadion exornatwn (Frivaldsky) (syn. halcanicum Toumier) este
răspândit în Bulgaria, Grecia, Turcia. Din România a fost citat din Dobrogea:
Mănăstirea Cocoş (Montandon, 1 887), Cemavodă (Montandon, 1 906 ),
Mangalia (Montandon, 1 908), Băneasa -- Canaraua Fetii (P�.nin & Săvulescu,
1 96 1 ), Iortmac şi Esechioi (Săvulescu & Popescu -- Gmj , 1 964), dar şi din
j udeţul Teleorman, de la Pietroşani (Panin & Săvulescu, 1 96 1 ).
Pseudostrangalia verticalis (Germar) este răspândită în Peninsula
Balcanică, Turcia, Asia Mică. Din România a fost citată numai din Dobrogea:
Igliţa (Fleck, 1 905), Măcin (Montandon, 1 906), Babadag (Fleck, 1 905; Panin &
Săvulescu, 1 96 1 ) . În colecţia MNINGA se află exemplare colectate la Babadag
între anii 1 955 - 1 963 .
Xylosteus spino/ae spino/ae Frivaldszky era citat de la: Muntele Semnic
(Kuthy, 1 900; Csiki, 1 903), Băile Herculane, Comereva (Csiki, 1 903); Preaj ba,
Braşov, Gheorghieni, Munţii Piatra Craiului, Munţii Buzăului (Petri, 1 9 1 2);
S inaia, Tarcău, Munţii Cibinului, Munţii Făgăraş (Panin & Săvulescu, 1 96 1 ) . În
ultimii ani a fost semnalat de la Obârşia Lotrului şi din apropierea staţiunii
Voineasa (Ruicănescu & Patko, 1 995) şi de pe Valea Cemei (Ruicănescu,
1 997). În colecţiile MNINGA sunt consevate exemplare provenind de la
Braşov, Sinaia şi Jepi (Munţii Bucegi), B icaz, cabana Baleia (Munţii Retezat)
.
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În 2()05 fost regăsi t în Munţii Piatra Craiului . Specia nominată
în Italia, Austria , B o sni a, Herţegovina, Croaţia, Slovenia,
Bul g�tri a . Subspecia X spinolae spinolae este răspândită în

(S erafirn, 2 00 5 ).
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SPECII RARE DE ORTOPTERE DIN COLECŢIA MUZEUL UI DE
ŞTIINŢELE NA TURII DIN TG.MUREŞ

Florentina Togănel 1
RARE SPECIES OF ORTHOPTERANS FROM THE TG.MUREŞ
NA TURAL SCIENCES MUSEUM COLLECTIONS
Key words: orthopterans , rare species, Romania
Abstract:
In this paper are presented 32 orthopterans species which are
rare in the Romanian fauna. From these, 1 0 species are endemic :
Isophya dobrogensis, /sophya harzi, Bienkotetrix transsylvanicus,
carpatica,
Odontopodisma
acuminata,
Odontopodisma
Odontopodisma montana, Zubovskia banatica, Chorthippus
acroleucus, Modicog1yllus geticus, Podismopsis trannylvanica.
Introducere

Situată în partea de sud-est a Europei , România se prezintă ca un
teritoriu biogeografic complex.
Varietatea reliefului, influenţa climatului temperat continental,
proximitatea Mării Negre şi a zonei balcanice, au determmat caracteristicile şi
distribuţia vegetaţiei şi a faunei din ţara noastră.
Schimbările climatice şi ecologice care au avut loc în perioadele
glaciare şi postglaciare, ce au determinat repetate migrări ale elementelor
faunistice, sunt oglindite de marea varietate a tipurilor Z·)Ogeografice care
compun fauna de ortoptere a ţării noastre.
Speciile palearctice, cele europene şi euro-siberiene, cu valenţă
ecologică ridicată, cu areale vaste, sunt larg răspândite în România, în schimb
speciile xerotermofile provenite din refugiile eremiale (mediteranean sau
central-asiatic) sunt rare, sau lipsesc din zonele centrale şi nordice ale ţării.
Pentru unele specii, în ţara noastră se află limita nordică sau vestică a
arealului. M ajoritatea acestor specii au un areal restrâns şi fragmentat în
România, constituind rarităţi faunistice deosebit de interesante.
Primele date asupra faunei de ortoptere din ţara noastră au apărut încă
de la mijlocul secolului al XIX-lea şi se referă la fauna Transilvaniei.

1 Muzeul de Ştiinţele Naturii Tg. Mureş, str. Horia nr. 24
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Material şi metodă

Lucrarea de faţă prezintă spe c i i le rare de ortoptere aparţinând colecţiei
entornologice a Muze u lui de Ştiinţele Naturii din Târgu-Mureş.
Colecţia de ortoptere numără pes te 4500 ex emplare . Dintre acestea 577
exemplare aparţinând la 1 55 spec i i provi n d in co l ecţia cunoscutului entomolog
Prof.univ.dr.Bela Kis din Cluj -Nap oca şi prezintă o valoare documentar
şti inţifică deosebită. (88% din speciile de ortoptere cunoscute în fauna
României) .
Toate speciile rare din col ecţie prezentate în l ucrare au fost colectate,
preparate şi de terminate de Bela Ki s.
Aranjarea si stematică a ortopterelor se bazează pe recenta listă
sistematică întocmită de H E LLER et al. ( 1 998) pentru ortoptercle din Europa,
preluată de Koc': ĂREK et al. ( 1 999).
Rezultate

şi discuţii

În lucrare s unt prezentate 32 de specii rare de ortoptere di n tre care 10
spe ci i sunt endemice: Jsophya dobrogensis, lsophya harzi, Bienkotetrix
transsy/vanicus, Odontopodisma acuminata, O. carpatica, O. montana,
Zubovskia hmwtica (relict pre gl ac iar). Chorthippus acroleucus, Modicog1yllus
geticus, Podismopsi.\' transsylvanica. A ceste endemisme au areal e limitate,
unele dintre ele la un singur masiv munto s (lsophya harzi, Chorthippus
acroleucus în M-ţi i Cozi a; Podismopsis transsylvanica în Mţii Făgăraşului;
Zubovskia banatica în M-ţi i Semenicul ui ; Jsophya dobrogensis în Insula
Popi na). Faptul c ă cele mai multe endemisme se află în Carpaţii Meridionali
dovedeşte că ac e ştia au reprezentat un refugiu pentru speciile glac i are şi
postglaciare, fiind cel mai important centru de speciaţie din ţara noastră.
Datorită schimbări lor cl i matice şi ecologice repetate, unele specii şi-au
fr agmentat arealele, dând naştere unor specii noi, cu areale limitate.
Din colec ţi e fac parte speci i rare, care în România se află la l imita
vestică a arealului : de ori gine central-asiatică - Phaneroptera spinosa,
Gryllotalpa rtnijpina , Bruntridactylus tartaniS (în Delta Dunarii), Platycleis
striata (în împrej urimile Iaşiului), sau de origine pontică - Gampsocleis
schelkovnikovae (în Delta D unării) .
Unele specii rare sun t localizate numai în anumite zone ale ţării :
î n sudul D obroge i
/sophya hospodar, Tylopsis liliifolia,
Bucephaloptera bucephala ;
în nordul D obroge i - Bradyporus dasypus şi Asiotmethis iimbatus;
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Metrioptera domogledi (Mt.Domogled), Poecilimon intermedius (în
împrej urimile Cluj ului), Miramella irena la Moldova Nouă (Valea
Mare), Poecilimon ampliatus în M-ţii Gilăului .
Speciile de origine central-asiatică, ca şi cele mediteraneene, sunt specii
xerotennofile, caracteristice stepelor, ce au pătruns în ţara noastră din refugiul
aralo-caspic. Unele dintre ele s-au menţinut la noi cu populaţii foarte mici,
izolate: Phaneroptera spinosa, Poecilimon intermedius, P.ampliatus,
Onconotus servil/ei, Bruntridacyilus tartarus, Platyc/eis striata, Mirmeleotetix
antenatus, Gampsocleis schelkovnikovae.
Dintre speciile europene, Platycleis montana, o specie foarte rară, este
întâlnită în Câmpia Transilvaniei, Câmpia Tisei, Bucovina.

Subordinul ENSIFERA
Familia TETTIGONIIDAE
S ubfamilia Phaneropterinae
Genul Tylopsis FIEBER, 1 853
Ty/opsis /ili(fo/ia FABRICI US, 1 793; L.= l 5 -23 mm
Material: 2 (,' �) ,Pădurea Hagieni (CT) 3 .IX . l 986
Biologie şi ccologic: specie termofilă, arbusticolă, graminicolă (O- I 00 m),
trăieşte la marginea sau în luminişul pădurilor de foioase. Imago: VII-IX.
Răspândire geografică: Europa sudică, nordul Africii, Asia Mică, Crimeea,
Caucaz, Iran (specie circummeditcraneană).
Prezenţa în fauna României a acestei specii fost semnalată de B .K IS ( 1 963 ).
Trăieşte numai în sudul Jitoralului Mării Negre (Costineşti, Hagieni, Comarova)
(Kis, 1 967 a, 1 977).

Genul Plzaneroptera SERVIL LE, 1 839
Phaneroptera spinosa B . B I EN KO, 1 954; L.= 1 5 - 1 8 mm
Material: k7, 1 <;? C.A. Rosetti 27.VIII. 1 976; l e\' , 1 <;? Caraonnan 23 .VIII. 1 992,
7.VIII. 1 984
Biologie şi ccologie: specie arenicolă -graminicolă (trăieşte pe plantele răzleţe,
mai înalte ale dunelor de nisip) (0-50 m). Imago: VII-X
Răspândire geografică: Asia centrală şi împrej urimile Mării Negre. Limita
vestică a arealului acestei specii se află în Delta Dunării .
Prezenţa s a î n fauna României a fost semnalată d e B.KIS î n anul 1 963. La noi,
trăieşte numai în Delta Dunării.
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Genul Jsopf!ya BRlJNN E R, I S 7S
lsophya lwsp odar S.t\U S S U R E, 1 89 7 ; L.= l 9-23 mm
Material :

l e) H agieni 1 9.V. l 965

Bi()Jogie şi ecol ogie : specie tenno filă, grarninicolă, întâlnită în pătu ra

ierboasă
m). Jmago: V -VI
Răs p in d ire g eografică: sud- estul Bulgariei
Specia a fost de seri să după exemplarele colectate de M .JA Q lJ ET din zona lacului
M an galia . În Români a trăieşte numai în sud-estul Dobroge i (Mangalia, Hagieni)
( B .K I S. şi G .P .P ESCHEV, 1 967).

din lumini şul

p ădurilor (0- 1 00

lsopl�).:a dohrogeflsi!>· KIS, 1 994

2c�. 2) J .Pop i na 3 . V . 1 993; 8.VI. l 994
Biologie şi ccol o gi c : specie x ero-lcrrnofilă, trăi e ş te pe an u m i te p l ante prec u m :
Ar/em isia austriaca. Poa ou/hosa. Cirsium setigerum. Kochia prostrata.
Material :

Veron il·a praf!cm:. Geranium pussilum. etc.

endemism, specie nouă pentru ştiinţă, descoperită de
B. K I S în Insula Popina (L. Razelm-Dobrogea) .

Răspândire geografică:

l.sophya

lwr=i KIS, 1 960; L . 23 ,5- 26, 5 mm

Material:

l e), l lf. Mt.Cozia 3 .VII . l 980

sp ec i e graminicolă şi arbusticolă, montană ( 1 200- 1 400
mai ales în bi oto puri cu vegeta ţi e abundentă. lrna go : VII-VIII.

Biologie şi ecologic:

întâlnită

endcmism, spec i e descrisă de
Deocamdată nu e x. i s tă alte semnalări în ţară.
Răspân d i re geografică :

B.KIS

m)

din Mţii. C ozia

.

Genul Poecifimm; FISCH ER, 1 85 3
1 853; L.= 1 6- 1 9 mm

Poecilimon intermedius F I EBER,

1 � Fânaţele Clujului, 4.VII. l 976
Biologie şi ccologie: specie gr a mi n i c o l ă , trăieşte în paj i şti cu caracter stepic
( 300-500 m). lmago: VII- VIII.
Răspândire geografică: A s i a Centrală şi împrej urimile Mării Negre. În Eu ropa
este prezentă cu populaţii foarte mi c i şi izolate în Slovacia U n g ar i a şi România
(KIS, 1 979)
Material:
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Existenţa acestei specii în fauna României fost senmalată în anul 1 957 de
B .KIS, care a colectat-o numai din fânaţele din împrej urimile Clujului. Nu se
cunosc alte semnalări.
Poecilimon ampliatus B R UNNE R , 1 878; L.= 1 5 - 1 9 mm
Material: 2 3, 1 �2 , Băişoara 1 3 .VII. 1 994
Biologic şi ccologic: specie graminicolă, trăieşte în tănaţe montane mezofile
( 800- 1 200 m). Imago: VII- VIII.
Răspândire geografică: Albania, Croaţia, Serbia
În România a fost senmalată numai din Mţii.Gilăului (B.KIS, 1 964)

Subfamilia Tcttigoniinac
Genul Buceplwloptera EBNER, 1 926
Bucephaloptera bucephala (BRUNNER, 1 882); L= 1 8-24 mm
Material: 1 c:; , 1 �· , Hagieni 3-1 1 JX. l 986
Biologic şi ccologic: specie termofilă, silvicolă- tericolă ( întâlnită mai ales la
marginea, sau în luminişurile pădurilor de foioase (0- 1 00 m). Imago: V III-IX
Răspândire geografică: aproape în întreaga Anatolie. în zonele estice şi
centrale ale Peninsulei Balcanice
La noi a fost semnalată numai în sud-estul Dobrogei, la Hagieni ( B.K IS, 1 967a,
1 977)

Genul Gampsocleis FIEBER, 1 852
Gampsocleis schelkovnikovae A DELUNG, 1 9 1 6; L= 30-3 8 mm
Material: 1 3' , 1 '_.' , Caraonnan 26.VIII. l 969, I O.VIII. l 99 1 ; l e) Periprava
1 O.VII. l 989
Biologic şi ccologic: specie praticolă- graminicolă (0- 50 m), termo- higrofilă,
preferă biotopurl cu vegetaţie deasă şi înaltă. Imago: VII-IX
Răspândire geografică: arelul principal al acestei specii cuprinde zona
Caucazului, Armenia şi nord-estul Anatoliei
Î n ţara noastră trăieşte numai în Delta Dunării (Caraonnan, Crişan, Erenciuc)
(B.KIS, 1 963, 1 993 b)

Genul Metrioptera WESMAEL, 1 83 8
Metrioptera (Broughtonia) domog/edi (BRUNN ER, 1 882) ; L = 1 5 - 1 8 mm
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c:z: .

2 c� , Domogl ed 6. Vlll. 1 977; 9.VIII. l 983
ecologi e: specie mezofilă, praticolă- graminicolă ( 8 00 - 1 1 00 m)
Irnago: VII-X
Răs;pândire geografic:ă: S e rbi a , Bu l gari a
Specia a fost descr is ii de B R UNNER.
după exemp l are colectate de pe
Mt.Domogled. În Român ia nu a fost semnalată până în preze n t din alte zone
Ma1eria l :

2

Biologie şi

(KJS, 1 997).

Genul Platycleis

FI

EBER. 1 8 5 2

Platycleis (Montana) ma11tana ( ICOLLAR, 1 83 3); L= 1 5-20 mm
Material:

1 c�· ,

Fiica 8 .V I 1 . 1 993� Sîntandrei 1

cţ , 1 3 .VIII. 1 978

triiieşte în b iotopuri i erboa se xerofile ş i xero-mezofile,
îndeosebi în zone del uroase ( 1 00-500 m) . Imago: VII-X.
Răs;pândirc gcogratid: Austria, Ungari a, Cehia, S l o va c i a , Polonia, Ucraina
În ţara noas t ră , această specie rară a fost semnalată din câteva localităţi din
Tran si l van i a ( H E R M AN , 1 87 1 � P U NGUR, 1 899 ; K IS, 1 968, 1 993 a; KIS şi KONYA,
1 9 7 2 ) şi Moldova ( MARCU, 1 936)
Biologie şi c cologi e :

Pla(vcf!:'fl· (Mo11 tana)

5lriata

( K ITTARY,

1 849) L- 1 4- 1 8

mm

k ;' , 1 � . Val e a lui David, Iaşi 1 6.VI I. J 965; 23.VII. l 975
tră i eşte în paj i şti xero- mezofile (200400 m); I ma go : V II-X
Răs;pândire geografică: sudul S iberiei, Ucraina, Kazahstan
În Româ n i a nu a fost semnalată decât în î mp rej uri m i l e Iaşului, în tănaţele de la
Valea lui Da v i d (C.M ÂNDR U şi B. KIS, 1 967)
Material:

Biologie ş i cco l ogi c : sp ec i e graminicolă,

Subfarnilia Saginae

Genul Saga
Saga pedo
Material :

C J-J A R PENTI E R, 1 825;

(PALLAS, 1 77 1 ); L= 50-67 mm

l ct Periprava 9.VIl. l 987; 1 � Cara orman l l .YII. 1 99 l ; 1 c;2Tu l cea

1 98 2
Biologie şi ecologie: speci e insectivoră, partenogenetică, trăieşte pe arb u şt i ş i
p l ante i erboa se î n a l te ( 0 - 1 1 00 m); preferă b iotopu ri le xeroterme cu c aracter de
stepă şi si1vostepă. Imago: VII-X
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Răspândire geografică: Î n Europa centrală şi sudică, Caucaz, Asia Centrală,
sudul Siberiei
În România a fost semnalată din Banat (FRIVALDSZKY, 1 867; K IS, 1 968;
SANGHELI, 1 98 1 ), Transilvania ( H ERMAN , 1 87 1 ; M U LLER, 1 922- 1 924; KIS, 1 968
); Dobrogea (FREY- G ESSNER, 1 902; K IS, 1 963) şi Modova ( MÂNDRU ŞI KIS,
1 967).

Subfamilia Onconotinae
Genul Onconotus FISCHER, 1 839
Onconotus servil/ei (FISCH ER - WALDH EIM, 1 846); L= 20-27 rnm
Material: 1 cf, 1 �J , Babadag 23. VI. l 959
Biologie şi ecologie: specie tericolă, caracteristică silvostepelor (0-400 m).
Imago: VI-VIII
Răspândire geografică: Asia Centrală, împrejurimile Mării Negre
În România, această specie rară şi localizată a fost semnalată din Muntenia
(FREY -GESSNER, 1 899; B URR, 1 899; ZOITU, 1 903; KIS, 1 968), Dobrogea- cu
excepţia Deltei Dunării ( ZOITU, 1 903; KIS, 1 963 ) şi Moldova (M ÂNDRU & KIS,
1 967). Limita vestică a arealului acestei specii se află în ţara noastră (B .K IS,
1 979)

Subfamilia Bradyporinae
Genul Bradyporus CHARPENTIER, 1 825
Brac(vporus dasypus ( I LLIGER, 1 800); L= 47-60 mm
Material: l e) , 1 '!:' . Babadag 23 .VI. l 959
Biologie şi ecologie: specie silvicolă, geofilă, preferă biotopurilc cu tufărişuri,
unde vegetaţia este abundentă şi înaltă (0-400 m). Imago: VI-VIII
Răspândire geografică: Serbia, Bulgaria
În România, această specie a fost semnalată din fauna D0brogei (MOLLER,
1 93 1 - 1 932; MARIA VASILIU, 1 96 1 ; KIS, 1 962 b, 1 963) şi împrejurimile Iaşului
(KIS, 1 962 b; MÂNDRU & KIS, 1 967), unde este foarte rară. B . KIS ( 1 993 b)
consideră că pădurile din nordul Dobrogei constituie limita nordică a arealului
acestei specii balcanice de mari dimensiuni .

Genul Cal/imenus FISCH ER-WALDH EIM, 1 830
Callimenus montandoni BURR, 1 898; L= 50-60 mm
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1 �� P len iţa 25. VI. l 9 5 2 ; 1 cţ· Drăgoteşti
Biologie şi ccologie: spec i e si lvicol ă şi d esertico 1ă-teric o lă (0-400 m). Imago:

Material:

Vi-V I f

Ră§pândire geografică: Ucraina

În România a fost semnalată în câteva l oca lităţi din Oltenia (FISCHER, 1 853; KIS,
1 962 b; M U LLER, 1 9 3 1 - 1932) �i Muntenia (KIS, 1 962 b)
Fami lia GRYLLOTALPII>AE

G1yllotalpa LA TREI LLE , 1 90 2
Gryllotalpa rmispina SA USSURE

Genul

Material: 4ex . Caraorman 5 - 1 1 .VII1. 1 99 1
Biologie şi ccolo g ie : specie terico l ă termo-higrofilă (0-50 m)
,

ac ea stă specie central-asiatico-pontică are arealul
A si a Centrală, iar limita ve stic ă de răspândire în Delta Dunării
(B.KIS, 1 993 b ) .
Răspin dirc geografică :

princ i p a l în

Familia GRYLL 1DAE

Gen u l Modicogty!lus CSOP/\ R D 1 96 1
Modicog�yllus get ieus V ASI L I U 1 967 ( cho pardi KIS 1 967)
M aterial : 1 C(

Coroana, 4 .Y II. 1 97 8 ;

B iologic ş i ccologic: în tâ 1n i tă în regiun i de1uroase şi de câmpie (în luminişul
p ădurilor, l o c uri uscate) .
Răspândire geografică:

Descri să din
Dobrogei

Bulgaria

România, această

(B.K IS, 1 967b, 1 968).

spec i e a fost colectată din fauna Olteniei ŞI

Subordinul CAEL I FERA
Familia TRIDACTYLIDAE
Genul Tridactylus OLIVIER, 1 789
Tridactylus tartarus SAUSSURE, 1 874; L= 5-7 mm
Material: 4ex. Caraorman 5 - 1 1 .VII. 1 99 1 ; 1 4.V. 1 992
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Biologie şi ecologie: specie terrno-higrofilă, trăieşte în galerii săpate în nisip
umed
Răspândire geografică: Asia Centrală şi împrejurimile Mării Negre, limita
vestică a arealului aflându-se în Delta Dunării
Existenţa în fauna ţării noastre a acestei speci i a fost semnalată de B.KIS şi
MARIA VASI LIU în anul 1 972.

Familia TETRIGIDAE
Genul Bienkotetrix KIS, 1 967
Bienkotetrix trans.\ylvanicus (BAZY LUC& K I S, 1 960); L'"" 9- 1 2 mm
Material: 4 ex ., Mt. Cozia. 1 7.V. l 987
Biologic şi ccologie: specie silvicolă- tericolă ce preferă biotopurile pietroase,
cu puţină vegetaţie, de la marginea sau luminişurile pădurilor de fag sau molid
( 800 -1 800 m). Imago: VI-VIII.
Răspândire geografică: România
Specie nouă, acest endemism a fost descris din Mţii. Făgăr::1şului (Vf.Surul),
ulterior tiind semnalat şi din alte masive ale Carpaţilor Meridionali (KIS,
1 961 , 1 980).

Familia PAMPIIIGIDAE
Genul Asiotmethis u v AROV, 1 943
Asiothmethis limbatus (CHARPENTIER, 1 842); L= 25- 36 mm
M aterial: 1 -3', 1 c�' , Hagieni 24. VI. 1 990
Biologic şi ecologie: specie deserticolă- tericolă (0- 1 00 m). h�mgo: VI-VIII
Răspândire geografică: Turcia europeană, Bulgaria
Î n ţara noastră, a fost semnalată din Dobrogea de FREY-GESSNER ( 1 902), ZOTTU
( 1 903), KIS ( 1 968 -un exemplar colectat de la Agigea de C. Mîndru). Semnalăm
prezenţa acestei specii foarte rare şi în fauna Olteniei. Ea a fost colectată de
I.Firu în 1 976 de la Ciuperceni (DJ) (colecţia Muzeului de Ştiinţele naturii din
Craiova).

Familia ACRIDIDAE
Subfamilia Calliptaminac
Genul Paracalopterus BOLIVAR, 1 876
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Paracalopterus ctiloptenoides B R UNN ER, 1 87 1 ; L= 1 5- 32

M aterial: 2 ? Domogled, 1 7 . 1X . l 969;

mm

7.VIII . l 977

Biologie şi cc:ologie: specie termofilă, tericol ă (0- 1 1 00 m), ce trăieşte în

b:iotopuri ierboase, mai ales în luminişul pădurilor. Imago : VII- X.
Răspândire geografi că : zona estică a bazinului meditera ne an şi zona pontică
În România a fost semnalată în Banat ( P U N GUR, 1 9 00; KIS, 1 968; SANGH ELI
1 9 8 l ) Dobrogea ( K I S, 1 963), şi Moldova (MÎNDRU, 1 95 8).
Subfamilia Melanoplinae
Genul Miram e!Ja DOVNAR-ZAPOLSKI, 1 932
Mirame/la irena FRUHSTOEFER, 1 92 1 ; L= 20- 2 8 mm
Material: 2S:' � , Moldova Nouă (Valea Mare) 7 .Vlll. 1 966
Biologie şi ecol ()gie: specie arbusticolă (400-600 m).Imago: VII-VIII
Răspâ ndire geografi că : Croaţia, nord-estul Italiei
Prezenta în fauna ţării ( în B anat- rezervaţia Valea Mare) a fost semnalată de
B.KIS în anul 1 9 6 8 , i ar ulterior, din acel aş i loc, de SANGHELI ( 1 98 1 )
Genul OdontopOl:isma DOV N A R ·ZAPOLS K I, 1 9 3 2
OdontopOlli!-:m a acuminata (KIS, 1 9 6 2 ): L= 1 5 -2 3 ,5 mm

Material: 2r� 0' . Şiria 1 0.VIII . l 976; 2 9 ? , Cheile Turzii 1 9. VI I I. l 9 80
B iologie şi ecologie: specie arbusticolă (400- 1 1 00 m), întâlnită mai ales în zone
deluroase. Imago: VI-IX
Răspândire geografică: specie endemică, descoperită în Cheil e Turzii (unde nu
a mai fost regăsită după 1 980), a mai fost semnalată în sud- vestul Munţilor
Apuseni şi în nordul Banatului (KIS, 1 962 a, 1 993 a) .
Odontopodisma carpathica

(KlS, 1 96 1 );

L= 1 3 ,5- 22

Material: 1 o, 1 �. Bucin 1 7. VIII . l 965 ; 1 0' , l lţ, Mţii .Făgăraşului (V.Sîmbetei)
23 .VI. l 966
Biologie şi ecologie : specie arbusticolă montană ( 800- 1 900 m); Imago: VII-IX
Răspândire gcogratică : specie en d em ică , semnalată în mai multe masive din
Carpaţii Meridionali şi în Mţii. Gurghi ul u i di n Carpaţii Orientali (KIS,
1 96 1 ' 1 968) .
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Odontopodisn1a montana (KIS, 1 962); L= 1 5- 24 mm
Material: 2 33 , Mt.Semcnic 9.VIII . 1 98 1 ; 1 � ,Caransebeş 2 .VII. 1 985; 1 � ' ,
Cinciş 20.VII. 1 988
Biologic şi ecologie: specie arbusticolă (600-1 400 m). Imago: VI-IX
Răspândire geografică: România
Specie descoperită pe Mt.Domogled, a mai fost semnalată din Banat de
A.SAN G H E LI ( i 98 1 ), iar din sud-vestul Transilvaniei şi nord-vestul Olteniei de
B . K I S ( 1 962 a, 1 968).

Genul Zuhovskia DOVNAR-ZAPOLSKI, 1 933
Zubovskia banatica (KIS, 1 965); L= 1 2,5- 1 9 mm
Material : 2 3 · � . 2 �' r;' , Mt.Semenic 1 4.VIII . 1 977; 7.VIII. 1 98 1
Biologic şi ecologic: specie arbusticoloă şi graminicolă montană,întâlnită de
obicei pe tufe de afin ( 1 250- 1 400 m); Imago: VIII-IX
Răspândire geografică: specie endemică, relict preglaciar, a fost semnalată
până în prezent numai din Mţii.Semenicului (KIS, 1 965 , SANGHELI 1 98 1 ).

Subfamilia Ocdipodinae
Genul Epacromus uv AROV, 1 942
Epacromius tergestinus CHARPENTIER, 1 825; L= 1 7-30 mm
Material: 3 9 �' , Caraorman 2 1 .VII. 1 985, 1 5 .VIII . 1 984; 2 '�' 2 I.Sahalin
7.VI. 1 976
Biologic şi ecologic: specie termofilă, trăieşte în păsuni higrofilc cu vegetaţie
rară şi scundă {O - 1 00 m). Imago: VII-X
Răspândire geografică: acest element centralasiatico- sudeuropean are o largă
răspândire în Asia centrală, până în Mongolia şi nordul Chinei, dar în sudul
Europei apare rar şi localizat.
În ţara noastră specia a fost semnalată pentru prima dată la Sulina de către
M O LLER ( 1 93 1 - 1 932). Semnalări1e ulterioare provin tot din Delta Dunării,
precum şi din zona complexului Razelm - Si noe (KIS, 1 963, 1 993 b)

Subfamilia Gomphoccrinae
Genul Podismopsis ZUBOVSK I 1 899- 1 900
Podismopsis transsylvanica RAMME, 1 85 1 ; L= 1 3- 23 mm
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2c) <�, i � , Mţi i.Făgăraşului (V f. S uru l ) 26.VIII. l 980
Biologie şi ecologic: sp ec i e montană arbusticolă (2000- 2400 rn), trăieşte pe
smirdar şi a fi n. Imago : VIII-X
Răspândire geografică : relict glaciar, specie endemică pentru Mţii.Făgăraş
( Vf. Surul ) ( K IS, 1 9 80)
Material :

Genul StenoboJIJnts F!SCJ-!ER. 1 85 3

StenobothrusfisC:wri E V ER S M A N N , 1 848;
Material :

1 c-;' , 1

'1; , P er i p ra v a

L = 1 4-24 mm

1 2. VII. 1 9 87

Biologie ş i ccologi e : specie tennofilă, frecvent întâlnită în biotopuri stepicc (0200 m), mai rar în cele stepizate (până l a 500 m). Imago: VI-V I II

Răspândire geo grafică : element centralasiatico- sudeuropean, are o largă
răspând ire în Asia centrală, d ar in estul şi sudul Europei apare rar ş i localizat
În România a fost semnalată de FREY -GES SNER ( 1 899) din Muntenia şi
Dobrogea, i ar de către B . K I S , din Câmpia Tran s i lvanie i ( 1 972) şi din Dobrogea
( 1 963, 1 967 a, 1 993 b).

Genul MyrmeleoJettix BOLI V A R. 1 9 1 4

Myrmeleotettix antennat1ts

FIEBER,

1 853; L"' 1 0, 5 - 16

mm

2 r�. �. 2�: � , Va l e a lui Mihai 9JX. l 98 1
specie arenicolă- graminicolă (trăieşte numai în biotopuri
n i sipoase) (0- 1 00 m). Imago: VII-X
Răspândire geografică: Asia Centrală şi împrejurimile Mării Negre pân ă in
Câmpia Panonică. (România, Ungaria, Slovacia )
Până in prezent a fost semnalată in sudul Moldovei (Hanu Conachi) şi Câmpia
Tisei (Focni) de B.K!S ( 1 968).
Material :

Biologie ş i ecologic :

Genul Chorthippus FIEB ER, 1 852
Chorthippus acroleucus (M U L LER, 1 922- 1 924); L = 1 5 - 24 mm

2c3d', 2 (1' � , Mţii.Cozia 24.VIII . 1 9 5 7, 1 9.VII I . l 97 7
Biologie ş i ecologi c : sp ec ie graminicolă, tericolă, al cărui biotop preferat il
constituie pantele stâncoasc şi p i ctroa se cu expoziţie sudică ( 1 000- 1 600 m)
acoperite de o vegetaţie rară ş i scundă. I mago : VII-X
Răspândire geografică: România
Este o specie endemică pentru Mţii .Cozia (B. KIS, 1 980)

Material :
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Chorthippus macrocerus purpuratus ( VORONZOVSKI, 1 928); L= 1 3-20 mm
Material: 3 o c3' , 2 �' Sţ , Maliuc 2 l .VIII. 1 992
Biologie şi ecologie: specie graminico1ă ce trăieşte în luminişul pădurilor şi în
paj işti xerofile
Răspândire geografică: Asia Centrală şi împrejurimile Mării Negre.
În România, această specie trăieşte la l imita vestică a arealului - nordul
Dobrogei. A fost semnalată la Tulcea şi în Delta Dunării de 8 . K I S ( 1 993 b).
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SUBFAMILIA APINAE (APOIDEA : APIDAh) ÎN COLECŢIA MUZEUL UI
DE ŞTIINŢELE NA TURII PIA TRA- NEAMŢ

Bogdan Tomozei 1 , Maria Apetrei 2
SUBFAMIL Y APINAE IN TIIE COLLECTION OF MUSEUM OF
NA TURAL SCIENCES PIA TRA- NEAMŢ
Key words:
Abstract:

catalogue, Bambus and Psithyrus callectian, Piatra Neamţ,
România
This is the catalogue of subfamily Apinae ( Hymenoptera:
Apidae) from thc collection of thc Museum of Natural Sciences
from Piatra Neamt. The collcction is composed from 200 samples
belonging to 1 7 spccies of Bambus Latr. and Psithyrus Lep. This
list reflects the presence and distribution of Bomhus and Psithyrus
species in the Neamţ County from northern part of România.
Introducere

Astăzi, muzeele de ştiinţele naturii au devenit instrumente importante pentnt
inventarierea diversităţii biologice. adăpostind specimene care stau mărturie
asupra diversităţii organismelor existente sau a celor ce au trăit pc această
planetă.
Muzeul ca factor educativ, are menirea de a face cunoscute publicului
larg bogăţiile naturale, aspecte de floră şi faună existente în !-aza sa de acţiune.
Cunoaşterea exactă a situaţiei numerice şi a structurii colecţiilor este importantă
pentru stabilirea lacunelor patrimoniale şi orientarea activităţii de cercetare în
funcţie de nevoile de completare şi diversificare a zestrei muzeale. Prin
colectarea şi depozitarea unui material biologic variat, muzeele au devenit surse
inestimabile de date utile activităţilor de inventariere şi cartografiere a florei si
faunei regionale, participând astfel la proiectele dedicate cunoaşterii şi
conservării biodivcrsităţii .
Prezenta lucrare vine să ateste existenţa unei colecţii de H imenoptere
apoide la Muzeul de Ştiinţele Naturii Piatra Neamţ.
Material şi metodă
1 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" Bacău
2 Muzeul de Ştiinţe Naturale, str. Petru Rareş nr. 26, Piatra- Neamţ
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Materialul studiat provine din 33 local i tăţi din j udeţul Neamţ şi a fost
4.05 . 1 966 - 1 2.0 9 . 1 997 de Maria Apetrei (M . A .), Marin
Voicu (M.V.) ş i Bogdan Tomozei (B.T.). Determinarea speciilor s-a realizat
du pă c heia de identificare publicată de Knechtel ( 1 95 5 ).

colectat în perioada

Lista s islematică a speciilor de Bambus Latr. şi Psit:'1yrus Lep. din
colecţi a muzeului de Ştiinţele Naturii Piatra- Neamţ:
Familia A P 1 D A E Lcach 1 8 1 5
Subfamilia A P 1 N E Dal la-Torre & Friese 1 895
G en ul Bomhus Latreille 1 802

Subgenul HorJohombus Voght, 1 9 1 1
Bambus (Jlorlobombus) Jwrtorr1111

Linnaeus, 1 96 1

Material: Oglinzi, 14 .07 . 1 986, 3 ex., leg . M.A.; Ardeluţa, 1 6 . 0 7 . 1 9 7 1 , 2 c x ;
Dărmăneşti, 1 7 .06. 1 970, l ex . ; Izvorul M un tel u i (Mt. Cea hl ău ), 7.07. 1 98 1 , 3ex:
Cozla, 22.05. 1 975-1 6.08. 1 9 80, 2 ex . ; M. Neamţ, 1 5 .0 8 . 1 966, l ex; C ernegu ra ,
5.07. 1 967, 2ex.; Ch i cera (Mţi i Tulgheş), 30.08. 1 966, l ex.; C:1eile Şugăului,
8.07. 1 980, l e x . (M.V .); lloraiţa, 1 7 .06. 1 9 86, l ex., l eg . M .A.; Durău (Mt.
Ceahlău), 1 0.09 . 1 99 7 , 9ex. leg. B T. ; Fântânele (Mt. Ceahlău), 1 1 .09. 1 997,
1 Oex. leg. M.A.; Ocolaşu Mare (Mt. C ea h l ău ), 24 .07 . 1 970, 2ex.
Distribuţie: Re g i une a Pal earctică; specie comună în România, întâlnita din
Delta Dunări i (Fesci, 19 72) până în zo na alpina a munţilor Carpaţi (fesci,
1 974 ) .

S u bgenu1 Subterraneobombus

Vogh t ,

Bombus (Subterraneobonrbus) subterra1reus

Material : M . Negru,

27 .07 . 1 966, 1 ex.. l e g .

191 1

Linn aeus, 1 7 5 8

M.V.;

Distribuţie: Regi un e a Pal earcti c ă .
Subgenu1 Agrobombus V oght, 1 9 1 1
Bombus (Agrobombus) ruderarius
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Material: Pârâul Ozana, 1 6.08 . 1 966, 2 ex; Almaş, 1 2.07 . 1 96i�, l ex; Pârâul
Ghilcoş, 7.06. 1 967, l ex.; Bicaz, 8 .06. 1 967, l ex. leg. M.V.; Poiana Teiului,
25 .06. 1 986, 2ex; Farcaşa, 1 2.08. 1 982, l ex. l eg. M.A.
Distribuţie: Regiunea Palearctică; specie comuna întâlnita din Delta Dunării
până în munţii Carpaţi .
Bombus (Agrobombus) pascuorum

Scopoli, 1 763

Material: Cozla, 1 8.09 . 1 980, l ex. leg. M . A . ; Durău, 1 0.07. 1 997, 2 ex.;
Fântânele, 1 1 .09. 1 997, 2 ex.; Ceahlău, 1 2- 1 3 .09. 1 997, 3 ex., leg. B.T.
Distribuţie: Regiunea Palearctică; specie comuna întâlnita din Delta Dunării
până în munţii Carpaţi.

Subgcnul Lapidariobomhus Voght, 1 9 1 1
Bombus (Lapiclariobombus) /apidarius

Linnaeus, 1 75 8

Material: Pietricica, 4.05 . 1 966-3 1 .06. 1 98 1 , 3ex. leg. M.V.; Cozla, 1 4.05 . 1 975,
4ex; Draganeşti, 6.06. 1 986, 3ex.; Poiana, 1 1 .05. 1 985, 2ex.; Valea Horaiţa,
2 1 .07. 1 982, 1 ex; De alu Vulpii, 2 1 .05 . 1 98 1 - 1 4.06. 1 982, 1 ex.; Cemegura,
27.08 . 1 980, S ex; Bisericani, 2 1 .07 . 1 980, 3ex . ( MA); M. Negru, 27.07 . 1 966,
4ex; Cucjdi, 1 5 .09. 1 972, 2ex; P. Bursucasici (Tulgheş), 28.08 . 1 966, 1 ex., leg.
M . V . ; Ceahlău, 1 2.09. 1 997, l cx., leg. M . A . ;
Distribuţie: Regiunea Palearctică; specie comuna în România, răspândita din
Delta Dunării până în munţii Carpaţi, unde ajunge la atitudinea de 1 600-2000 m
(Kncchtcl , 1 93 9).

Subgenul Pratobombus Voght, 1 9 1 1
Bombus (Pratobombus) pratorum

Linnaeus, 1 76 1

Material: Duruitoarc (Mt. Ceahlău), 2 1 .07. 1 966, 2 ex.; Poiana Martinului
(Mt.Ceahlău), 6.08. 1 966, 1 ex; Durău (Mt. Ceahlău), 20.07. 1 966-4.08 . 1 966;
Ceahlău, 22.0'7. 1 966-5 .08 . 1 966, 2 cx.; Darmaneşti, 1 7.06. 1 970, l ex . leg. M.V.;
Cemegura, 2 1 .06 . 1 972, 1 ex. ; Pietricica, 1 2.08 . 1 980, l ex.; Fărcaşa, 2 1 .07. 1 983,
3 ex. leg. M.A.; Stănile (Mt. Ceahlău), 9.07 . 1 997, 1 ex.
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,

Distribuţie:

K:.:giunea

Palearctică,

graniţa Arctica; în Români a

li zi erele pădurilor d in zona colinară şi montana

1ntâlnita ]n poieni ,

hilofilă) ;

Bombus (PratlJbom/m!;) pyre/laeus

este

(strict

Perez, 1 880

Material: Fântân e l e (Mt. Ceahlău), 1 1 .09. 1 997, 1 ex. , leg. B.T.;
Distribu ţie: Re g iune a Palearctică; spe c ie orofilă, întâlnită în ze!'la subalpina şi
alpina a mu nţ il or Carpaţi . După Knechtel ( 1 939) aceasta specie se întâlneşte în
Carpaţi, d i nco lo de l imita supe ri oara a vegetaţiei lemnoase (aprox. 1 600 m), dar
a u toru l o gă se şte în masi vul Ceahlău la a ltitud inea de aproximativ 1 200 m
( Tomoze i 2003).
,

Bomhu5; (Protobomhus) ltyptrorum

Linnaeus, 1 75 8

M aterial: P ietric ic a 1 8. 0 8. 1 980, 1 ex; Coz la 1 4 . 0 7 . 1 98 1 , l ex. le g M . A . ; Durău
(Mt. Ceahlău) , 20.07 . 1 966-5 .08 . 1 966, 2ex.; 7 Noiembrie (Mt. Ceahlău),
22.07 . 1 966, l ex.; Poiana Martin u lui (Mt. Ceahlău), 6.08. 1 966, l ex . ;
,

,

.

Distribu ţie: Regi unea Palearctică, Regiunea Orientală, Japonia, graniţa Arctică.

S ubgenul Terreslribombu.\· Voght, 1 9 1 0
Bomhus (Terre.'>tribomblls) terrestri.�

Linnaeus, 1 75 8

Material: O gl i n z i, 1 4 .08 . 1 986, J cx; Brusturi, 1 2 .08 . 1 986, 1 cx ; Cernegura,
27.0 8 . 1 9 80, l ex. leg . M.A.; Cozl a , 20.04. 1 966, 1 ex . ; Poaina Martinului,
6 .08 . 1 966, 1ex . ! eg. M.V.; Dealu V ul p i i 2 8 .05 . 1 970, 1 ex. leg. M.V.; Durău
(Mt. Ceahlău), 1 0.09. 1 997, 2ex., leg M . A . ;
,

.

Distribu ţie: Regiunea Palearctică; specie comuna în România, raspfmdita din
Delta Dunării pâna în munţi i C a rp a ţ i unde ajunge până la altitudinea de 1 300 m
(Tomozei, 2003 ). Knechte 1 ( 1955) susţine că această specie nu urcă mai sus de
1 000 m altitudine.
,

Bonrbus (Terrestribombus) lucorum

Linnaeus, 1 7(: i
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Material: M. Neamţ, 28.06. 1 966, 1 ex; Doamna, 1 9.08 . 1 966, 1 ex. leg. M.V.;
Lacul Budeşti, 3 .06. 1 982, 1 ex.; Dealu Vulpii, 1 2.06. 1 982, 1 ex. ; Valea Horaiţa,
1 7.06. 1 982, 1 ex., leg. M.A; Durău (Mt. Ceahlău), 1 0.09. 1 997, 5 ex., leg. B.T.;
Distribuţie: Regiunea Palearctică, Regiunea Orientală, Japonia, graniţa Arctică,
Regiunea Vest Nearctică; specia se întâlneşte din Delta Dunării (Fesci, 1 972),
dar este frecventa în zona pădurilor de conifere până în zona alpina, unde urcă
până la 2500 m altitudine (Knechtel, 1 93 9).

Subgenul Alpigenombus Skorkov, 1 9 1 4
Bomb11s (Alpigenombus) wurjlenii Radoszkowski,

1 860

Material: Durău ( Mt. Ceahlău), 1 0.09 . 1 997, 1 ex.; Fântânele ( Mt. Ceahlău), 1 1 1 2.09. 1 997, 4 ex.leg. M.A.;
Distribuţie: Regiunea Palearctică; specie întâlnita în zona pădurilor de conifere,
in zonele subalpina şi alpina până la 2500 m (Knechtel, 1 93 9 ) .

Genul

Psitlryrus

Lepeletier, 1 832

Subgenul Aslrtonipsithyrus Frison, 1 927
P.'îithyrus (Aslrtonipsitlrym.'î) vestalis

Fourcroy, 1 785

Material: Cemegura, 27.08 . 1 980, 1 ex.; Cozla, 8 . 1 0. 1 980, 1 ex.; Valea Horaiţa,
28.07 . 1 983, 1 ex.; Fărcaşa, 28.07. 1 983, 1 ex. leg. M .A.; Brusturi, 3 .06. 1 986, 1 ex.
leg. M .A.
Distribuţie: Regiunea Palearctică; in România se întâlneşte în zonele de
senmalare ale speciilor Bambus terrestris, B. lucorum ale căror cuiburi le
parazitează.
Psithyrus (Aslrtonipsitlryrus) bolremicus

Seidl, 1 83 7

Material: Ceraegura, 27.08 . 1 980, 1 ex . ; Dealu Vulpii , 1 0.06. 1 984, 1 ex.; Valea
Horaiţa, 02.07. 1 982, 1 ex. leg. M.A.; Poiana Martinului (Mt. Ceahlău),
6.08. 1 966, 1 ex . M.V.; P. Doamna (Mtii Tarcau), 1 5 .07. 1 966, i ex . M.V.; Durău
(Mt. Ceahlău), 1 0.09. 1 997, 1 ex., leg. B.T.; Duruitoare (Mt. c,�ahlău),
2 1 .07. 1 966, 1 ex.
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Dist ribuţie: Re g i u nea Paleactică, Japonia, Re gi unea Orientală, graniţa Arctică;
în România se în tâln e ş te în
cărui cuib 11

zonele de scmnalare ale speciei Bambus lucorum al

parazitează.
Sub genul

Metapsithyrus Popov, 1 93 1

Psitltyrus (Melapsitllyrus)campestris

Pa nzer, 1 80 1

Material : Balaur, 1 5 .0 7 . 1 980, l ex. leg. M . A . ; P oian a , 1 4.06. 1 966, l ex. leg. M .
Cozla, 1 4 .06. 1 980, 1 ex.; Cemegura, 27 .0 8 . 1 98 0 , l ex.; Duruitoare (Mt.
Ceahlău), 1 2.09 . 1 9?7, l ex ., leg. B .T . ; Durău (Mt. Ce ah l ău) , 1 0 .09 . 1 997, l ex . ,
leg. M . A . ; Fântânele ( M t . C e ahlău ) , 1 1 .09.1 997, 3 ex. leg. M .A . ; P. Armenului,
1 4.06. 1 966, l ex. leg. M .V .
V .;

Distributie: Regiunea Palcan:tică; în România s e întâlne ş te în zonele de

semnalarc ale spcci i l or /Jomlms pascuorum, 8. h u milis , B. pomorum, B.
B. rztderarius ale că ror cuiburi le parazitează.

pratorum ,

Su bgcnul Psithyru.-; Lepeletier,

1 832 sensu stricta

Psitltyr11s (Psitlryms) rupestri.�

Fabri c i u s , 1 793

Vulpi i , 26 .06. 1 983 , l ex . ; Brusturi , 3 . 06. 1 986, 1 ex . ; Oglinzi,
1 4.08 . 1 98G, l e x . ; C'crn e gum, 2 7 . 08 . 1 980 , 1 2 ex . ; Pi e tr i cica , 1 8 .08. 1 980, l ex.
l e g . M.A.; Bobcica-Borleşti, 5 .07. 1 978, l ex; Cheile Bicazului, 27.06. 1 974,
1 cx . ; Poiana Marti nului (Mt. Ceahlău), 6 . 08 . 1 9 66 , 1 ex. leg. M.V . ; Durău (Mt.
Ceahlău), 1 0 . 07 . 1 9 9 7 , 3 ex., leg. M . A . ; Fântânele (Mt. Ceahlău), 1 1 .09. 1 997,
4e x . leg. M .A . ; Duru itoare (Mt. Cea hl ău ) , 1 2.09 . 1 997, l ex., leg. B.T.;

Material: Dealul

Distribuţie: R e gi une a Pal earctică, Regi unea Orientală; în România se întâlneşte
zonele de semnalare ale speciilor Bambus lapidarius, B. sylvarum, B.
pascuorum ale căror cuiburi le parazitează.
în

S ubgen ul A llop5ithyrus Popov, 1 93 1
Psitllyrus (Allopsithyrus) barbutellus

Kirby, 1 802

Material: Duruitoare (Mt. Ceahlău), 1 0 . 09 . 1 9 97 , 2 ex. leg. M.A., 1 2 . 1 0 . 1 997,
2ex . le g . M .A. ; Fânt ân e le (Mt. Ceahlău), 1 1 . 0 9 . 1 9 9 7 , 1 8 ex. leg. B.T.;
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Distribuţie: Regiunea Palearctică; în România se întâlneşte în zonele de
senmalare ale speciilor Bambus hortorum si Bambus ruderarius ale căror
cuiburi le parazitează.

Subgenul Fernaldipsithyms Frison, 1 927
Psitlzyrus (Fernaldipsitlzyrus) si/vestris

Lepeletieî, 1 83 2

Material: Cemegura, 27.08 . 1 980, l ex.
Distribu ţie: Regiunea Palearctică, graniţa Orientală; în România se întâlneşte în
zonele de scmnalare ale speciei Bambus pratorum al cărui cuib îl parazitează.
Concluzii
In urma investigaţiilor noastre întreprinse asupra colecţiei de Apoide
din cadrul Muzeului de Ştiinţele Naturii Piatra Neamţ am identificat un număr
de 1 7 specii ce aparţin genurilor Bombus Latr. ( 1 1 specii) şi Psithyrus Lep. (6
specii) colectate în 33 localităţi din judeţul Neamţ. Această colecţie deţine
aproximativ 45 O;;, din speciile de bondari cunoscute astăzi în România.
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TORTRICIDAE DIN ROMÂNIA. X (LEPJDOPTERA)

Ioan Nemeş 1
TORTRJCIDAE FROM ROMANIA. X (LEPIDOPTERA)
Key word: lepidoptera, Tortricidae, Romanian Fauna.
Abstract: Starting this paper, the author resumes his research on Tortricidae
Family in Romanian fauna, research interrupted ;n the last 30 years
of various reasons. More over, for an easy ident:iication of studies
of" up to now regarding this family, the author introduces
numbering.
There are presented a number of 30 species of Tortricidae: ali
bcing new to Romanian fauna and that is: Apotomis kazarmana
FALKOVITSH, 1 966 is new for the European fauna and a number of
I l species are new for the Romanian fauna aud that is: Aethes
piercei (OBRAZTSOV, 1 952); Acleris shepherdana (STEPH ENS,
1 852); Eana (Eana) jaeckhi RAZOWSKI, 1 959; Cydia aureolana
(TENGSTROM, 1 848); Cydia intexta (KUZNETSOV, 1 962); Cydia
adenoca1pi
( RAGONOT,
1 87 5 ) ;
Dichrorampha
iberica
KUZN ETSOV, 1 978; Cydia astraga/ana ( STAUDINGER, 1 87 1 ) ;
Dichrorampha iberica KUZN ETSOV, 1 978: Dichrorampha
incognitana (KREMKY & M AS LOW S K i , 1 933); Dichrorampha
gcmellana (ZELLER, 1 847).
Thc cntire material comprised in this communication is in the
author's collection, sheltered by thc Museum of Natural Sciences
in Dorohoi.

În ultimul timp, odată cu inventarierea Tortricidelor din colecţia personală
depusă la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Dorohoi, am contiL1uat determinările
materialului adunat începând din 1 959. Tortricidele nedeterminate încă din
colecţie, fom1ează un depozit deosebit de valoros, însumând un număr de aprox.
20.000 exemplare. Valoarea acestui depozit este evidentă: numai din primul lot
luat recent în studiu (cea. 500 ex.) au fost deja găsite: o specie nouă pentru
fauna Europei, I l specii noi pentru fauna României, iar pe lângă acestea 1 8
specii s-au dovedit a fi noi pentru colecţie, publicându-le acum pentru prima
oară.
1

Ioan Nemeş, Suceava, str. Cernăuţi nr. 40
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L Nerneş
Apotomis kazarmana F A.LKOV ITS H , 1 966 este nouă pentru fauna Europei .
În ace a stă notă sunt prezentate cele 1 1 specii noi pentru fauna ţării şi anume:
Aethes piercei (OB RAZTSOV , 1 952) ; A cleris shepherdana (S TE !" H E N S , 1 852);
Eana (Ean a) jaeckhi RAZOWSKI, 1 95 9; Cydia aurea!ana (TENCSTROM, 1 848).
Cydia inlexJa ( I.:. UZN ETSOV, 1 962); CyJia adenocarpi (RAGONOT, 1 875);
DichrorampJza iberim KUZN ETSOV, 1 9 78 Cydia astraga/ana (STA U D I N G E R ,
1 8 7 1 ) ; Dicllrorampha iberica KUZNETSOV, 1 978; Dichrorampha incognitana
(KREM K.Y & MA SLOWSK i, 1 933); Dichrorampha geme/fana ( ZE LLER , 1 84 7).

Ord i n e a
s ist emat ic ă
ŞI
nomencl atura urmează recomandările din
( KARSHOLT 0. & RAZOWSKI J. 1 9 96) cu unele referiri la Catalogul
Lepidopterelor d i n România (RĂKOSY & a1. ,2003). Pentru a UŞi.Lra urmărirea şi
valorificarea lucrăril or mele anterioare asupra famil iei Tortricidae, începând cu
această notă întroduc num ero tarea . Prezenta comunicare fiind a X-a notă (vezi
bibliografia, în ord in e : nr. 3; 4 : 6; 7; 8; 9; 1 o� 1 1 ş i l 7) .

Partea sistematică

(STEPH ENS, 1 852) - ( P i an şa 1 , figL;ra 2). A fost
examinat un (5 capturat într-o poiana din păd urea Rediu, j udeţul Botoşani, în
25.VI . 1 964 , la l umi nile c aban e i care ex i s ta în acea p eri o ad ă [prep. genit. nr. 1 74
�]. În cadrul gen ul u i A cleris, spec L a shepherJana se deosebeşte de toate
ce le l a l te spec1i p ri n : valva, socii şi a edoeagus , dar mai ales prin fom1a sacculus
şi prin marginea dorsa lă a acestu i a . Sp e c ia este răspândită în Europa, din Spania
până în Rusia (dincolo de Mţii . Ura l i, S iberia). Di ntre ţările verme şi cele mai
apropiate a fost se mna l ată în Ungaria , Slovacia şi Po l on ia . Pentru fauna
României este specie nouă
Acleris s}zepherJan a

P!wionidia contractana ( Z E L L E R , 1 847) - Frecventă în Botoşani 2.
Vl. 1 9 66; Căl imăne şti 9.Vlll . l 966 şi 1 8.VII I . l 967 (leg. S TĂNOI U ) [prep. gen i t.
Nr. 1 946 o]; Comarova 2.VII I . 1 968; Craiova 1 8 .Vlll. l 968 (leg. STĂNOIU)
[ prep . g en it . nr. 1 95 5 o]; p. Gârboave l e 6.IX. l 97 1 ; Grădina Bo�.a nică Iaşi VII.
1 965 (leg CĂRĂU ŞU); laşi 6.VII . 1 954 (leg. PEIU) [ prep. genit. nr. 1 964 � ] ;
Lespezi l .V III. l 964; p . Letea, î n Rezervaţia Biosferei " Delta Dunării "
1 . 1X. 1 967 [prep. genit. nr. 1 947 o]; Piteşti l S .VIII. 1 95 2 [prep. genit.nr. 1 63 o ]
şi S uceava 27. VII. 1 96 1 [prep. genit. nr. 1 66 � ] .

Eugnosta magnificana

genit. nr. 1 965 o].

3 00

(REBEL, 1 9 1 4) - 1 ex. Suceava 30.\-'11. 1 965 [prep.
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Eupoecilia ambigue/la (HOBNER, 1 796)- Suceava 2 l .V.2004 [prep. genit.
nr. 3 2 1 7 o ], 8. VIII.2004 [prep. genit. nr. 3 2 1 8 c3' ]
Aethes piercei (OBRAZTSOV, 1 952).- A fost studiat un o capturat la data de
1 4. Vll.200 1 la marginea satului Groapa Vlădichii, comuna Moara, jud.
Suceava, în p•·ejma pârâului Frumoasa [prep. genit. nr. 3 22') cH În ansamblul
variabilităţii annăturilor genitale în cadrul genului A ethes, specia piercei poate
fi separată uşor de celelalte specii prin forma specifică a părţii mij locii a
transtillei şi forma valvei. Cea mai apropiată specie este A ethes lwrtmanniana
CLERK . de care se deosebeşte, la prima privire, prin pata subapicală de pe aripa
anterioară a cărei limite sunt strict paralele şi perpendiculare pe costa.
Specia esk răspândită în vestul şi centrul Europei, iar dintre ţările vecine în
Ungaria şi fosta Yugoslavia. Pentru fauna României specia este nouă.
Aethes ne.fandana (KENNEI, 1 899) (
diacrisiana REBEL, 1 903;
chersonana OBRAZTSOV, 1 93 7)- Un exemplar prins la Vârciorova în
5 .VII. 1 967, la poalele Muntelui Mic la aprox. 1 0 km sud-est de municipiul
Caransebeş [prep. genit. nr. 1 7 84 cH De pe teritoriul României sub denumirea
nefândana o publică RAZOWSK I , 1 970 din partea sudică a R0mâniei" însă fără
"
suport material . În (RĂKOSY et al." 2003 ) specia este semnalată din Dobrogia şi
Transilvania Sub denumirea chersonana ca subspecie la Aethes moribundana
(DUPONCHEL, 1 836) a fost publicată din mai multe localităţi, dar aşa cum
precizează RAZOWSK I ( op.cit pp .. 30 1 şi 306) acestea sunt determinări greşite.
Ca urmare, exemplarul prezentat, confirmă existenţa acestei specii in fauna
României.
=

Xerocnephasia rigana (SODOFFSKY, 1 829) - O ):' prinsă în pădurea Pătrăuţi,
jud. Suceava din rezervaţia forestieră "Quercetumul de la Crujana" în
24.VI.2004, prin scuturarea tufelor de-a lungul cărărilor pădurii [prep. genit. nr.
3262 ţ ].
Eana (Eana) jaeckhi RAZOWSKI, 1 959.- A fost examinată o � capturată în
aceeaşi poiană din pădurea Rediu, judeţul Botoşani, pe data de 30.YII. 1 964, la
luminile cabanei . fprep. genit. nr. 1 5 7 r;' ] . Acest exemplar corespunde întocmai
cu holotipul care are indicativele: "Ecully, 28.VI. 1 908" aflat în colecţiile
Obersee Museum din Bremen, Germania. Vezi: (RAZOWSKI 1 959, Pl. LXV, fig.
306). După ştiinţa noastră acest exemplar este al doilea publicat pentru această
specie. Limitele arealului acestei speciei extinzându-se acum din Franţa până în
România, unde este specie nouă pentru fauna ţării.
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Cnepha!>ia (CJ1epAasia) hel/enica O BRAZTSOV, 1 956.- Au fost studiate
două exemplare capturate la Agigea, judeţul Constanta în 1 5 .VI . 1 958 (le g .
AL EXJNSCH 1) [prep. genit. nr. 1 339 0'] . Exemplarul genitalizat este foarte
in teresant: în primul rând este total asimetric, asimetric care însă nu-l
îndepărtează de la elementele caracteristice speciei , cu re ferire la sacculus şi
aedoeagus. întn.; totul deosebite faţă de ori care altă spt:cie a tribului
Cnephasiini. Asirnetria începe, privind ventral , de la socii la care cel din dreapta
este aproape total atrofiat. Unnând traseul pe verticală, transtilla, juxta şi
vinculum prezintă fiecare, câte o asimetric mai mult sau ma] puţin evidentă.
Valva şi sacculus sunt deosebit de asimetrice. Această stare anormală nu poate
fi explicată decât printr-un accident genetic. O acc identa re mecanică nu poate fi
acceptată din cat za limitelor nete, prevăzute cu perişori, nicăieri pe conturul
val velor ne ex.istând porţiuni ce ar putea fi atribuite unui acc;dent produs în
stadiul adult al fluturelui . Se remarcă şi forma pe care o are uncus. Acesta este
scurt, bondoc, cum nu apare la nici o altă spec ie aparţinând tribului Cnephasiini,
şi de asemenea uşor asimetric. Un exemplar din această specie se află în
Colecţia de lepidoptere "Alexei Alexinschi" de la Muzeul de Şti inţe Naturale
Suceava, publicat în catalogul acesteia în pozitia 3 8 1 bis (NEMEŞ şi DĂN I LĂ,
1 970) ca specie nouă pentru fauna României. O republicăm, i)C baza noilor
cercetări, mai ales d atorită curiozităţii annăturii genitale.
Areal ul spec iei cuprinde Europa din Portugalia şi Spania, până în Rusia
şi Turkmenia. Nu a fost încă semnalată din ţările vec ine.
Capua vuigana ( FROLICH, 1 82 8 ) - Foarte frec ventă din mai până în august
(în două generaţi i) în toate staţi unile cercetate: pădurea Adâncata; Dorohoi;
Feteşti; p. Gorovei 1 8 .V .200 1 [prep. genit. nr. 3 1 98 ;) ] ; lţcnni; p. Pătrăuţi
24.VI.2004 [prep. genit. nr. 32 1 6 )]; Ponoa re ; Prihodişte; Sibiu; Suceava
9. V .2000 [prep. geni t. nr. 442. 3 1 97 � �] şi pădurea Zapan în V I .
Archips oporanus (LJNNA E U S , 1 7 85) - Destul de frecventă în : Jigodin V I I
(leg. POPESC U-G ORJ); Sinaia între 1 9 şi 2 1 .VII. l 964; Soloneţ 1 O.Vll.2003
[prep. gen it. nr. 3�!4 7 3'] şi Valea Putnei 28. VII. 1 97 3 .

Endoihenia trifoliana (HERRICH-SCH ĂFFER, 1 85 1 ) ( ericetana H U M H R EY S
& WESTWOOD, 1 854) - Foarte rară la Agapia în 26.VI.200 1 , prins la marginea
"Pădurii de Argint [prep. gen it. nr. 3 1 89 c_) ) şi Ponoare 22. V I I . 200 1 [prep.
genit. nr. 3249 o].
=

"
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Eudemis porplzyrana (HOBNER, 1 796-9) - Un o de la Suceava prins în
7.VI.2003 la lumină arti ficială [prep.genit. nr. 3248 o]. Pent; u fauna României
specia este rară, fi ind publicată, până în prezent numai din pădurea Pa1anca, j ud.
Olt (POPESCU-GORJ, 1 986).
Apotomis kazarmana F ALKOVITSH, 1 966 - (Planşa 1 , figura 1 ) A fost studiat
un o capturat in pădurea Letea (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării) pe data de
l .IX. 1 967 (leg. OLARU) [prep. genit. nr. 1 282 o]. Specia a fost trecută în
Catalogul Lepidopterelor din România pe baza menţionării ei de către
RAZOWSKI (în: KARSHOLT & RAZOWSKI; poziţia 4705), ea nefiind însă
semnalată în nici una din lucrările consultate şi nu apare nici în fişierul
tortricidelor realizat de autor. Specia kazarmana este apropiată de A. lutosana
H A WORTH de care se deosebeşte prin armătura genitală la care sacculus este
mai puţin omr.mentat, prin forma valvei şi socii .
Până în prezent specia a fost semnalată cu certitudine numai din Kirgizia în
(KUZNETSOV, 1 978) unde este preluată şi semnalarea din Ro: nânia, fără nici un
suport material. Ca u rmare, aceastpă specie este nouă pentru fauna Europei.
Rhyacionia huoliana (DENIS & SCH IFFERMULER, 1 775) -- Foarte frecventă
în staţiunile: pădurea Hâmova, pădurea Burdujeni (leg. PĂTRAŞCU), Bursuceni,
Comarova, M:triţei, Popasul Căprioara, Suceava, Comarova, Zvoriştea din mai
până in august, probabil în două gene raţii
Rhyacionia pinicolana (DOUBLEDA Y, 1 849) - Exemplare izolate din
pădurea Burdujeni în 1 6.VII.2002, Groapa Vlădichii în 1 0 şi 1 4 .VII.200 1 ,
Poiana Stampei în 1 9.VII.200 1 şi Suceava în 23 .VI.200 1 , 4.VII.200 1 ,
1 2.VII.2003, 27.VII.2000 şi 2.VIII.2002
Gypsonoma sociana (HA WORTH, 1 8 1 1 ) ( neglectana DLIPONCHEL, 1 844) 
Exemplare izolate la lţcani în 1 5 .VI. 1 966; Suceava în 1 5 .V . 1 968 [prep. genit.
nr. 3 1 78 c)], 5 .VII.2004 [prep. genit. nr. 3232 o] şi 1 8.VII . 1 97 1 ; iar din Tazlău,
jud. Neamţ în 1 2 .VII. 1 973. Această specie este foarte rară în fauna ţării, fiind
semnalată pân� în prezent numai din Transilvania.
=

Cydia aureolana (TENGSTROM, 1 848). - (Planşa 1 , fig 3) Au fost capturate:
un (� din fâneţele seculare de la Ponoare, jud. Suceava, Reze·:vaţie floristică, în
1 4.VII. l 968 şi o 2 de la Suceava în 9.VII. 1 964. Această specie este răspândită
în Europa din Franţa, Italia şi ţările Scandinave, până în Rusia. Pentru fauna
României este specie nouă.
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Cydia intexta (KUZNETSOV, 1 962) - (Planşa 1 , figura 4) un exemplar o
apartinând acestei specii a fost capturat la Suceava în 1 8.VI. 1 965 , la lumina
unui bec cu vapori de mercur de 500 waţi, pe balconul unei vile situate la
marginea oraşului cu vedere spre o livadă [prep. genit. nr. 1 045] . Prin aceasta se
confirmă existenţa acestei specii în România, după ce am publicat-o ca nouă
pentru fauna ţării de la Ada Kaleh în 1 972. Datorită faptului că insula Ada
Kaleh nu mai există, o republic acum ca specie nouă În fauna
României .Previziunea din CLR privind posibilitatea prezenţei acestei specii
numai în sudul şi sud-estul ţării, prin acest exemplar a fost extinsă şi în nord.
Arealul spec iei se întinde Europa din Spania, prin Cehie şi Slovacia,
până în Kazahstan şi Turcmeni a.
Cydia coniferana (SAXESEN, 1 840)
Exemplare izolate din Călimăneşti
(leg. STĂN O I U ) ; Câmpulung Moldovenesc din Parcul dendrologic al Liceului
Dragoş Vodă, în 27.VI. 1 968; Lucina 28.Vl. l 968 [ prep. genit. nr. 1 837 �2 ];
Mihoveni 1 0.V. 1 963 şi Rovinari 24. VII. l 969 (VI - VII).
-

Cydia pyrivora (DAN I LEVSKY, 1 947) - 1 o de la Dolhasca, j ud. Suceava
prins în gară la 1 8 .VII1 . 1 962 [prep. genit. Nr. 434 r1]. Specia este foarte rară
fiind semnalată în ţara noastră o singură dată din Transilvania.
Cydia adenocarpi (RAG ON OT 1 8 7 5 ) - ( Planşa 1 , figura 5) Această specie,
nu a fost inclusă în lista microlepidopterelor deşi fusese public2tă dej a în două
lucrări distincte (pe baza materialului provenit din pădurea Rediu, jud. Botoşani
şi din Rezervaţia floristică de la Ponoare, j udeţul Suceava) ( PE I U şi N E M E � .
1 968 'şi 1 968") ca urmare în C L R se cerea o reconfirmare, lucru pe care-I fac
prin prezenta. Precizez că între timp, din colecţia mea, au mai fost determinate
exemplare aparţinând aceste i specii d in pădurea Pătrăuţi (în rezervaţia cu
quercetum de la Crujana) şi din rezervaţia forestieră de la Garboavele, jud.
Galaţi .
Arealul speciei se întinde în Europa din Portugalia până Î!'l ţările baltice.
Nu a fost semnalată în ţările vecine şi este nouă pentru fauna României.
,

Cydia astragalana (STAUDINGER, 1 87 1 ) - A fost determinată o � capturată
de la Agapia, j udeţul Neamţ, în "Pădurea de Argint " la data dP. 8.VIII. 1 97 1 [
prep. genit. nr. 1 999 S2 ] . Armătura genitală corespunde desenului din
(KUZNETSOV, 1 978) cu unele mici diferenţe nesemnificative deosebindu-se net
de toate celelalte specii ale genului.
304
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Arealul speciei cuprinde Europa estică: Rusia şi Kazahstan. Pentru fauna
Rmâniei această specia este nouă ..
t.:pinotia ramei/a (LINNAEUS, 1 75 8) = paykul/iana FA B R I C IUS , 1 787 - Au
fost capturate mai multe exemplare din: Chiril în 2 1 . VII. 1 96 i , Pietrele Albe în
25 .VII. 1 979, Poiana Stampei în 1 7.VI. 1 965 şi Teşna în l .VIII. 1 966.
Eucosma campoliliana (DENIS & SCHIFFERMOLER, 1 77 5 ) - Un ex. de pe
Mt. Toance din Masivul Rărău (teritoriu ocrotit) în 30. VII. 1 970.
Gypsonoma sociana (HAWORTH, 1 8 1 1 ) - Foarte frecventă în: pădurea
Adâncata, Baia de Aramă (leg. DRĂGOI), p. Burduj en i (leg. PĂTRAŞCU) ,
Comarova, Corocăeşti, Poiana Stampei, Mt. Rarău, Suceava [ prep. genit. nr.
3 1 78, 3232 c) ] şi Vârciorova, în decursul anilor 1 96 1 - 2005, lunile iunie august.
Pamene fasciana (LINNAEUS, 1 76 1 ) - A fost capturat un o la Suceava în
6. V . 1 966 la lumină artificială [prep. gen it. nr. 1 832 c)] . Speci; .. este răspândită în
toată Europa, din Pmtugalia şi ţările Scandinave, până la Mţii Urali.
Dichroramplw ihericu KUZN ETSOV, 1 978 - (Pianşa 1 , figura 6) On '�
aparţinând ac-:: stei specii a fost capturat în Parcul dendrologic al Liceului
Dragoş Vodă " din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava la data de 6.VII.
"
1 963. Armătura genitală fprep. genit. nr. 1 5 8 cn concordă întril totul cu desenul
primei descrieri, (KUZN ETSOV, 1 978; Pl. 5 1 1 , fig. 2) în speci:;; l : forma valvei cu
cele două pliuri, curbura sacculus, forme aedoeagus.
Până în prezent specia a fost cunoscută numai din Spania fiind nouă
pentru fauna României.
Dichrorampha incognitana (KR EMKY & MASLOWSKI I , 1 93 3 ) - (Planşa 1 ,
figura 7 ) Exemplarul nostru a fost capturat în 27. VI. l 068 pe Valea Seacă de la
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava [prep. genit. nr. � 84 1 o]. Aspectul
armăturii genitale este perfect identică cu desenul din determinatoare, ne fi ind
nevoie de nici un comentariu. Specia este nouă pentru fau na României.
Arealul speciei cuprinde Europa Centrală şi de Nord, prin Kazahstan, până
în Siberia. Dintre ţările apropiate a fost semnalată din Bulgaria, Polonia şi fosta
Cehoslovacia.
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Dichroramplra gemella lll.l (ZELL ER. 1 847) - O � din R e zerva t i a floristică
de la Ponoare, jud . S u cea va, capturată în 1 6.VI . l 970 la lumină artificială [prep.
genit. nr. 1 845 �·· ]. Până în prezent această specie este cunoscută din insulele
Corsica, Sard in ia şi Sici lia, din Itai ia (Mţii. Apenini), precum şi din partea
Europeană a Rusiei . Specia este nouă pentru fauna Ro mâniei.

BIBLIOGRAFIE

( 1 996)- The L epidoptera �f Europe - a
Apollo Books . Stenstrup.
2 . KUZN ETSOV V. 1. ( 1 97 8 ) - Fam. Torlricidae. În: M EDVEDEV G. S . (Eds.):
Opredelitel1 Nasckomâh Evropei skoi Cia sti SSSR. Edit. "Nauka".
Leningrad. 4 ( 1 ) : 1 93- 680.
3 . NEMEŞ I ( 1 967)- Contribuţie la cunoaşterea Tortricidelor din Rep u hlica
SocialiHi România. "Lucrări şti inţifice". Inst. Ped. Galati, 1 , 142- 1 49
+ 1 plar.şă.
4 . NEMEŞ L & PEIU M. ( 1 96 &)- Cochylitlae noi sau rare pentru fauna
R epubli cii Socillliste România (Lep itloptera) . Lucruri ştiinţifice " .
"
Inst. Pcd . Gal aţi . 2 : 1 7 9- 1 83 t 1 pla n şă.
5 . NEM EŞ I. & DAN I L Ă 1. ( 1 970)- Catalogul mlecţiei de lep illoptere .. A iexei
AlexinscJr i " de la Mltzeul Ju deţea n Suceava. Partea 1-a Fam.
Micropfetyygidae - Fam. Zygaenidae. Studii şi Comunicări de Ştiinţe
Naturale S uceava, 1 : 1 3 1 - 265 .
6 . NEMEŞ l & P E I U M . ( 1 970)- O nouli contribuţie la cun oaş terea
Cochylidaelor din fauna României
(Lepitloptera). Partea a 11-a.
"Lucrări şti in ţi fice". lnst. Ped. Galaţi, 4 : 1 53- 1 58 .
7 . P E I U M. & N EM EŞ 1. ( 1 968)- Tort ricidae (Lepidoptera) noi pentru fa u na
României . St.Ccrc. Biol., seria Zool. Bucureşti, 20: (2), 99- 1 06.
8. PEI U M & NEM EŞ 1. ( 1 968)- Tortricides (Lepidoptera) nouveaux pour la
faune de la Roumwrie (Vll). Revuc Roumaine de Biologie. Seria
Zool. Bucureşti, 13: (5), 337- 343 .
9 . P EIU M . & NEMEŞ 1. ( 1 969)- Genul A ncylis HBN. (L ep idoptera, Tortricidae)
in Rep ublica Socialistă România. Studiu sistematic şi biogeograjic.
Corn. Zool. Pri m a consfătuire naţională de entomologie. Partea 11-a.
Ducure�ti : 1 63- 307 + 2 plan şe .
1 0. PEIU M . & N E M EŞ I. ( 1 970)- Contrib uţie la cunoaşterea to rtricidelor
(Lep idoptera) din zona Lacului de acumulare de la Porţile de Fier. St.
Corn Şt. Nat. Muz. jud. Suceava, 1 : 87- 9 1 .
1.

K A R S HOL T 0 . & RAZOWSKI J.

distrihztliOJral checklisl.

306
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Tortricidae din România X (Lepidoptera)
1 1 . PEIU M . & NEMEŞ 1. ( 1 972)- Contribuţii la cunoa.ş.1erea tortricidelor
(Lepidoptera) din zona lacului de acumulare de !a Porţile de Fier
(Pariea a Il-a). Studii şi comunicări de ocrotirea naturii, Suceava, 2:
2 1 7 -- 220.
1 2 . POPESCU-GORJ A. ( 1 986)- Especes nouvelles ou peu connues dans la faune
de Microhipidopteres de Roumanie. Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore
Antipa" , Bucureşti, 28: 79 - 83.
1 3 . RĂKOSY L., GOIA M. & KOVĂCZ. (2003)- Catalogul Lepidopterelor
României. Soc. Lep. Rom. Cluj- Napoca: 446 pp.
14. RAZOWSKI J . ( 1 959)- European Species of Cnephasiini (Lepidoptera,
Tortricidae). Acta zoologica cracovensia, Krac6w, 4 (6): 1 79 - 424.
1 5 . RAZOWSKI J.
( 1 965 )- The Palaearctic Cnephasiini
(Lepidoptera,
Tortricidae). Acta zoologica cracoviensia, Krak6w, 1 0 (3): 1 99 - 343 .
1 6. RAZOWSKI J. ( 1 970)- Cochy/idae. In AMSEL H. G., GREGOR F. & REISSER
H . (Eds.): Microlepidoptera Palaearctica. Georg Fromme & CO.,
WieP 3: 528 pp.
1 7 . STĂNOIU 1 & NEME� 1. ( 1 974)- Specii noi de tortricidae (Lepidoptera)
descoperite în Oltenia. St. Cerc . Corn. Cult. Ed. Olt., Slatina, 273 280.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

307

I . Nemeş
PLA NŞA 1
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Figura S

Figura 7

Figura 4

EXPLICAŢIA FIGURILOR

Planşa 1 , figura 1 : Apotomis kazannana FALKOVITSH, 1 966 - Idem
Planşa 1 , figura 2: A clr!ri!;
Planşa 1 , figura

3:

Planşa 1 , figura 4:
Planşa 1 , figura

5:

shepherdttna (STEP H ENS, 1 85 2 ) - Armătura genitală masculă

Cydia a u reola n a (TENGSTR6M, 1 848). - ldem

Cydia

intexta (KUZN ETSOV, 1 962) - ldem

Cydia adenocarpi ( RAGONOT, 1 875) - Idem

Planşa 1 , figura 6: I•ichrorampha iberica KUZNETSOV, 1 97 8 - Idem
Planşa l , figura 7: Dichrorampha incogn itana

(KREM KY & MASLOW S K I I , 1 93 3 ) - Idem
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CÂ TEVA ASPECTE DE REPOPULĂRI ÎN FA UNA TERESTRĂ A
ROMÂNIEI, DUPĂ GLA CIA TIUNILE PLEISTOCENE, ÎN L UMINA
REZUL TA TELOR OBŢINUTE PRIN TEHNICI MODERNE DE
CITOGENETICĂ

Dumitru Murariu 1
SEVERAL REPOPULA TING ASPECTS OF TIIE ROMANIA 'S
TERRESTRIAL FA UNA, AFTER TIIE GLA CIAL PLEISTOCENE,
Tl/ROUG/IOUT Tl/E RESUL TS OF CYTOGENESIS MODERN
TECI/NIQUES
Key words:
Abstract:

zoogeography, climate change, spec1es migrations, refugees,
glacial relicts.
Factors determining the change of life conditions along the
geological time, hide most of animal species in Southern refugees,
as well as new trends of their evolution are discussed. Pleistocen
ghciations are responsible for new species appearance - rezistent
t<1 the cald climate. In recent times, the speed of microevolution
increased but the present biogeographical landscape was complex
and lasted a long time. because the refugee routes to South and
back to North were not the same. That is why actual Romanian
fauna includes species of different origins and this is easierly
proved using molecular genetic technics.

Evoluţia, răspândirea şi divizarea faunelor în trecutul geologic au avut
loc într-un ritm greu de reconstituit. Astăzi suntem obişnuiţi să facem referiri
zoogeografice de la status quo al faunei, în care omul poartă vinovăţia
modificării feţei Pământului, prin chiar influenţarea răspândirii vieţuitoarelor.
De fapt însă, răspândirea animalelor este determinată de o serie de
factori abiotici, biotici, de mediu şi de factori interni, care la rândul lor sunt
influenţaţi de permanenta dinamică a sistemului cosmic, de a�>artenenţa scoarţei
Pământului la sistemul cosmic şi supunerea ei unor procese evolutive (sub
acţiunea forţelor tectonice şi plutonice), care determină atât înfăţişarea fundului
mărilor şi oceanelor, cât şi a uscatului.
1 Muzeul Naţioml de Istorie Naturală "Grigore Antipa", şos. Kiseleff
Bucureşti 2 , Romania

1, 0 1 1 3 4 1
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S chimbăril e periodice al e climatului au fost în general globale, dar
au fost şi locale, unele deslaşurându-se de-a lungul mai multor milenii , iar altele
doar pentru câteva secole_
Înţelegem aşadar că even imentele cosmice, geologice şi cli matice au
afectat/influen ţat mediul de viaţă, determinând în cele din unnă
repartizarea/răspi\ndirea vieţuitoarelor în anumite regiuni biogeorrrafice.
Mai înţelegem că astfel de evenimente/mod ificări au determinat
evoluţia progresivă a speciilor, de l a apariţia şi dezvoltarea/înflorirea lor, la
răspândirea lor, chiar modificarea lor spre noi tendinţe evolutive sau - în cele
mai multe cazuri - regresul şi chiar dispariţia speciilor. Nu mai este o noutatea
faptul că în totalitatea lor, speciile au o existenţă dinamică.
Este ştiut că cele mai violente schimbări în fiziografia Pământului au
fost detem1inate de fenomenul vulcanismului. Dar efectul vu:.:: a nismului (în
special asupra florei şi faunei terestre) s-a res imţit în importantele modificări
c li matice. Astăzi se adaugă efectul de seră care atrage modiftcări î n sensul
încălzirii c limei şi în cele din urmă - - modificări/ aspecte noi în răspândirea unor
specii de animale.
Studiile trecute şi cele actuale asupra modificărilor climatice interesează
pe paleocl imatologi, paleogeografi , geologi şi chiar pe paleontologi.
Î n prima parte a erei Cenozoicc/Terţiar, climatul Europei Centrale era
de tip tropical , cu alternări de anotimpuri ploioase şi secetoase, şi cu plante şi
animale care astăz1 trăiesc numai în zonele cu cl imat tropical : elefanţi, hiene,
cămile, pentru a aminti doar câteva din descoperirile paleontologice de pe
teritoriul actual al României. Pe atunci, temperatura medie anuală era de 22°C asemănătoare cu cea actuală, de la tropice.
Î n Terţiarul superior însă, s-a înregistrat o scăd.�re treptată a
tempcraturii, care in M iocen (aproximativ 2 3 mil ioane de ani în urmă) a ajuns la
o temperatură medi e anuală de I 8°C, iar în Pliocen (pentru geologi - numai 5
milioane de ani în urmă) a aj uns la 1 0°C .
Asemenea estimări apar vagi, dar devin evidente, cu semnificaţie
deosebită pentru Miocen - perioadă în care, paleontologi i şi geologii sunt de
acord că acea scăCiere a temperaturii (cel puţin în Emis fera Nordi�ă) a început în
ritm lent în Cenozoic şi a culminat cu glaciaţiunile Gi.inz, t-1 indel, Riss şi
WUrm.
Glaciaţiunile Pleistocene au determinat instalarea unei temperaturi
medie anuală de numai 3°C - s oc l a tropice, în rest instalându-se glaciaţiunile
alpine şi forrnând un gros strat de gheaţă pe continente. Peste 30% din uscatul
ambelor emisfere au fost acoperite cu gheaţă. Evident, în Emisfera nordică
stratul de gheaţă r. fost cel mai extins şi cel mai gros.
310
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Câteva aspecte de repopulări în fauna terestră a României
Cele 4 glaciaţiuni au fost separate de perioade i .ttergl aciare, calde
pentru câteva zeci de mii de ani. Fiecare perioadă glaciară a constat din avansări
alternative şi retrageri de suprafeţe îngheţate.
Climatul ultimelor câtorva milenii poate fi doar dedus pe seama
alternanţei plantelor şi pc seama prezenţei fosilelor de animale, vârsta lor
aproximativă putând fi evaluată prin tehnica de utilizare a izotopi lor radioactivi.
Atât antropologii cât şi arheologii (cel puţin o parte din ei) au atribuit
prăbuşirea imperiului roman, valului de încălzire care a favorizat viaţa din
pădurile Europei Centrale şi astfel ar fi fost favorizată expanstunea germană.
Oricum, pare rezonabilă ideea răspândirii vikingilor cu aproximativ 900
ani î. Chr., colonizând Islanda, chiar şi Groenlanda. O asprire a c limatului însă
din sec. XVI a determinat izolarea populaţiilor umane din nordul Groenlandei,
care nu s-au putut adapta la condiţiile arctice, aşa cum s-au adaptat eschimoşii.
Condiţiile de :ngheţ au împiedicat venirea altor vikingi din S �andinavia, pentru
întărirea acelor populaţii izolate, care în cele din urmă au pic i·it. În gheţari s-au
găsit foarte bine păstrate cadavrele neîngropate ale ultimilor vikingi, aşa cum în
crevaselc de gheaţă din Siberia s-au păstrat foarte bine mamuţii, timp de mai
multe mii de ani .
Dacă schimbările florei şi vcgetaţici sunt mai bine explicate, mai ales in
cazul plantelor vasculare (cu polen, fructe, seminţe) care s-au fosilizat uşor şi în
cantităţi mari, putându-sc astfel reconstitui condiţiile .;echi de mediu,
modiiicănle faunei terestre au rămas cu multe nelămuriri . Unde specii de plante
se pot răspândi cu rapiditatea cu care se răspândesc fluturii şi păsările (prin
zbor) sau mamiferele foarte bune alergătoare.
Specialiştii zoologi şi zoogeografi mai disting răspândirea speciilor şi a
faunelor sau cemplexelor de specii de animale din diferite ecosisteme.
A dev;:nit clasic exemplul ortopterului nord-american A ulocaria e/liotti
care numai în sec. XX ( 1 93 1 - 1 936) şi-a extins răspândirca din centrul spre
nordul Statului Dakota, până în sudul Statului Manitoba. Între anii 1 947 - - 1 957,
în fauna de macrolepidoptere a Suediei s-au înregistrtat 36 spt:cii - nou apărute.
În acelaşi timp, despre Aporia crataegi din sudul Angliei se ştie că era
abundentă în sec. XIX şi a dispărut din acea zonă, în 1 920. Dintre Scarabeide, în
ultimele câtev�. sute de ani au dispărut 20 de specii şi exemplele pot continua.
Dacă zoogcografii sunt de acord că Asia Centrală a fost centrul de
evoluţie (marele creuzet al naturii cum spun f. plastic uni · autori), se poate
spune că de acolo a urmat răspândirea speciilor spre vest (în Europa), spre est
(in regiunea Ussuri - Coreea - Japonia) şi pe la nivelul Strâmtorii Bering -- în
Alaska şi restul Americii de Nord, iar la sud - spre Asia Merdională şi Malaezia.
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Un asem<:nea scenariu al apariţiei şi răspândirii speciilor a fost valabil
până la perioadele glaciare. În Pliocenul superior - Pleistocenul inferior (i se
mai spune perioada Villafranchiană.), în locu] faunei de cliiP..a t cald (mio
pliocenă) s-a instalat fauna de climat rece, rărindu-se şi dispărând speciile
tennofile (ex., mastodontul A nancus arvemensis, tapirul Tapirus arvernensis,
maimuţele din genul Macacus, girafa Mitilanoth erium inexpectatum, antilopa
Pliotragus ardew: etc.).

Glaciatiil e şi interglaciaţiile pleistocene au determinat retrageri şi
ex.tinderi de taxoni, fie prin radiere adaptativă., fie prin pătrun•:lerea din una
sau din mai multe surse (regiuni).
Răcirea accentuată a climatului din Pleistocen, ca o consecinţă a
orogenezei alpine sau apariţiei celor mai tineri munţi a determinat formarea
unor imense calote de gheaţă.. Ele acopereau peste 25% din suprafaţa
Pământului. Atur.ci au apărut asociaţii de faune reci ( ex., Mammontheusl
Elephas primigenius - marnutul, apoi renul - Rangifer tarandus ş.a.).
În intervalul Riss - Wiirm, fauna era dominată de Microtus nivalis,
Rupicapra rupicapra, Capra ibex (fostă şi în Carpaţi), Alces palmatus,
Megaceros giganteus, Bison p riscus, Citellus cite/Jus etc.
Alte specii s-au adăpostit în peşteri : Ursus t.pelaeus , Felis/Leo spelaeus,
Crocuta spelaea, Panthera spelaea etc.
Faza tard iglaciară a Wiirmului este localizată în timp la aproximativ
20.000 de ani în urmă, când a început retragerea gheţarilor.
Urmărind ritmu] apariţiei taxonilor de diferite categorii şi durata
existenţei lor la diferite grupe sistematice s-a constatat că tendinţa, apoi
v itezaJritmul microevoluţiei au devenit tot mai accentuate, pe măsură ce ne
apropiem de epoca actuală.
Refacerea actualului peisaj zoogeografic a fost complexă şi îndelungată,
căci după retragerile spre sud (din emisfera nordică) şi spre nord (din emisfera
sudică), fauna a trebuit să urmeze drumul invers, dar nu exact pe :iceleaşi căi.
Aşa se face că actuala faună a României provine dintr-o serie de centre
de răspândire, care n-au fost decât refugiile, în care fauna de atunci s-a retras,
supravieţuind glaciatiunilor p]eistocene. Se consideră că refugiile oreo-tundrale
au avut o mare importantă în alimentarea cu specii criofile (arctice şi alpine) a
teritoriului român·�sc de astăzi .
Speciile care în timpul glaciaţiuni]or s-au retras atât spre nord cât şi în
zona alpină a lanţului muntos alpino-carpato-himalaian (cazu i a o serie de
coleoptere şi fluturi, apoi dintre mamifere
Rupicapra rupicapra, Microtus
nivaJis, Sicista betulina) au rămas, din acea retragere, cu o răspândire insulară şi
reprezintă relicte glaciare.
-
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Câteva aspecte de repopulări în fauna terestră a României
Astfel cea mai mare parte a faunei actuale din România provine din
centrele de răspândire, numite şi refugii glaciare (după George de Latin, 1 957),
de unde s-a răspândit în diferite perioade ale Holocenului, odată cu încălzirea
climatului.
Actuala faună arboreală (specii de animale ce trăiesc in păduri şi pajişti
umede) provine din următoarele centre de răspândire/refugii glaciare:
mediteranean
Salamandra salamandra, Clethrionomys
glareolus, Cervus elaphus, Fetis silvestris;
c.:mcazian
Lacerta trilineata, L. pratico/a, Ablepharus kitaibelii,
Coluberjugularis;
manciurian sau usuric - Picoides tridactylus, Hombicilla garulus,
apoi Martes martes, Felis lynx, Ursus arctus;
mongolic - fluturele Lasiomata alpestris;
tibetan Eremophila alpestris dintre păsări;
turkestanian
Co/umba oenas. C. palumbus tot dintre păsări;
indian Streptopelia decaocto, Circaetus gal/ieus etc.
Actuala faună eremială (specii de animale care trăiesc pe pajişti xerofile
şi în terenuri uscate, stepice) provine din următoarele refugii c-remiale:
turanic
Sturnus roseus, Otis tarda, apoi Cricetulus migratorius,
Citellus citellus:
tihetan
speciile de păsări Monticola saxatilis şi Phoen icurus
oei! ruros :
mongolic -- speciile de păsări Melmwcol)ip/za leucoptera, Galerida
cristata şi Perdix perdix:
sirian
Pelohates .\yriacus (dintre amfibiei m ) şi Eryx jaculus
(dintre reptile).
O menţiune aparte o facem pentru o mare serie de specii a căror origine
sau ale căror centre de răspândire sunt încă necunoscute. Este cazul celor mai
multe specii cosmopolite.
Un exemplu concret din activitatea proprie îl reprezintă muridul
Apodemus sylvaticus, pe care l-am colectat din Cheile Gâdiştei, jud. Caraş
Severin în anul 2002. Trimiţând două exemplare la întâmplc:re, unui specialist
citogenetician din Belgia şi supuse tehnicilor de secvenţiere a ADN-ului a
reieşit că cele două exemplare aveau origini diferite: unul era de provenienţă
euro-siberiană şi altul - de provenienţă balcanică. Este motivul pentru care la
MNJNGA se înfiripă un laborator de citogenetică. Respectivele tehnici sunt
moderne în lume şi pot aj uta cercetările de sistematică şi filogenie geografică, la
elucidarea aspectelor încă greu de înţeles numai pe baza cor:�lărilor trăsăturilor
morfologice, fcnotipice.
---

-

-

-

--

-
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Se poate spune că fauna de pe teritoriul actual al României include
origini foarte diferite, care îşi găsesc explicaţia în influenţele geologice
trecute, în coordonate le geografice în care ne aflăm (reamintim de situarea la
jumătatea di s tan ţei dintre Polul Nord şi Ec uator sau la jumătatea distanţei dintre
Oceanul Atlant ic şi U rali) , precum şi în condiţiile naturale determinate tocmai
de i n fluen tele atâtor zone : vest şi central euro;-ene, arctice,
circurnmediteraneene, caucaziene, euro-siberiene şi celelalte amintite mai
înainte.
În acelaşi timp este de remarcat faptul că structurarea faunei României
nu s-a încheiat odată cu încălzirea climatului după ultima glaciaţiune
p leistocenă . Fără a susţine că s-a desfăşurat un ritm constant de structurare a
faunei , am avut o s e rie de exemple de pătrunderi de specii sau <.hiar asistăm la
extinderea arealelor unor specii, chiar în sec . XX, abia închei·1t: Streptopelia
decaocto (în 1 933 ) , Emberiza cirlus (în 1 946), Passer hispaniolensis (în 1 964) ,
Apus melha (în 1 965), Turdus pilaris (în 1 966), Hirundo rupestris (în 1 970),
Sylvia cantillana albistriata (în 1 9 76), iar dintre mamifere - Ondatra zibethicus
( 1 924), Nyctereutes procyonoides ( 1 95 1 ), Canis aureus - ultima specie
semnalată ca apariţie accidentală în anul 1 929, la Dăbuleni - Olt'!nia (venit din
Bulgaria, peste Dunărea îngh e ţa tă) şi cu populaţii stabile în Dobrogea (pădurea
Hagieni şi la Nicu)iţel), începând cu anul 1 984; astăzi raportă ,·i1 c au aj uns la
nivelul Galatiului, Vrancei şi ( ! ) Braşovului .
specii de
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DA TE COMPARA TI VE PRIVIND CREŞTEREA UNOR. SPECII DE
PĂSTRĂ V ÎN CONDIŢII CONTROLA n:

Maria Apetroaei 1 , D. Bătue
COMPARA TIVE DA TA CONCERNING THE GRO WTH OF SOME
TROUT SPECIES IN CONTROLING CONDITIONS
Key words: Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus mykiss Kamloops, Salma
tmtlafario, combined fodder, controling growth.
Abstract:
This paper present some data conceming the comparative
brrowth of Oncorhynchus mykis , Oncorhynchus mykiss Kamloops
and Salmo trutta fario with originally combined fodders (1, II and
III variant - table l and 2) and with combined fl)dder from import
(Nutreco - Nmway, variant IV - M), in the fi:st year of growth
(P0). The results showed that the our fodders ensuring the
pbysiological necessity of trout in this phase of growth such
fodder produc ing of NUTRECO (tables 3-8), with the specification
that the price of 1, II and III variants of fodders is inferior of IV
variant (import fodder) - table 7 .
Introducere

Cerce1ările care stau la baza prezentei lucrări s-au efectuat la
Păstrăvăria Ceahlău Uud. Neamt), pe loturi de păstrăv indigen, păstrăv
Kamloops şi păstrăv curcubeu danez, de vârstă P0, şi au avut ca scop
diversificarea gamei de furaje combinate destinate creşte!·ii păstrăvului în
condiţii controlate, prin elaborarea şi realizarea unor reţete originale de furaje şi
testarera eficienţei acestor furaje, comparativ cu furaje produse de firme cu
tradiţie, din str:ii nătate.
Păstrăvul indigen (Salma trutta fario) este specia de salmonide cea mai
răspândită în apele noastre de munte, caracterizate prin temperaturi cuprinse
între 1 2 - 1 6°C vara şi 1 -3 °C iarna. Intervalul de temperatură optim pentru
hrănire este cuprins între 1 4 - 1 6°C, la această specie.

1 Laboratorul ele Acvacultură şi Ecologie Acvatică, Aleea Migdalilor
Neamţ
2 Direcţia Silvică Neamt, str. V. A. Urechia, nr. 24, Piatra - Neamţ

nr.

2, Piatra
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Păstrăvu]

curcubeu

(Oncorhynchus mykiss)

danez

este

un

peşte

selecţionat pentru creştere arti fici ală, importat din Danemarca, !n anii 1 994 şi

1996. Spre deoseb]re de păstrăvul curcubeu d in ţara noastră, car� înregistrează o
creştere optimă ÎP intervalul de temperatură cuprins între 1 5 - 1 9°C, păstrăvul
danez se dezvoJtă bine într-o gamă mai larg ă de temperaturi, res!)ectiv între 9 1 9°C (Decei , 2 00 1 ) .
Păstrăvul Kamloops (Oncorhynchus mykiss Kamloops) este o varietate
de păstrăv cu r i tm de creştere ridicat obţinută printr-o selecţie efectuată timp de
,

mai mulţi ani asupra păstrăv u lui curcubeu pescuit dintr-un lac din Columbia
Bri tanică. La noi în ţa ră au fost i mportate, începând cu a l"!u1

1 983, icre

embrionate de pus trăv Kaml oops. Se dezvoltă bine la temperaturi ale apei
°
cuprinse în tre 14 - 1 8 C .

Material ş i metodă
Cercetări l e s-au desfăşurat pe câte 4 loturi de păstrăv i>:digen, păstrăv
curcubeu danez şi păstrăv Kamloops, de vârstă P0, pe o perioadă de 1 1 7 zile ( 1 5
iunie

-

1 O octombrie). Densitatea de populare a bazineJor d e creştere a fost

stab i lită la 3 kg peşte/m .c. de apă, la începutul testulu i . Raţiile de hrană au fost
stabili te în funcţie de vâ rsta peştilor şi de temperatura apei (5% din greutatea
lotului/zi pentru pă străvul

Kam l oops

şi

7°/c>

din greutatea lotului/zi pentru

păstr ă v u l i ndigen şi păstrăvul curcubeu danez) . Peştii au fos� hrăniţi cu

3

variante de furaj realizate după reţete originale (tabel ul 1 ), av<înd 3 tipuri de

granulaţie

: 0,5

mm

;

1 , 7 mm

şi,

respectiv,

2,8

mm,

wrespunzătoare

dimensiunilor avttte de peştii de experienţă la începutul şi pe durata desfăşurării
testului : au fost respectate, astfel , recomandări le din l iteratura de specialitate

T echniq u e

( Document

de la CECPI, nr

eficienţei acestor furaje,
peşti lor,

s-a

tăcut

sub

.

1 2, f'.A.O

Rome, 1 97 3 ) . Aprecierea

aspectul bioconversiei, creşterii Şi dezvoltării

în raport cu

rezu ltatele

corespunzătoare

util izarea unei vari ante de furaj din import, produsă de ConcemL.!

obţinute

prin

NUTRECO

-

Norvegia, Sucursala HENDRIX - Ital ia, administrat unor loturi " martor" de

peşti

La începutul testului de creştere, la diferite intervale de timp de pe
parcursul desfăşurării acestuia şi la sfărşitul perioadei de furaj are, au fost
determinati parametri de creştere şi de valorificarea hranei, datele obţinute fi ind
prezentate, comparativ, în tabelele 3 - 5 şi 7. De asemenea, la s:'1rşitul testului,

s-au făcut anal ize biochimice pe peşti reprezentând toate loturik experimentale
( tabelul

6)

.
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Da�e comparative privind creşterea unor specii de păstrăv
Pe durata desfăşurării testului, în bazinele de creştere de la Păstrăvăria
Ceahlău temperatura apei a oscilat între 8,5 °C şi 1 3 ,5 °C.
Rezultate şi discuţii

Furajele combinate realizate de noi au la bază ingrediente c lasice (făină
de peşte, şrot de soia, făină de grâu, ulei de floarea soarelui, fosfat dicalcic,
premix vitaminizat), în diferite proporţii, la care se adaugă produsele naturale
F AMP şi, respectiv, NUTRIVET.
Componenţa furajelor starter originale, destinate creşterii salmonidelor
în vara a 1-a
Tabelul 1
Nr.
Sortimentul furajer
VARIANTA EXPERIMENTALĂ :
crt.
(%)
1
II
III
l.
Făină de peşte
48
48
48
2 . Şrot de soia
30
30
30
12
3.
Făină de grâu
12
12
4.
3
3
3
Lapte pr:... f
2
2
5.
Fosfat dicalcic
2
6. Premix vitaminizat
2
3
2
2
7.
Ulei de floarea- soarelui
2
8.
FAMP ' \-1
3
1
9. NUTRIVET
1 00
1 00
1 00
TOTAL
----

-

-

-

-

TM

Produ.wl natural FAMP
stimulează activitatea celulară şi
accelerează schimburile intercelulare, măreşte digestibilitatca proteinelor şi
absorbţia aminoacizilor, îmbunătăţind indicele de conversie a furaj elor ; asigură
creşterea sporului în greutate, măreşte rezistenţa peştilor la boli în condiţii de
stress, reducând mortalitatea şi morbiditatea. Conţine substanţe naturale
biologic active (ortonitrofenolat de sodiu, paranitrofenolat de sodiu, 5nitroguiacolat de sodiu, prezente în cantităţi mici în plante ().TONIK), precum
şi substanţe anorganice (elemente minerale) şi substanţe organice (vitamine).
Produsul natural NUTRIVET este un promotor superior de creştere care
furnizează mineralele şi vitaminele liposolubile şi hidrosolubile necesare
creşterii şi dezvoltării ; îmbunătăţeşte eficienţa utilizării hranei (indicele de
conversie a furajelor). Prin conţinutul de oxitetraciclină, cu ro! profilactic şi
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curativ, exercită
bună.

o

acţiune biostimulatoare şi detennină o stare fi.>.iologică mai

Datele rezultate din analiza biochimică a furaj elor utilizate în cadrul
testului de creştere a salmonidelor, în vara a 1-a, sunt prezentate în tabelul 2,
comparativ cu furaj ul procurat din import, produs de Concernul "Nutreco" .
Datele diTJ tabelul de mai jos indică faptul că furajele r�alizate de noi
coresp un d necesa.rului fiziologic al puietului de păstrăv de vara ::1 1-a, ele având
conţinut ridicat de prote ină şi conţi nuturi de grăsimi potrivite acestui stadiu de
dezvoltare ontogen etică a peştilor. Se deosebesc de furaj ul produs de Concernul
NUTRECO prin faptul că acesta din urmă prezintă un conţinut de grăsimi dublu
şi, ca unnare, o valoare energetică totală mai mare.
Cornpoziţi l biochimică a furajelor realizate după reţete o�iginale,
comparativ cu furajul din import
Tabelul 2
N r. c

rt.

V A R IANTA

Parametrul bioch i m ie

DE

F U I<.AJ :

II

1

%

III

I V( M )

1.

U miditate

1 05 °C

9,63

8,24

9,o8

8,39

2.

Substanfă uscată

90,37

9 1 ,76

90,Cl2

Substanfă orgl' n i c ă

78, 1 9

77,8 1

7 8, 75

9 1 ,6 1

3.
4.

Substanfl'l minera l ă

1 2, 1 8

1 3 ,95

1 2, 1 7

1 0.40

5.

Proteină brută

47,85

47,52

47,67

46,00

6.

G răsi mi

5, 1 5

5,2 1

1 1 ,50

7.

S . E . N . + Ce l u l oză

25 , 1 3

25, 1 4

25,'1,7

23 60

8.

Valoare energetică tota lă

4 1 80,20

4202, 1 0

4246,20

4653 ,30

9.

Energie metah.>l izabilă ( Kcai/Kg)

2667,00

2667,40

2689,80

3954,60

9, 1 8

9,22

1 0.

5,2 1

tota l e

Proteină brut;\ 1 Grăsimi

(KcalfKg)
totale

9,14

81,10

,

4,00

1
furaj combinat ce conţine premix v ita minizat 3%;
II - furaj combinat ce conţine aditivul FAMP™ 3% (Japonia);
III - furaj combinat ce conţine premix vitaminizat 2% + 1% stimu lati r de creştere
NUTRIVET ( Austria);
IV - furaj combinat produs de Firma NUTRECO -- Norvegia sucursala HENDRIX 
Italia (Martor);
-

Rezultatele ob ţinute în cadrul testului, ce privesc creşterea, dezvoltarea
şi supravieţuirea peştilor, valorificarea hranei şi compoziţia biochimică a
materialului biologic sunt prezentate în tabelele 3 6.
-

318
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Var. 1, 1�

Nr

Cit.

Pannei!U1

Uate pnvma creşterea pastravulut Kamroops ! 1'0), nrantt cu turaJe realizate aupa rcjCte ongma1e

III ), comparativ cu un furaj martor
U.M. Sili
mod de

din_ �f!i IV.- �!___ Fi_r!'tll NUTRECO - - Norv�aj

investigat exprimare
���=-����----------7,----------,r-------r------r-.�-�b
�;--c -,J--�
d�r

•>-

VAKIANH EXI'ERIMEN fALE :

,__ ' -- 11

Ll.� t� �.so

Kisclev

Coefic.
Fultoo
Lungime
12
ClpJI IOO/
- - - -l..unl, lOiaLI
Il

�·

Gxl00 i l1
"'

l -�F.
j_

1

22.76

2 ,fXI--

ii.ii
-

�

-

-

-

�.00
20.44

r

1
1

!

1

-J. "

1'1..'11

:

f.:�r -c:�I d 1

·P
!!i_df m11!!!_
.------.��-.�=---������ I�IK
�-t----"�
�.:::C:.
--�
�"-"
�+-="
r-:O�
..
-7.--+---='c
:-:---t-::'
9 ·-:-:
98:--tl- '1, �o_
1
cm ---11---:8,82
1 Il �(>
7,38
Lun
_g,_ lOialA
6,41
2
an
1 0,84
.iiii 1 2.2� 1 .1,70
8.68
7.66
Lungime
5111ndard
-- ·---· ..
·1,96
· -Lung,_ CIJI
1 ,68
)
cm
.!1
l.M
3, 1 0
.lh
2 .4Y
4
2.�2
1 ,76
an
2,00
lniiJime la
1 ,73
3,20
pcc1cnll
- . -·1--::-:.:,:.;.=la
--+--·c;;;
2,10
lnlllime
3.60
5 f--C-'
2.�� t60
- --]jM
-� 1 2.89
i
dorsaiA
t
�}
6
1 .67
lnllfime la
2,30
1
1111111
- -"- .
�1_8_ _ 5,90 _!!,!Q__ - · "-�"7
Circumfcr.
.:rn _
,t� -},50 . 9,50
' _.8�
11).1)(1
8
Gmn•c
44.00
--� _ . _4" 1 �- '',� - r �r_o
L. 2 1 .32
11 PIKipa!U l•dkl rk r� _ __
- -·
4 :28
1.11 1
9
lndic:c profil
.15
--(i:i
4,30
4.77
!L'�- _ .lJ.!__
- -iiii
.!K i' 118
1 ,.'�
10
lndic:c
L" l i
2.01
1 .2Q
1 ,44

_r

f .81

- -? 1 ,02

Tabelul )

b

III
c

1

d

1
1

b

1

IV
c

-·

-

--

IV - lot hrAnit cu furaj combinat produs de Firma NUTRECO

d

9,40
8,1 2

1 1. 1 6

12,92

I J,S4

9,34

2.02

2,50

2,74

1,92
1 ,68

2,20

2,88

2,34

2,63

3,48

2,10

2,53

3.10

1 ,04

1 ,42

1.86

1 .00

I JS

1.68

1,94

6,22

2,39

6 70

1 1,82

2,58

9.16

8.08

5.70

1 1 ,50
9,98
2,22

1 2,48

1 1 ,22
2,50

8 42

8 42

20,SS

36,00

8,JS

19,40

6 04

32,00

4,01

4,91

3.89

4 ,47

4,54

4,02

1,30

1,66

1 .29

1,41

1 ,64

1,33

1.15

1 ,7 1

1 ,0 1

1,47

2. 1 7

1 ,02

1 ,9 5

2,26

11), 1 1

20.00

2 1 ,48

19,34

20,23

20,55

19,30

20,03

-- . . . . - _j
.. - · - - Data efectuArii mAsuratorilor : a · 1 S iunie (inceputul tcsllllui 1: h i 4 tulic; c 3 augu�1; d - 10 octombrie (sfârşitul testului).
L - lungime loiala; 1 - lungime lotBiil; g - greutate: ( i cin:umkr in tA: 11 inaltime la dorsaUi.
1 - lot hrlnil cu furaj combinat ce: �'Online prcmi� vilaminiLat
�·'o; 11 lut hr:tnit cu furnj comhinat ce contine aditivul FAMPTM 3% (Japonia);
III - lot hrlnit cu furaj combinat ce con(in� prcmix vilBminil.al 2% f 1" o stimulatir de creştere NUTRIVET ( Austria);
-

1

Norvegia sucursala HEN ORI X - Italia (Martor);
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Var.
Nr.

Cit.

1,

Date privind creşterea plstrllv ului indigen (P0), hrAnit cu furaje realizate dupA reţete originale
Il, m ), coparativ cu un furaj manor din import ( I V· M - firma NUTRECO - Norvegia )

ParBmcttul
invc:slipl

'

U.M. sau
modul de
�imare

1

2
)
4
s
6

cm

3,06
2,SI

cm

""'

Lung. totall
l.ungime

slllndard
lun&. C8J!.

lnlllimc la
pectonll

lnlltimc la
dmall
lnllţimc la

12

Fulton
Lungime
capxiO!W
Lun11. totala

1

b
s 70
4,90

·-

1

c

1

l

Il
d
c
1 h
1 ran IRetli df trcştere

8.20

6,06

S,Kl

6, 1 6

6,24

I,J.C

I ,Sl

1 .Kil

1,12

1,06

28 I .Z-4

1 .4�

0,48

1 ,26

1 .01
1,12

�

0,68

1,11

1 ,4(!

1 ,112

1 ,26

cm

0,26

0,66

0,110

1 ,00

O,QO

3 62

4 14
4 00

o/o

1 ,36
0,38

2.26

-

9,%

5,J2

0,38

1

7,S8

d

7.25

'm

anaia
'm
7
Cin:wnfcr.
8
OmUle
J/ex .
11 Placlp�lll llldld de �en
Q
Indice profil
UH
Indice
L?G
10
Kisclcv
11
Coeficient
Gxi OOII

r-·:

VARIANT� EXI'ERIMI':NTAI.E :
a

1

5 00

3,81

1

b

1

lot hrlnit

III
c

1

d

1

b
S,%

1

IV
c

d

6,27

11,98

S,SO

7,86

6,42

8.02

S,S6

6.94

1,16

1 ,26
1 ,20

1 ,20

1,18

1 ,28

1,15

1 ,22

1 .�0

1 ,68

S,16

1,14

1,56

1,12

1 ,78

1 ,98

1 ,22

1 ,32

1,70

1,22

1 ,29

1 ,90

1 .02

1,12

0.811

0,98

0,9-l

0,88

0,95

1 ,06

s,so

3,70
2, 1 3

3,98
3,00

4 68

3 76
2,06

3,87
3 os

4,16

4,7 1

4 88
1 ,3 7

4,86
1 ,42

1 ,<44

S IS

7,70

2,35

4 70

9 60

4.11

4,25

1 ,20

4,25
I.SI

4,1 1
1 ,36

7,38

3% (Japonia); I I I
Austria); IV lot

4 72

8,00

4,72

483

4,S2

4,50

l ,JS

l ,.l l

1 ,45

IJQ

2,21

1 ,92

2,02

2.01

1 .56

1 ,93

1,65

1 .66

1.74

2,20

1 ,49

1 ,11

1 .64

1 2,4

19,64

21.12

1 11.0

1 75

20,0

1 9,87

1 9,72

1 9,60

20.90

1 9. 1 2

19,13

20,93

4,50
1 ,119

1 .39

1 ,48

octc::-:b·:e (srarşit test).
,."'

cu furaj combinat ce contine premix viLaminizat 3%; I l - lot hrAnit cu furaj combinat ce contine aditivul FAMP
·

--

588
S,04

Da:� :rrctu4rii mll.surlltoril-::!' :·'t - 1 5 iunie (inceput:.:! tc-�tului); b - 1 4 iulie; : - � august; d - 1 {1
L - lungime totala; 1 - lungime total!; g - greutate; G - circumferin\ă; H - inAltime la dorsalll.
1

Tabelul 4

lot hrlnit cu furaj combinat ce contine prcmix vitam inizat 2% + 1 % stimulatir de creştere NUTRIVET (
furaj combinat produs de firma NUTR ECO - Norvegia sucursala HENDRIX - Italia (Martor);

hn\nit cu
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1 ,66

Date privind creşterea păstrlivului danez ( P11), hranit cu furaje realizate după retete originale

( Var.l , l l , J I I ), coparativ cu un furaj martor din imJ?!>r1 ( I V-M - Finna NUTRECO - Norvegia )
U.l\.:. sau
VARIAN i c EXPERIMENTALE :
modul de
Nr.
Parameuul investiga
.:rt.
exprimare
1
Il
III
1
a
b
c
c
b
b
1
1
1
1
1
1 Panmnri dr creştere

Tabelu l 5---

1

- ·-·
--Lungime tOIIII I
1
3

Lungime cap
lnlltime la peaonla
lnalfime la dor.;al.a

4

5

('ircumferin!l

Greulale

9

Indice Kiselev

12

Lungime capx i OO/
Lu��gime totalll.

Il

-

an

0 46
0,60

1 15
1 .20

2,30
2,24

cm

0,80

cm

1 .96

lJll

1 ,45
1 ,05

--

3_97
3.45

"lo

1 ,62
1 .27

1 2, 1 6

�±
1

- ·----

4.72

Gx i 00/1

:

5,40

0,36

l .qG

Coeficient rulton

lungime totală; 1

10,%

glex.
0,4 1
Il Piosoil!lllii in!!i�;i d�; crotru

[)ata efectuArii mă�:rltNilor
L

6. 1 7

3, 1 8

cm

India: de profil

10

3,78

cm

Inaltime la anaia

6
7
R

cm

cm

l .un�time standard

2

r-

greutate;

G

w
N

2,52
2,32

1 42
1 ,40

2,42
1 92

1 ,1 8

3,04

1 ,62

5,74

1 1 .32

b

1 1 ,26

0,98

J.54
7,08

1 ,36
1 ,38
1 ,66

3,96
8,24

4,28

1 ,60

1 0,08
2,40
2,26
2,96

8,10
27,00

4, 1 8

3,60

24,00

.65

3 92

3,99
1 ,3 1

435

4,13

4,03

3 80
1 ,42

22, 1 0

20.75

1 ,90
2 1 .45

1 ,3 1

1 9. 1 4

20,29

2 1 .3 1

22.00

20,98

5, 1 0

1,19
1 ,87

c

--

2,2 1

1 ,37

1 ,37
1 ,65

4,00

2,22

1 O octor..�. •"i : (stărşitul test>tlui).

îniU\ime la dorsală.

3% (Japonia);

I I I - lot hrănit cu furaj combinat ce con1ine premi x vitaminizat 2% + 1 % stimulatir de creştere NUTRIVET ( Austria);

IV - lot hrănit cu furaj combinat produs de F i nna NUTRECO

c

6,70
5,64

1 ,52
1 ,02

IV

5,42

1 - lot hrAnit cu furaj combinat ce contine premix vitamini7.al 3%:
1M

1 ,72
1 ,64

1 0,68

1
l

6,86

circumferinţă; H

I l - lot hrănit cu furaj combinat ce contine aditivul FAMP

1 2.64

1 98

-----·
� --··--··-·-a - 1 S iunie !�:l':r:putul testului); b
! .:! =ulie;

- lungime totală; g -

6,62

3,00
1 ,44

2.44

2 !? -

12,14

6 48

1 ,40

1 11.63

7 78

9,66

4.25

1 .36

c

Norvegia sucursala HENDRIX - Italia (Martor);
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23,40

2,2R

w
N
N
- - --- · ---....·-- ------Kam loops, pAstrlivului ind igen, pAstrăvului danez hr!lnit cu diferite variante de furaj -Tab. 6
PAstrAv Kamloops
Data
PAstrav 1ndigen
Pastrav danez
prck:vArii
IV(M)
1
III
1
11
I l L III
IV(M)
1
III
Il
IV(M)
7 1)1.
78.S5
9,81
78,36
77.69
79,29
79,92
8,1 8
79.49
78, 58
57
7
78,92
79.
7
20, 1 9
2 1 ,4�
2 1 ,64
2 1 ,1)1;
20,43
22, 78
. 22,3 1
2 1 .42
20,011
2 1 ,82
20,5 1
20,71
1 ,22
1 ,.3 1
1 .55
1,1 1
1 ,42
1,1 5
1,15
1,18
1 ,44
1 ,42
1 ,33
1 , 45
20,7(>
2 1,47
I O.X.
1 1,77
1 9,97
20,27 ' 20,42
19,21
20,27
1 11,66
20,49
1 9,06
1 9,27
15,54
1 !1, 1 7
1 6,611
1 !1,72
l o1,88
1!1,72
1:1�16
1 4$
14,87
••..!10
111,27
1!1.29
4,03
3,14
3,SO
2,91
2,85
3,63
4, 1 5
3 ,2 t
3,00
3,09
3,57
3,64
1 ,07
1 ,20
1 ,06
1,16
1 07
1.1 1
1 ,1 4
0.76
l ,J I
1 ,22
1.10
1 .07
7 3.61
13,51
74.29
75.82
76,27
75, 1 8
75,92
77.34
76, 77
77,87
15,25
75,09
26,49 1 2f>,JQ
24 , 1 8
24,9 1
25,7 1
24,011
24,112
23,23
22, 1 3
22,66
23,73
24,75
1 ,43
1 ,39
1 ,75
1 ,.36
1 ,48
1 ,22
1 ,37
1 ,52
1 ,5 1
1 ,63
1 ,5 1
1 ,82
IO. X.
25, 00
22,70
23,96
25,97
20,411
23,46
1 1 ,116
22,116
20.50
21,95
22,22
21.15
1 4.27
1 8,35
1 6 .2 1
1 7, 1 0
1 8,59
1 8, 1 4
19.02
16,32
1 5. 1 7
1 7,31
1 5,29
1 6,68
4 ,4 6
4 , 70
4,40
4.22
5, 1 6
5,26
4 ,27
4,06
5,32
4, 1 0
4,Sb
4,59
1,1 5
1 .5 1
1 23
1 ,25
1,27
1 ,63
1 ,26 ! 1 .36
1,1 1
I,S4
1,27
0,911

Compoz. biochimie! a p!istrăvului

Nr.
cn.
1

Proba

2

3
4
5
6

'

13
14

biochimie

Umiditale ( 1 05 CJ
SuO>.;·�:tJ& uscatA
SubstanJ8 O!pllica
SubstanţA mineralA

alb

Or8simi totale
S. E. N.
Umiditllle ( t O'i "C)
Substanlll uscut&
Subslltnl l organiU

7

12

Parametrul

Muşchi

11
9
10
It

'
i

Ficat

ProteinA brutA

Substanll mineralA
Proteină bruiA

Glilsimi totale
S. E. N.

1

1

1

1

Tablou remmat i v privind creşterea, valorificarea hranei şi supravieţuirea pAstravului Kamloops pA.strlvului indigen şi
pastra.vului danez hranit cu furaje realizate dupa reţete originale ( Var.l, 11, III ),
comparative cu furaie martor (IV - M - Finna NlJTRECO - N orvegia )
Tabelul ?
Nr.
Parameuu l
PBstrllY KIIIII IOQPS
Pl5trav indi�
rawav dll!KZ
--Biochimie (%)
III
1
crt.
1
Il
III
f IV(M)
JV(M)
IV(M)
1
III
II
-·
. . ._
- 11
1
Greutate med ic (glhuc . )
i
4,1]
4. 1 3
4.13
4. 1 3
0..38
- populare ( 1 5 iunie )
0,38
0.41
0,]8
0,41
0 ,4 1
0,41
! 0.38
7.70
30,00
2'7,00
36.00
32,00
9,60
- stll}il test ti O oct.)
7.88 ! 8.00
22.00
23,40
24,00
44.00
25.81
27.117
3 1 .87
Spor creştere (g/ex )
7,.12
2 1 .59
2
7.00 ' 7).6
22.99
23,59
9,22
%6,59
J9,117
Indice de muhiplicarc a
3
1
6 74
7,26
JO.d�
gre1.::�ii me-lii in!Jiale_lx'
8,7 1
2 1 ,05 . il�
25,26 ' . 1 8,4::!
���-�1>
�<·
5(>,/lZ
6.:. U
:
4
Coeficient de conversie (kg
2).7
1 ,70
furaj/ kg spor de creştere )
2,87
3.1 1
f..ll
2,0<1
.l25 ' 3,01
IJO
/ Il
1.94
! 13
98,00
97.!NI
91!,!N1
97,00
110,00
80.00 ! 8 1 , 00
Supravietuire (%)
79,00
s
97,00
96,00
91,00
98.00
M
1 - Joi hrAnit cu furaj combinat ce con ţine premix vitaminizat J%; 11 .. . lot hrAn it cu furaj combinat ce con{ine aditivul FAMP1
3% (Japonia): I I I - lot hr!init cu furaj combi nat ce contine prcmix vitaminizat 2%--- 1 % stimulativ de creştere NUTRIVET
( Auslria); IV - lot hranit cu furaj combinat prod us de Firma NUTRECO - Norvegia sucursala HENDRIX - Italia (Martor);

_ __ """'_

1
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1

Date comparative privind creşterea unor specii de păstrăv
Examinarea datelor referitoare la parametri de creştere şi dezvoltare,
sintetizate în tabelul 7, evidenţiază următoarele aspecte :
- în condiţii de furajare şi de mediu de creştere identice, păstrăvul
curcubeu danez prezintă un ritm de creştere şi dezvoltare superioare păstrăvului
indigen şi păstrăvului Kamloops şi valorifică mai eficient furajele combinate.
Astfel, de exemplu, la sfărşitul testului, greutatea medie a unui exemplar de
păstrăv curcubeu danez şi sporul de creştere înregistrat erau de circa 3x mai
mari, compar�tiv cu păstrăvul indigen.
Date comparative privind preţul de cost al furajelor utilizate pentru creşterea
păstrăvului Kamloops, păstrăvului indigen şi păstrăvului curcubeu danez
Tabelul 8
VARIANTA DE FURAJ :
Preţul furajului (anul 2000):
Lei 1 kg
%
1
1
50,52
1 2.984
2
II
1 5.000
58,36
III
1 3. 0 1 9
50,65
3
4
IV ( import )
1 00,00
25.700
Aspectul menţionat este datorat faptului că temperatura optimă a
păstrăvului danez corespunde cu valorile de temperatură ale apei de la
Păstrăvăria Cc;•hlău (pentru celelalte specii, optimul termic este superior acestor
valori de temperatură) ;
- ingredientul cu rol biostimulator FAMPTM ' care a substituit premixul
vitaminizat din componenţa furajului, a influenţat pozitiv coeficientul de
conversie a furaj ului respectiv şi parametri de creştere a peştilor din loturile
experimentale corespunzătoare, indi ferent de specie ;
- varianta Il de furaj , conţinând FAMP rM , deşi realizată la un preţ de
cost reprezentfmd doar 5 8% din preţul de achiziţie al furajului din import, a
condus la rezultate superioare, atât sub aspectul creşterii şi supravieţuirii
peştilor, cât şi sub aspectul eficienţei conversiei hranei ; celelalte variante de
furaj realizate de noi au condus, la rândul lor, la rezultate com!"'arabile cu furajul
produs de concernul NUTRECO, dar preţul lor de cost a reprezentat doar circa
50% din preţul de achiziţie al acestuia.
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Concluzii

- existt posibilitatea creşterii e ficienţei economice a activităţii de
sal monicultură p:·in realizarea unor furaje combinate echilibrate fiziologic şi la
preţuri de cost inferioare preţului de achiziţie a furajului din imprJrt ;
- în apele reci de munte, cu temperaturi mai mici dr: 1 5 - 1 6°C, în
timpul verii, creşterea controlată a păstrăvului curcubeu danez este mai
avantajoasă, comparativ cu alte salmonide de cultură, întrucât acesta valorifică
mai bine hrana într-un domeniu termic mai larg.
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DA TE ASUPRA HIBRIZILOR DE SALMON/DE OB TI;VUT/ LA BAZA
EXPERIMENTALA DE SALMON/CUL TURA DE PE LA CUL VADURI,
JUDETUL NEAMT

Maria Apetroaei 1
DA TA CONCERNING THE SALMONID HYBRIDS OB T.4/NED IN THE
SALMONID EXPERIMENTAL BASE FROM THE VAD :JRI DAM LAKE,
DISTRICT NEAMŢ

Kcy word
Abstract.

Onchorhynchus mikiss, Salvelinus fontinalis, cryopreservation,
shlmonid hybrids, fish growth.
This paper present some data conceming the growth,
development and survival of salmonid hybrids obtained by the
crossing of
9
Onchorhynchus mykiss fSalmo gairdneri
Richardson) with a Salvelinus fontinalis Mitchill, at the
Experimental Base for Intensive Growth of Salmonids, in cage,
fi om Vaduri dam lake - which are situated on the Bistritza River,
it: Neamtz district (Romania), comparatively with the rainbow
trout of the same age. For realisation of the crossing of the
mcntioned species, the seminal product of the Sclvelinus fontinalis,
collectcd in november 1 996, was preserved in Ji.1uid nitrogen, until
in October 1 997, when was realisated the fecundation of the eggs
of Onchorhynchus mykiss.
The results emphasized the fact that the hibrids so obtained
have had a high rhythm of growing than Onchorhynchus mykiss of
the same age, in identica) conditions of nutrition and environment,
and, also, had a greal homogeneity degree, like of the a
Salvelinusfontinalis.
Introducere

Cercetările care stau la baza prezentei lucrări au urmărit obţinerea de
hibrizi de salmonide cu caracteristici superioare genitorilor, prin incrucişarea
unor specii de păstrăv cu perioade diferite de reproducere, rrescute in viviere
flotabile, la fosta Bază Experimentală a Laboratorului de Acvacultură şi
Ecologie Acvatică Piatra Neamţ, de pe lacul Vaduri Uud. Neamt), prin utilizarea
1

Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică, Aleea Migdalilor
Piatra- Neamţ

nr.

2,
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de crio c on s e rv are

a e l emente lor

seminale, în azot l ichi d . Concret, s-a
(Onchorhynchus mykiss.) - care se
reproduce primăvara (aprili e-ma i) , cu păstrăvul făntânel (Salllelmus fontinalis)
- care se re prod uce în peri o ad a de toamnă-iarnă (octombrie - de�embrie).
S copul acestor cercetări a fost ob ţinerea unor hibrizi de salmonide cu
caracteristici sureri oare genitori lor, avându-se in vedere, p� de o parte,
adaptarea mai bună la condiţiile de mediu şi rezistenţa mai mare, faţă de bolile
specifice, a păstrăvului curcubeu, iar pe de altă parte, ritmul superior de creştere
a păstrăvului fântânel şi capacita tea de val orificare mai eficientă a hranei de
către acesta.
metodei

realizat i ncr u c iş area p ă străv u lu i curcubeu

Material şi metodă
S -a realizat, mai intâi, s e l ecţia fenotipică a reproducătorilor,
îndepărtându-se din laturile experimentale indivizii care se abăteau de la media
vârstei
şi
păstrându-sc doar exempl arele viguroase, cu dimensiuni
corespunzatoare şi fără s emn e de boală. Creşterea reproducătonlor selecţionaţi
s-a desfăşurat in conditii optime, apa lacului de baraj Vaduri fii�1d de calitatea 1
de folosinţă (potrivit N orrnat ivelor romaneşti de cal itate a apelor de suprafaţă) şi
prezentând ternpcraturi ce nu depăşesc în timpul verii 1 8 - 20°C. Laturi le de
reproducători au fost hrăn ite cu un furaj combinat conţinand 47% proteina
brută, preponderent de natură animal ă, iar densitatea de creştere a acestora a
fost, la popu l a re , de 2,5 kglm.c. de apă.
Recoltarea materialului seminal, de la masculii de păstr?.v fantânel, s-a
rea li zat în luna nc·i embrie 1 996, fără stimulare, prin metoda "mulgerii " (Decei,
1 978), iar apreci ece a mobilităţi i spermatozoizilor s-a făcut micrcscopic, după o
prealabilă diluţie a materialului sem i na l, cu apă distilată, în raportul de l : 40,
după schema descris ă de Biliard ( 1 986).
Materialul se minal prelevat de la 2-3 masculi a fost amestecat într-un
vas conic ţinut pe gheaţă , du p ă care s-a realizat o diluare a acestuia cu o soluţie
de congelare (750 mg NaCl + 200 rng NaHC03 + 53 mg Na2 H P04 . 1 2 H 2 0 +
23 mg MgS04 7 H20 + 3 8 rng KCI + 46 mg CaC]z . 2 H20 + 1 00 mg glucoză
+ 500 mg g l i c e r m ă + 1 0 ml dimetilsulfoxid + 20 g gălbenuş de ou + apă
distilată, până la 1 00 mi ( Ste im et Bayrle, 1 978), in raportul de 1 : 3 .
Din amestecul astfel obţinut , cu ajutorul unei pipete s-au realizat
pcl ete, prin picurare pe un dispozitiv alcătuit din doua cutii Petri . între care s-a
i ntrodus zăpadă carbonică ( - 7 9 °C ) ; peletele, obţinute în 3 - 4 secunde, după ce
picătura a atins dic;; pozitivul re s pectiv, s-au de s prins cu lama un 1i bisturiu, s-au
introdus în eprubtte care, după etanşare, au fost scufundate într-un container cu
•
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Date asupra hibrizior de salmonide obţinuţi la baza experi�nentală Vaduri
azot lichid şi păstrate până in perioada de reproducere a păstrăvului curcubeu
(luna aprilie 1 997). După colectarea icrelor de la femelele de păstrăv curcubeu,
materialul seminal, prezervat in azot lichid, s-a decongelat într-un vas de
decongelare conţinand soluţie 1 % de NaHC03. la temperatura de 8 - 1 0°C, şi s
a utilizat la fecundarea acestora . Decongelarea se realizează Ît1 timp de 1 5 - 30
secunde, prin invârtirea pe\etelor în soluţie ( 1 0 pelete în 1 0 mi soluţie de
decongelare ). :__ a 1 O minute de la realizarea amestecului icre - material seminal
decongelat, icrele au fost spălate şi, apoi, transferate în incul:>atoare tip Wacek
Universal . Din icrele astfel fecundate s-au consituit 4 loturi, care au fost
transferate în incubatoare alimentate cu apă din lacul Vaduri.
Pentru constituirea loturilor "martor" , s-a realizat, concomitent,
fecundarea icrelor de păstrăv curcubeu cu material semi'1al colectat de la
masculi de pă�;·; răv curcubeu.
La 5 âle de la fecundare, s-a determinat indicele de fecundare, prin
utilizarea unei soluţii de acid acetic 1 0%.
După acumularea a 3 1 O grade - zile, respectiv de la 26.05 . 1 997, a
început eclozarea icrelor; valorile indicelui de eclozare a icrelor şi de
supravieţuire a alevinilor sunt prezentate, comparativ, in tabelul 3 .
Asupra alevinilor hibrizi şi alevinilor de păstrăv C I �rcubeu ( " martor")
obtinuţi s-au � ăcut observaţii, determinându-se principalii ;Jarametri şi indici
fenotipici, până în luna octombrie 1 9'18 (tabelul 6).
Rezultate şi discuţii

Din tabelul 1 se remarcă, în primul rând faptul că, la aceeaşi vărstă (4
ani), păstrăvul !ăntanâl prezintă dimensiuni net superioare pă.,trăvului curcubeu,
primul având capacitatea de a valorifica mult mai eficient hrana, in condiţii
fizico-chimice de mediu similare.
Valorile medii ale unor parametri şi indici fenotipici ai reproducatorilor
utilizaţi pentru obtinerea de hibrizi de salmonide

Nr.
crt.

Parametn·J investigat

U.M.

9 Pâstrăv
curcubeu
4 ani

g
cm

33 1 ,00

Tabelul 1
a Păstrâv
făntânel
4 ani

Parametri fenotipici :
1.

2.

Greutate
Lungime totală

30,72
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590,00
37, 1 6
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Inaltime

().

Inaltime

7.

9.

cm

la pectorala
la dorsală
la analli

cm
cm

Inaltime

Circumferinţă

Principalii ind�ciferr.otipici :
Indice de profil

10.

Coeficient Ft.lton

1 1.

Indice de

12.

circumfe rinţa
(Kiselev)

Lungime cap x
lungi me totală

27,58

34,83

5,64

6, 57

9, 66
7,66
9, 66

cm

4,53

6,33

cm

1 6,91

6, 35

cm

Lun,gimc cap

5

&.

standard

Lu ngime

4-.

22,66

4,67

L.fH
G X 1 00/13

3 , 60

1 ,57

L'G

1 ,39

1,63

1 00 1

1 ,5 3

25,99

20,67

L - lungime totală; i - lungime

standard; g - greutate; H - lnăltime la c'orsală; G -

Circumferinţă

Loturi le de reproducători au fost hrănite cu un furaj combinat conţinând
47,09% proteină brută, preponderent de natura animal,

adecvat cerinţelor

fi ziologice ale speciei, în perioada premergatoare reproducerii (tabelul 2).
Componenta si compoziţi a biochimică a furaj ului combinat adm�nistrat ca hrană
loturilor de reproducători

Componenţa

o;o

Faină de peşte

45

Şrot de soia

15

10

Fa ină de c arne

15

D r ojdie furajeră
Fa ină de grâu
Premix

vitaminizat

Fosfat dicalcic

10

Tabelul 2
Comp ozi ţ ia biochimică
Umididate la 1 05°C

Substa nţă u sc ată
S ubs ta nţă minerală ( cenuşă)
S ubs ta nţă organică
Proteină brută

3

Lipide totale

2

S. E.N.

%

1 1,21
88,79

1 7,92
70,87
47,09
4, 1 0

1 9, 6 8

+ Celuloză

Datele din tabelul 3, privind indici i de fecundare a icrelor, de eclozare
şi de supravieţuirr.. a alevini lor, până la data transferului acestor?-, din staţia de
incubare

in

viv.erele

flotabile

din

lacul

Vaduri

(29.06. 1 5'97),evidenţiază

unnatoarele :
- indicele de fecundare a icrelor are valori ridicate, dovedind faptul ca
soluţiile de crioconservare şi de decongelare a materialului seminal, precum şi
procedeul uti lizat permit realizarea incrucişării spec iilor de salmonide cu
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Date asupra hibrizior de salmonide obţinuţi la baza experimentală Vaduri
perioade diferite de reproducere (standardele americane �-ecomandă pentru
selecţie o valoare a indicelui de fecundare de 95%, dar Leitritz, 1 969, consideră
că sunt foarte bune şi valorile cuprinse intre 85% si 95%) ;

Nr.
crt.
1.
3.
4.
5.

Date comparative privind indicele de fecundare a icrelor, indicele de
eclozare şi indicele de supravieţuire a alevini!or
Tabelul nr 3
Genitorii :
Spt,cificaţie :
9 Păstrăv curcubeu x r$
9 Păstrăv curcubeu x
r$ păstrăv făntânel
păstrăv curcubeu (M )
Data fecundării icrclor
5.05 . 1 997
5.05 . 1 997
88,22
Indice de fecundare_( % )
97,60
Indice de eclozare ( % )
87,50
7 1 ,55
Indice de supravieţuire a
alevinilor t % )
78,70
77,97

- valorile indicelui de eclozare a icrelor de păstrăv Cl!rcubeu fecundate
cu material seminal provenit de la păstrăvul făntânel sunt superioare lotului
"martor" (păstrăv curcubeu x păstrăv curcubeu), datorită, probabil, temperaturii
apei lacului, Vaduri, mai prielnică păstrăvului făntânel decât păstrăvului
curcubeu (sub 1 8 °C, in timpul verii) ;
- valo:-ile indicelui de supravieţuire a alevinilor, pentru perioada
cuprinsă între ;nomentul eclozării şi cel al transferului din Staţia de incubare, în
vivierclc flotabile din lacul Vaduri, sunt comparabile cu ale "martorului " .
Hrănirea alevinilor s-a facut iniţial cu hrană umedă, constituită din
pastă de splină, iar după 5 zile de la începerea hrănirii active, hrana administrată
a constat din 50% pastă de splină + 50% furaj prestarter, aplicate pe hrănitoare
de nytal ; hrana a fost administrată "ad l ibitum" , în 8 - 1 0 mese pe zi .
Compone.1ţa şi compozţia biochimică a furaj ului prestarter administrat
alevinilor de păstrăv
Tabelul 4

Componenta
Faină de peşte
Şrot de soia
Făină de grâu
Drojdie fiurajeră
Lapte praf
Premix vitaminizat
Fosfat dicalcic

%
45
25
5
15
5
3
2

Compoziţia biochimică
Umididate la 1 05°C
Substana. uscata
Substantă minerală (cenuşă)
Substanţă organică
Proteina brută
Lipide totale
S.E.N. + Celuloză

--
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%
1 1 ,77
88,23
9,47
78,76
48,8 1
3,19
26,76
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Dupa transferul alevinilor în vi vierele flotabi le din lacul Vaduri, aceştia
au continuat să fie hrăni ţi cu furaj prestarter ( 8 10% din greutatea lotului),
care s-a administ:at în 6 - 8 mese ) zi .
L a data de 20 august 1 997 (după 3 săptămâni de la transferul în
viviere) , alevinii au fost număraţi şi în baza valorilor obţinute s-a calculat
indicele lor de supravieţuire (tabelul 5).
-

Valori comparative privind indicele de supravieţuire a alevinilor de păstrăv
curcubeu ( lot martor) şi a alevinilor hibrizi (raportat la numărul de alevini
ex.istenţi la data transferului în viviere flotabile : 29.07 . ! 997)
Tabelul 5

Lotul

l (M)
2

Genitorii
9 Păstrăv curcubeu x & pl:!străv curcubeu
9 P lis trăv curcubeu x r3 păstrăv tăntânel

Indicele de sup:avieţuire %

62,:13
87,45

Se const<'tă din tabelul 5 că valorile indicelui de supravieţuire a
alevinilor hibrizi �;unt superioare alevinilor "martor", ceea ce pre�upune un grad
de rezistenţă mai ridicat al primilor la condiţiile de mediu caracteristice lacului
Vaduri.
Trebuie menţionat faptul că în anul 1 997 atât cn·şterea cât şi
supravieţuirea alevinilor au fost infl uenţate negativ, întrucât actsta a fost un an
ploios şi, din cauza turbidităţii ri dicate a apei, furajarea peştilor de la Baza
Vaduri a fost int�-::ruptă pentru perioade lungi de timp (2 1 .07 - 03.08 . 1 997 ;
24.08 - 05 .09. 1 997)
După alte 45 de zile de creştere în viviere flotabile (06. 10. 1 997)) şi,
apoi, periodic, până spre stărşitul anului 1 998, alevinilor de păstt ăv curcubeu şi
alevinilor hibrizi li s-au determinat unii parametri şi indici bio::1etrici, valorile
obţinute din măsuratori şi calcule fiind prezentate, comparativ, in tabelul 6.
In baza unor parametri biometrici determinati pe data de 06. 1 0. 1 997
(lungimea standard ş i greutatea), s-a calculat abaterea medie pătratică s 2
(varianta) si abaterea standard (s) pentru cele doua loturi, valorile acestor
parametri oferindu-ne informaţii cu privire la uni formitatea loturilor (tabelul 7).
Din tabelul 7 se constată ca alevinii hibrizi, obtinuti p··in încrucişarea
păstrăvului curcubeu cu păstrăvul fântânel, prezintă valori mai mici pentru s2 ,
şi, deci, un grad de uniformitate superior a1evinilor de păstrăv curcubeu. Dacă
avem în vedere faptul că, la vârste mai mari, remarcabilă la păstrăvul tăntânel
este tocmai dezvoltarea relativ uniformă, se poate deduce că la hibrizii obţinuţi
caracterele pateme sunt dominante .
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Dinamica unor parametri şi indici de creştere, in perioada septembrie 1 997 - octombrie 1 998
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Tabelul 6
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L

-

lungime totală; 1

lungime standard ; g - greutate; G

-

circumferinll'l; H - inaltime la dorsalll.
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M. Apetroaei
In baza datel or privind creşterea şi dezvoltarea peştilor din cele doua
loturi experimentale şi a consumului de furaj combinat administrat acestora, în
perioada observaţi ilor din anul 1 998, s-au calculat valorile indicelui de
conversie a hranei (tabelul 8).
Varianţa

şi

2
(s )

şi

deviaţia

(s), corespunzatoare lungimii standard
curc ube u de aceeaşi vârstă
05. 1 998 - 02. 09. 1 998) (n= 1 00)

standard

greutăţii alevinilor hibrizi, c omparativ cu păstrăvul

(pentru perioada

: 19.

Tabelul ?
Genitori :

Spec ifi�.:aţie

Nr.
crt.
1

Lungimea standard

(s- )

s

2

Greutatea

(sz )
s

9 Păstrăv curcubeu x
d păstrăv curcubeu

0,09357
0,305 8
O, 1 1050
0,3325

9 Pă�trăv curcubeu x
d păstrăv fântânel
0,07588
1),02578
0,02578
O, 1 605

Valorile coe ii c ien tul u i de conversie a hranei la hibrizii de � almonide,
comparativ cu păstraăvul curcubeu de aceeaşi vârstă
( pen tru perioada : 1 9 . 05 . 1 998 - 02. 09. 1 99 8 )
Tabelul 8
Lotul

V a rsta

1 (M)

pl

2

pl

Genitorii
9 Pastrav curcubeu x
d păstrăv curcubeu
9 Păstrăv curcubeu x
d păstrăv fântânel

Indicele de c!Jnversie
3,2 �
1 ,20

Valori le indicelui de conversie, prezentate în tabelul 8, arată ca hibrizii
obtinuti din încrucişarea artificiala a păstrăvului curcubeu cu păstrăvul fântânel
valorifică mult mai eficient hrana decât pătrăvul curcubeu din lo�ul "martor".
Datele o;n tabelul 9 arată ca hibrizii obtinuti dm încrucişarea
păstrăvului curcubeu cu păstrăvul fântânel au inregistrat, în perioada de
observaţie din anul 1 998, o mai bună creştere şi dezvoltare, indicele de
multiplicare a greutăţii medii individuale a acestora fiind de 2,75 x, faţă de 2,06
x la păstrăvul curcubeu de aceeaşi vârstă (variaţiile ± % s-au calculat în raport
cu valorile înregistrate la începutul testului).
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Date comparative privind creşterea, dezvoltarea şi supravietuirea hibrizilor de
salmonide obţinuţi in anul 1 997, comparativ cu păstrăvul
curcubeu de aceeaşi vârstă
Tabelul 9
Nr.

Parameimi

eri

1

/ 9. 05.
Genilorii

Lrmgime lolulă
(cnr)

25.06. 1 998

/ 998
(mar/or

Proba

Var±%

Proba

Vm -t%

Proba

9 P. C. X

1 1 . 94

12.94

+ 12.61

13.82

+ �0. 2 7

14.26

r! P C

/4.48

14. 90

+ 2.90

16.59

)

9 P. C X

Var±%

9 P.C. X

GrC'II/nle medii'
indivil/uală (g)

r! P. C

9 P. C. X

34.20

9 P. C. X

(x)

+ 5.92

+ 20.20

23.32

+ 6,87

+ 5 1 . 90

48.61

supravieţuire

r! P. C

('%)

+

25,27

+

40.09
1 06,64

+

88. 00

1.0

1 . 05

1 . 20

2.06

1.0

1.06

1 , 52

2. 75

r! P.F.

9 P. C. X

Indice de

+

24. 1 0

1 75.00

9 P. C. X

grf'ul. medii
4

20.55

r! P.C.

mulliplican a
individuale

1 9.40
32. 00

r! P. F.

lmlicf' de

3

+ 14. 5 7

18. 1 4

r! P. F.
2

02. 09. / 998

29. 07. 1998

9 PC X

100.0

1 00.0

0.00

98.05

/00.0

100.0

0.00

1 . 95

-

/ 00.00

r! P. F.

-

96. 1 1
3,89
/00.00

0,00

0,00

P. C. - păstrăv carcubeu ; P. F. - păstrăv făntânel
Date privind valorile unor parametri statistici si semnificţia statistică a
difereţelor între păstrăvul curcubeu şi hibrizii de salmonide
în vara a II-a de creştere (n

=

1 00)
Tabelul l O

Lotul

Genr:orii

1 (M)

9 P .C. X
a P.c.

Parametrul
statistic
X

s
Es
c.v.%
X

2

s
Es
c.v.%
Var.%
( P)
P. C. - păstrăv carcubeu
9 P.C. X
a P.F.

Lungimea standard
(cm)
1 5, 1 5
2,03
± 0,90
1 3,39
20,87
± 2,33
± 0,7 3
1 1,16
0,00 1 <p<0,002
FS
.
P. F. - păstrăv făntanel
±

f.ireutatea
;ndividuală
(g)
48,42
± 6,46
± 2,89
1 3,34
95,42
± 1 0,70
± 3,38
1 1 ,2 1
0,00 1 <p<0,002
FS
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P rin prel ucrarea stati stică a valorilor unor parametri de creştere
( lungime standard, greutate individuală) , determinate la d<>ta 06 . 1 0. 1 99 8 ,
s - a stab i lit semn i fi c aţia stat istică a diferenţelor dintre păst:lvul curcubeu

o bţina ndu s e informaţii şi cu privire la gradul de uniformitate a
1 0) . S-a constatat, astfel, că în p r i v inţ a
lungimi i standard şi a greutăţ ii indiv iduale, diferenţele între hibrizi şi
păstrăvul curcut-�u sunt foarte semni ficative ; pe de altă parte, valoarea
şi hibrizi ,

-

loturilor resp ective (tabelul

mai m ică a coe' ici entului de variaţie, corespunzatoare lotului de hibrizi,

indică faptul că şi la sfârşitul verii a II-a d e creştere ac �şti a sunt mai
·

uni fonni decât puietul din lotul martor (păstrăv c urc ubeu )

.

Valorile raportului dintre diferiţi p aram etri biometrici ai peştilor,

determinate la hibri z:ii de salmonide şi la reproducători i din c are aceştia
provin (tabelul 1 1 ) arată faptul că, fenotipic, hibrizi i se ap ropie mai mult

de genitoru l mas;;u l .

Valor1le u n or raporturi între d i feri ţi parametri fenotipici a i hibri:âlor (in vara a
11-a, la data de 06. 1 0 . 1 998) şi a genitorilor din care p� ovin
.

Nr.

Genitor 9
prtstrăv carcubeu

Raportul

crt.
1
2
3

4
5

1 , 12
4,68
4, 1 5
4,04
24,06
75,94

Lll
L ! le
l / Hd
le X 1 00 / )
1 - lc x 1 00 I l

Hibrizi
9 P.C. X
r5 P.F.
1,09
5 ,3 5
4,89
4 ,35
20,44
79,55

-

Tabelul l i
Genitor r5

păstrăv

fâmânel

1 ,09
5,40
4,22
4,22
21,17
78,83

L = lungime totala ; 1 lung . standard ; le = lung. cap ; Hd = i.taltime la dorsalâ
P . C. - păstrav carcubeu ; P. F. pâstrâv făntânel
-

-

Concluzii
- prin utilizarea metodei de crioconservare a materialului seminal, s-a
reuşit, în anul 1 996, încrucişarea păstrăvului făntânel (care st reproduce în
peri oada de toamnă - iarnă ) cu păstrăvul curcubeu (care se reproduce
primăvara) ;
,
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- valorile parametrilor şi indicilor biometrici , determinate la alevinii
hibrizi şi la pă , trăvul curcubeu de aceeaşi vârstă, în vara a 1-a şi în vara a II-a de
creştere, arată că hibrizii prezintă ritmuri de crştere şi dezvoltare superioare
păstrăvului curcubeu ;
- valorile coeficientului de conversie a hranei, deterr.'inate spre sfarşitul
perioadei de creştere în vara a 11-a, arată ca hibrizii valorifică mult mai eficient
hrana, în condiţiile fizica-chimice de mediu specifice lacului cie baraj Vaduri ;
- din prelucrarea statistică a valorilor unor parametri de creştere a
rezultat faptul �ă lotul de hibrizi este mai omogen decăt lotul martor, de păstrăv
curcubeu ;
- valorile raportului dintre diferiţi parametri biometr:ci, determinate pe
baza măsuratorilor efectuate la sfarşitul perioadei de creştere in vara a 11-a, arată
că, fenotipic, hibrizii se apropie mai mult de păstrăvul fântânel (genitorul
mascul).
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EXPOZITIA TEMPORARA - CADRU PENTR U INFORMAREA ŞI
ORIENTAREA VIZITA TORILOR CU ASPECTELE ESENŢIALE ALE
VIEŢII COTIDIENE

Ana Condrea 1 , Genoveva Soare 1
TEMPORARY EXHIBITION- MEANS FOR ORIENTA TION AND
VIS/TORS GUIDANCE THROUG/1 DAIL Y LIFE ESSENTIAL ASPECTS

Key words: exhibition temporary, daily life
Abstract:
The work presents the way and the purpose of the museum 's
activity-temporary exhibition-no , in the informative society when
we must fight to bring the public in museum .
In this way , the institution is able to become not only a place
where the public see the rarities but also a place for the orientation
of the visitors concerning essential life ' s aspect� , a place for social
pr..tctice , human reality and men' s actions .

In condiţiile în care multe muzee din ţara noastră îşi desfăşoară
activitatea în spaţii rcstrânse iar grija pentru patrimoniul pe cl!re îl deţin trebuie
să tie pe primul loc, apare problema valorificării expoziţionale a colecţiilor în
scopul menţinerii dialogului muzeu- public.
Este şi cazul muzeului nostru; deţinem o fru.noasă clădire de
patrimoniu de.,· care, ca spaţiu, nu corespunde activităţilor auple, specifice unui
muzeu moderr,, un muzeu al viitorului aşa cum se prefigurează a fi câteva dintre
Muzeele de Ştiinţele Naturii din ţară.
Sondajele de opinie întreprinse de noi au arătat că, în cea mai mare
parte, publicul este format din elevi de toate vârstele; în aceste condiţii am
hotărât ca muzeul nostru trebuie să fie în primul rând un loc de informare, un
muzeu cu vocaţie didactică şi cu mare accesibilitate. Avem c0lecţii bogate, prin
urmare patrimoniul nostru ne permite să oferim multe informaţii suplimentare,
care să completeze cunoştinţele predate sau aflate în manualt-.:le şcolare, dar nu
numai atât.
In realizarea acestui scop avem cele trei expoziţii pennanente, expoziţii
de colecţie, cu păsări şi despre păsări, mamifere din România, precum şi
Acvariu! cu 1 4 acvarii din sticlă şi 8 bazine mari, pietruite, iar, în completare,

1

Muzeul Vrancei - Sectia de Ştiinţele Naturii, B -dul Gării nr . 5, Focşani
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vi eţuitoare acvatice naturalizate în diorame şi vitrine, d in aproare toate grupele
sistematice.
Dar muzeul în accepţiunea modernă şi într-o societate ,nformaţională,
îşi doreşte să ofere mai mult decât cunoaşterea diferitelor componente din floră
şi faună, cu biolc�ia, etologia, ecologia sau protecţia lor . Muzc:.ll vrea să ofere
cadru pentru orientarea vizitatorilor în aspectele culturale est·;,ţiale ale vieţii
cotidiene şi care să influenţeze practica socială , existenţa omului, acţiunea lui.
Acest lucru ne-am propus să-1 realizăm prin expoziţiile temporare care
ne permit să abordăm tematici diverse şi cu o aprofundare mai amplă a ideii de
bază . . Expoziţiile temporare de colecţie sau tematice ne permit să ţinem
publicul aproape de noi, prin prezentarea mereu a ceva nou, fie că este vorba
despre un segment al Universului viu sau mineral, fie că es· ..: vorba despre
,.dezbaterea " unor teme controversate sau stringente, S.O.S.-uri de mare
actualitate, confruntări pe diverse teme. Vernisajele, însoţite de materiale
publicitare � de expuneri ale unor specialişti invitaţi în acest scop, oferă
vizitatorilor posibilitatea dezvăluirii întregii semnificaţii, a sensului mesaj elor
valorilor culturale expuse.
Dintre ex!)oziţiile temporare pe care le-am organizat la Focşani în
ultimii ani, de chd avem un spaţiu special şi vitrine moderne adecvate pentru
acest gen de activitate, ne vom opri la două dintre ele, ce formează obiectul
temei propuse.
Una dintre expoziţii îşi doreşte în primul rând schimbarea conceptului a
ceea ce înseamnă în zilele noastre terapia cu plante medici1�ale. .Pentru a
înţelege mesajul nostru , vizitatorii expoziţiei "Plante medicinale în terapia
modernă " vor cur.oaşte 50 de specii de plante medicinale, sub f0rmă de coli de
ierbar, planşe color cu planta în mediul ei şi cu partea plante : utilizată, texte
explicative şi alăturat plantei, şi preparate naturale medicinale obţinute din
planta respectivă (preparate obţinute prin sponsorizare de la finne specializate
de prestigiu), deasemeni panouri cu grafică şi un album cu principalele centre
de terapie naturistă din România, cu produsele fiecăruia.
Vizitatorul va înţelege că terapia medicală modernă este, într-o oarecare
măsură, continuatvarea fitoterapiei tradiţionale , că tratamentul -Je azi cu plante
a preluat cunoştinţele acumulate în decursul milenii lor, dar n1; oricum. Le- a
supus unor analize bazate pe cercetare, experiment, le-a triat, a adăugat noi
specii, a perfecţionat metodele de preparare şi aplicare a lor.
Am expus şi câteva plante, considerate de mult timp medicinale dar
care după ultimele cercetări s-au dovedit a fi cu risc cancerigen (Aristolochia,
Symphytum, Tus.Hlago) şi prin urmare este interzisă utilizr.rea lor fără
consultarea unui specialist.
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In explicaţiile noastre am atenţionat că este foarte imp')rtant de unde ne
documentăm şi de unde cumpărăm aceste produse, despre riscurile cărţilor,
gazetelor şi produselor de tarabă. Recomandăm să se studieze tratate de autori
de prestigiu, în specialitate, iar pentru noutăti în terapia cu plante , revista
Planta Romanica.
Conckzia ar fi că plantele medicinale nu trebuie mitizate, nici
subestimate, <ieşi avem multe motive să credem că în milenilll al III -lea cele
mai multe medicamente vor fi naturale.
Vrem să credem că prin această expoziţie vizitatorii vor cunoaşte o altă
dimensiune a noţiunii de "ecologizare ", pentru că asta am dorit să fie, o
pledoarie pentru "ecologizarea "vieţii .
Expoziţia "Reciful coralier -- protectorul Oceanului" este o expoziţie
temporară terr·atica gândită şi realizată de colegii noştri de la Muzeul din
Ploieşti de această dată, dar prezentată şi la Muzeul din fqcşani , în cadrul
proiectului de colaborare pe care îl avem.
Publicul nostru a avut ocazia să admire exponate de o rară frumuseţe :
specii de corali , echinoderme ( stele de mare şi arici de ;nare ) şi moluştc
exotice din multitudinea de vieţuitoare din aproape toate grupele sistematice ce
populează un ccosistem acvatic al unui recif coralier.
Grafica bogată a completat în mare măsură " jungla" acvatică a
Oceanului, prin acest tennen vrem să spunem numărul ;nare de specii şi
numărul mare de indivizi al acestui "oraş subacvatic ".
Expoziţia astfel organizată pune la îndemâna vizitatorilor noştri
documente necesare pentru a înţelege de ce trebuie să-şi pună speranţe omenirea
în acea masă liehidă ce reprezintă 3/4 din suprafaţa Terrei. de ce trebuie să
cunoaştem Oceanul, de ce omul civilizat trebuie să fie informat şi să gândească
în tot ce întreprinde în gospodărirea naturii în general.
Vizitatorii sunt puşi în faţa unor imagini ce prezintă activităţi umane
directe sau indirecte ( poluarea cu petrol sau alte substanţe chimice, pescuitul cu
explozibi l, colectarea în exces, încălzirea apei, diferite boli) care pot duce la
dezechilibre în lanţurile trotice ale ecosistemului.
Sperărr. ca publicul nostru să fi înţeles că acest ecosistem - reci tul
coralier, însea;nnă mult mai mult decât frumuseţea lui, deşi chiar şi numai
pentru asta ar merita protejat; dar reciful joacă un rol impo.-tant în economia
Oceanului , protecţia ţărmurilor, este un univers subacvatic pe care nici nu îl
cunoaştem în totalitate, de aici şi marea răspundere pe care o avem pentru
viitorul Planetei Albastre.
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Intenţia r· :::�astră a fost să facem înţeles prin această prez�ntare modul şi
scopul unei activităţi muzeal e şi anume expo zi ţ ia temporară, acum în societatea
co ntemporan ă
când trebuie să luptă m pentru p ubli c ca să-I atragem la mu ,�u . acum când
ex.p lozia informaţi onală ne înconjoară din toate părţile, M u zeul nu-şi mai poate
permite să fie numai locul unde se păstrează va lori sau unde se vizionează
agreabil valori .
Azi, principala raţiune a Muzeului ca i nsti tuţie este formarea
con şti inţelor şi inte lecte lor , sau mai bine zis o anumită contribuţie la formarea
şi constituirea identită ţii culturale a individului.
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FELICIA MONAII, FLORA

ŞI

VEGETA ŢIA CORMOFITELOR DIN

L C.WCA SIRETUL UI, Biblioteca Historiae Naturalis, I,
Edit'ura "Co11statttin Matasă ",

Piatra- Neamţ, 200 l , 268 p.

Nicoleta Nechita 1
LA FLORE ET LA VEGE TA TION DES CORMOPIIYTES
DE LA PLAINE D U SIRET

Mots ele:
Resume:

ia tlore, la vegetation, connophytes, la Plaine dt.: Siret
Cet ouvrage est une synthese sur la tlore et la vegetation des
connophytes de la Plaine du Siret. Est le premier essai de
systematisation des infonnations dissipees da.:� les publications
botaniques que ont ete completees par de nouvelles recherches de
te(rain .
L'ouvrage a ete structuree ainsi: l e s conditions physico
geographiques, l'intluence anthropique, la flore vasculaire, la
vegetation, la protection de la flore et de la vegetation. La flore
vasculaire comprend 950 especes spontanee!- (avec 1 39 sous
cspcccs), 4 hybrides ct 20 especes subspontanee.,; et cultivees. Dans
le Plaine du Siret ont ete inventariees 1 09 associations vegetales
gruupees en 40 alliances, 24 ordres et 1 2 classes. 1 8 associations
sont decrites pour la premiere fois pour ce terroir. Ont ete
prcsentees des especes rares de la Plaine du Siret, des association
vegetales rares pour la Plaine du Siret, des reservations forestieres
"Lunea Zamostea " et Mirceşti. Ont ete propos.!es pour protection
un nombre de stations: Başta, Călimăneşti, Voineşti, Mirceşti,
Şeodreni.

Volumul "Flora şi vegetaţia cormofitelor din Lunea Siretului " constituie
o lucrare monografică complexă, care sintetizează cercetările întreprinse asupra
unui important râu din ţara noastră, Siretul, timp de un ckceniu, la care se
adaugă şi rezultatele studiilor anterioare realizate atât � � -;: autoare cât şi,
secvenţial, de alţi cercetători.
Este ch:osebit de meritorie iniţiativa Complexului Muzeal Judeţean
Neamţ şi a Editurii "Constantin Matasă" , de a maugura, astfel, seria
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Biblioteca Historie Naluralis , care îşi propune să contribuie la ;�ublicarea unor
lucrări ştii nţi fice de referinţă.
Volumul este structurat în şase capitole, precedate de o Introducere, în
care este motivată necesitatea investigării vegetaţiei din lunea Siretului, o
iniţiativă care se cere extrapolată asupra altor mari cursuri de râuri din ţara
noastră. Lucrarea este însoţită de 5 hărţi, 8 grafice, 1 3 fotografii şi 85 tabele
sintetice.
Primul capitol prezintă o concludentă caracterizare a c Jndiţiilor fizico
geografice ale teritoriului studiat, teritoriu care se întinde pe o lungime de 5 92
km lungime şi o lăţime variind între doi şi 1 1 lan, însurnând o suprafaţă de
\ 600 km1•

Deşi teritori ul foarte vast de cercetare necesită o intensă şi imensă
muncă de documentare, s-a reuşit o descrierea amplă a ariei de cercetare, iar
datele redate, materialul grafic prezentat, relevă o mare varietate a formelor de
relief, o mare diferenţă altitudinală şi latitudinală, condiţii clim:.tice particulare,
o mare varietate � solurilor, ceea ce determină existenţa unor 1lore şi vegetaţii
bogate şi variate.
Capitolul doi, intitulat Influenţa factorului antropic asupra Luncii
SiretuJui , cuprinde un interesant subcapitol în care sunt prezentate informaţiile
arheobotanice. o rari tate în lucrările de acest gen. Ineditul subcapitolul Date
arheobotanice se expl ică prin speciali zarea autoarei în domeniul <1.rheobotanicci,
disciplină puţin utilizată în investigaţiile botanice de la noi din <:.tră. Contribuţia
este cu atât mai v�.loraosă cu cât informaţiile arheologice, documentele istorice
şi datele arheologice în legătură cu Lunea Siretului sunt dest;Jl de puţine şi
cercetările sunt la început.
În lucrare sunt prezentate mărturii arheobotanice care atestă dinamica
populării văii Siretului, influenta antropică asupra mediului prin evoluţia
sistemelor de agricultură, începând cu activităţile popuh·. ţiilor neolitice
(cultivatoare de cereale)
( 6000 î.H.) şi sfărşind cu perioad·. contemporană,
când impactul om · natură se manifestă deosebit de puternic.
Un capitol important şi consistent al volumului se referă la flora
vasculară actuală a Luncii Siretului.
Conspectul floristic al Juncii, care sintetizează atât datele publicate
anterior în literatură cât şi rezultatele cercetării autoarei, cuprinde 950 specii
spontane (cu 1 39 subspecii), 4 hibrizi şi 20 specii subspontt<ne şi cultivate.
Speciile aparţin la 93 familii. Autoarea a identificat în zonă un >mmăr de 41 noi
specii, dintre care 14 .\p e cii sunt rare, iar pentru 840 specii s-au identificat noi
localizări. La fiecare dintre speciile enumerate in listă se indică bioforma,
apartenenta la diversele categorii fitogeografice şi indicii ecologici: umiditate,
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temperatură, reacţia solului, categorii de elemente la care se realizează şt
spectrele respective.
La conspectul floristic se adaugă şi lista speciilor cart: au trăit în diverse
perioade clin�-1tice: tardiglaciar, preboreal, boreal, silbboreal, atlantic,
subatlantic, sr ecii determinate pe baza lemnului subfosil coiectat din aluviunile
Siretului.
O amplă extindere în cuprinsul lucrării o are capitolul privind vegetaţia
din Lunea Siretului .
Conspectul asociaţiilor vegetale numără 1 09 asociaţii dintre care 1 9
sunt noi pentru Lunea Siretului . Asociaţia Puccinelietum CC'�volutae Monah et
Aniţei 1 997 este nouă pentru ştiinţă, iar o serie de asociat:i sunt rare pentru
Moldova. Cele 1 09 asociaţii, analizate şi descrise în detaliu, sunt însoţite de
tabele fîtocenologice sintetice, precum şi de o analiză fitogeografică, a
bioformelor şi a elementelor ecologice. Analiza vegetaţiei se remarcă prin
originalitate şi o analiză complexă, cu un accentuat caracter ecologic. Sunt
prezentate şi caracterizate următoarele categorii de cenotaxoni : pădurile de
luncă, zăvoaiel�, tufărişurile, plantaţiile forestiere, paj iştile, ;cgetaţia bălţilor, a
terenurilor mlăştinoase şi buruienăriile.
În capitolul privind protecţia florei şi vegetaţiei, autoarea descrie unele
specii de plante rare, endemite şi monumente ale naturii şi, de asemenea,
prezintă cele două rezervaţii forcstiere din Lunea Siretului : Lunea Zamoştea şi
Rezervaţiaforestieră de la Mirceşti.
Î n continuare autoarea propune declararea unor roi arii protej ate:
Sălciişul de m:<tştină de la Başta, corn. Secuieni, jud. Neam( , Arinişul negru de
la Călimăneşti , corn. Pufeşti, jud. Vrancea, Zăvoiul de plop şi salcie (Salicetum
albae) de la Voineşti, corn. Măxineni, jud. Brăila, Bălţile Bulboaca, Balta lui
Constantin, Manciuc de la Mirceşti, jud. Iaşi, Balta Cătuşa de la Barboşi, oraşul
Galaţi, Balta Măl ina de la Şendreni, jud. Galaţi, cu mctivarea necesităţii
protecţiei acestora.
Harta vegctaţiei din Lunea Siretului, întocmită la sr4ra de 1/ 500.000,
prezintă grupr ie de asociaţii vegetale (alianţele) şi mod! ') de folosinţă al
terenului . Amplu) rezumat în limba franceză, care însoţeşte lucrarea, permite
cunoaşterea de către cititorul străin a concluziilor unei lucrări monografice
complexe, bine structurate, cu multe condiţii originale, interdisciplinare,
permiţând astfel intrarea acestui studiu în circuitul ştiinţific iniernaţional .
Lucrarea constituie o valoroasă contribuţie asupra studiului florei şi
vegetaţici din i=lra noastră, o monografie complexă a unei vc: .:;te zone de studiu,
o iniţiativă de '>tudiu demnă de urmat şi de alţi cercetători.
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