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Summary: During the years 2009 – 2010  in the biological station basins and in 

the Bâc river were identifi ed 227 species and intraspecifi c varieties of algae, which 
are assigned to 5 phyla, 10 classes, 15 orders, 36 families and 65 genders. A main 
role in the formation of algae communities  plays representatives of Chlorophyta 
phylum (84 species) and  Bacillariophyta (53 species). The secondary  role it plays 
by Euglenophyta phylum (28), and Xanthophyta (5 species). The saprobiological 
spectrum of the species indicating of the saprobity due to high spreading coeffi cient 
shows increased organic pollution of these waters. 

Introducere
În ultimele decenii se observă o schimbare în compoziţia apelor menajere 

orăşeneşti datorită creşterii cantităţii de azot şi fosfor din urma activităţii 
tehnologice. Gestiunea acestor ape  reziduale este o problemă de mediu, 
în special pentru ţările în curs de dezvoltare, iar tratarea biologică a apelor 
uzate cu ajutorul algelor pare a fi  o alternativă pentru aceste ţări, datorită 
costurilor sale reduse [1, 2]. Un rol mare în purifi carea apelor reziduale îl 
joacă algofl ora spontană, care contribuie la distrucţia substanţelor organice 
din bazinul de epurare şi în fi nal determină productivitatea biologică şi 
calitatea acestei ape [3, 4]. De aceea scopul lucrării noastre a fost de a 
studia structura taxonomică şi saprobiologică a speciilor ce vegetează în 
bazinele de epurare ale SEB Chişinău şi în râul Bâc. 

Materiale şi metode
A fost studiată algofl ora bazinelor Sistemei de epurare a apelor reziduale 

a municipiului Chişinău. Probele au fost prelevate lunar în perioada anilor 
2009 – 2010 din 7 puncte (deznisipătorul, decantorul primar, bazinul de 
aerare, nămolul activ utilizat în procesul de epurare, decantorul secundar 
şi  sectorul râului Bâc în punctul de deversare a apelor reziduale deja 
epurate) şi  prelucrate după metodele algologiei moderne. Analiza 
probelor sub formă fi xată şi vie s-a efectuat în Laboratorul de Cercetări 
Ştiinţifi ce „Algologia”, U.S.M. Pentru  studierea probelor au fost utilizate 
microscoapele de marca Optika şi Kruss, identifi carea  speciilor a fost 
efectuată cu ajutorul determinatoarelor [5,6,7,8,9,10,11,12]. A fost calculat 
coefi cientul de răspândire a speciilor pe parcursul perioadei de  cercetare. 
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Indicile saprobităţii a fost apreciat după Pantle – Buck cu modifi carea 
efectuată de Sladecek  [13]. 

Rezultate şi discuţii
Algofl ora bazinelor investigate reprezintă un complex  variat de specii 

cu provenienţă diferită. Structura taxonomică a algofl orei se modifi că de la 
un bazin la altul. Pe parcursul  perioadei de investigaţii în bazinele Staţiei şi 
în râul Bâc au fost identifi cate 227 specii şi varietăţi intraspecifi ce de alge, 
care se atribuie la 5 fi lumuri, 10 clase, 15 ordine, 36 familii şi 65 genuri. 
Un rol principal la formarea comunităţilor algale îl joacă reprezentanţii 
fi lumurilor Chlorophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. Iar rolul secundar 
le revine speciilor din încrengăturile Euglenophyta şi Xanthophyta.  

După cum vedem din fi gura 1 o preponderenţă numerică o deţin algele 
verzi – 84 de specii şi variaţii intraspecifi ce, ceea ce constituie 37% din 
numărul total de specii, urmate de cele cianofi te şi diatomee cu 25 şi 
respectiv 24%. Speciilor de euglenine le revine 13%, iar celor xantofi te - 
doar 2%. 

Figura 1. Diversitatea taxonomică a algofl orei bazinelor SEB mun. 
Chişinău în  an. 2009 – 2010

Algele cianofi te în perioada anilor 2009 – 2010  au fost în număr de 57 
specii, care se atribuie la 2 clase (Chroococcophyceae şi Hormogoniophy-
ceae), 3 ordine (Chroococcales, Nostocales şi Oscillatoriales), 7 familii 
– Oscillatoriaceae cu 40 specii, Coccobactreaceae - 6, Gloeocapsaceae – 
3, Merismopediaceae, Mycrocystidaceae, Nostocaceae, Anabaenaceae cu 
câte 2 specii fi ecare (fi gura 2) şi respectiv 11 genuri. În anul 2009 cianofi tele 
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au fost în număr de 37 de specii (2 clase, 3 ordine, 6 familii, 9 genuri), iar 
în următorul an – 57 de specii şi variaţii intraspecifi ce, care fac parte din 2 
clase, 3 ordine, 7 familii, şi 11 genuri. 

Figura 2. Repartizarea  algelor cianofi te pe familii

Cele mai larg răspândite specii cianofi te în această perioadă de cercetare 
au fost Phormidium  tenue (Menegh.) Gom. cu un coefi cient de răspândire 
82%, Synechocystis salina Wisl. – 70,5%, urmate de speciile Oscillatoria  
amphibia Ag., O.  rupicola Hansg., Gloeocapsa magma (Bréb) Kütz emend 
Hollerb., Mycrocystis aeruginosa Kütz. emend Elenk. etc. Un rol secundar 
în formarea comunităţilor algale le-a revenit speciilor Merismopedia 
glauca (Echr.) Näg., Mycrocystis pulverea Wood., Anabaenopsis elenkinii 
V. Miller, Lyngbya stagnina  Kütz. ş.a.

În apele bazinului de deznisipare au fost identifi cate 33 de specii şi 
variaţii de alge cianofi te, dintre care Phormidium tenue (Menegh.) Gom. a 
fost întâlnită în toate probele prelevate cu coefi cientul de răspândire 100%. 
Pe lângă această specie frecvent au fost detectate Synechocystis salina 
Wisl., Gloeocapsa magma (Bréb) Kütz emend Hollerb., Ph. frigidum 
F.E. Fritsch., Oscillatoria  amphibia Ag., Ph. fragile (Menegh.) Gom. 
În decantorul primar au fost determinate 32 specii şi variaţii algale şi 
de această dată au predominat aceleaşi specii doar că diferă coefi cientul 
de răspândire. În bazinul de aerare numărul cianofi telor detectate a fost 
36, cu predominarea speciilor Phormidium tenue (Menegh.) Gom. şi 
Synechocystis salina Wisl. În nămolul activ utilizat în procesul de epurare 
au fost identifi cate 28 specii şi deoarece nămolul este introdus în bazinele 
de aerare au predominat aceleaşi specii cianofi te. În algofl ora apelor 
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decantorului secundar au fost detectate 32 specii. În bioderma decantorului 
s-au dezvoltat 49 de specii, ceea ce constituie numărul maximal detectat 
pe parcursul perioadei de studiu. Cel mai intens s-au dezvoltat speciile 
Synechocystis salina Wisl., Mycrocystis aeruginosa Kütz. emend Elenk., 
Phormidium  tenue (Menegh.) Gom., Lyngbya  limnetica Lemm., Ph. 
fragile (Menegh.) Gom., Ph.  angustissimum W. et  G.S. West., Oscillatoria  
amphibia Ag., O.  chalybea (Mert.) Gom. ş.a. În sectorul râului Bâc pe 
parcursul anilor 2009 – 2010 au fost identifi cate 38 de specii şi varietăţi de 
alge cianofi te, însă coefi cientul de răspândire a fost mai mic. 

După indicile saprobiologic o pondere majoră le revine speciilor cianofi te 
din intervalul β, α, β-α mezosaprobe şi polisaprobe – 50%. Plasarea celui 
mai mare număr de specii indicatoare spre acest interval denotă prezenţa 
unui grad înalt de poluare organică a apei bazinelor cercetate. Doar 15% 
din speciile fi lumului Cyanophyta se referă la categoriile x şi oligosaprobe, 
dar şi acestea sunt solitare. 

Speciile de diatomee în această perioadă de cercetare au fost  în număr 
de 53, din 2 clase, 3 ordine, 6 familii şi 14 genuri. O parte considerabilă 
a diatomeelor se referă la familiile  Naviculaceae şi Nitzschiaceae 
(fi gura 3), care au 24 şi respectiv 10 specii. Pe locul 3 se situează familia 
Fragilariaceae – 8 specii.  Cel mai  intensiv se dezvoltă speciile Navicula  
cryptocephala  Kütz. – 54,49%, N. vulpina  Kütz. – 15,38%, Gomphonema 
parvulum (Kütz.) Grun. – 14,74%, Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr. – 8,975, 
Nitzschia hungarica Grun., N. tryblionella Hantzsch., N. sigmoidea (Ehr.) 
W. Sm.,  Hantzschia amphioxis (Ehr.) Grun., Cyclotella meneghiniana 
Kütz.,  C. stelligera Cl. et Grun., Synedra  acus  Kütz., S.  ulna (Nitzsch.) 
Ehr.

Figura 3. Repartizarea algelor diatomee pe familii
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Mai slab vegetează speciile Nitzschia kuetzingiana Hilse, N. linearis W. 
Sm., N. angustata (W. Sm.)., Melosira distans (Ehr.) Kütz. v. lirata (Ehr.) 
Bethge, Fragilaria  intermedia Grun., Cocconeis pediculus Ehr. ş.a. 

 În trepta de epurare mecanică a sistemei de epurare (deznisipătorul şi 
decantorul primar) au fost identifi cate 17 şi respectiv 16 specii bacilariofi te 
cu predominarea speciilor Navicula cryptocephala Kütz., Hantzschia 
amphioxis (Ehr.) Grun., Nitzschia hungarica Grun., N. tryblionella 
Hantzsch., N. rynchocephala  Kütz., Cyclotella  meneghiniana Kütz. În 
treapta de epurare biologică (bazinul de aerare şi în nămolul activ) speciile 
diatomee  detectate au fost în număr mai mic (bazinul de aerare – 9, în 
proba de nămol activ – 8 specii şi varietăţi). Cu un coefi cient mai înalt 
de răspândire s-au întâlnit speciile Hantzschia amphioxis (Ehr.) Grun., 
Navicula cryptocephala Kütz., Nitzschia hungarica Grun., N. tryblionella 
Hantzsch. etc. În decantorul secundar, numărul speciilor diatomee a 
crescut de circa 3 – 4 ori faţă de bazinele anterioare, în grosul apei au 
fost depistate 41, iar  în biodermă – 38 specii. Pe lângă speciile care 
predomină în bazinele din treptele precedente de epurare activ în acest 
bazin au vegetat şi speciile Cyclotella meneghiniana Kütz., Synedra acus 
Kütz., S. ulna (Nitzsch.) Ehr., Navicula pupula Kütz., N. vulpina Kütz., 
Pinnularia  interrupta W. Sm., Gomphonema parvulum (Kütz.) Grun., 
Surirella linearis  W. Sm., Melosira varians Ag., Rhoicosphenia curvata 
(Kütz.) Grun. ş.a. În apele  râului Bâc în punctul de deversare a apelor de 
la SEB au fost determinate 39 specii şi varietăţi de alge bacilariofi te. Intens 
s-au dezvoltat aici Navicula cryptocephala  Kütz., N. cryptocephala  Kütz. 
var. intermedia Grun., N. vulpina  Kütz., N.  pupula  Kütz., Pinnularia  
viridis (Nitzsch.) Ehr., Gomphonema parvulum (Kütz.) Grun., Synedra 
acus  Kütz., Cyclotella  stelligera Cl. et Grun., Surirella linearis  W. Sm., 
Nitzschia  hungarica Grun. etc. 

O mare parte din numărul speciilor diatomee depistate aici indică zona 
β – mezosaprobă  (40%). Au fost detectate doar trei specii indicatoare a 
purităţii apei (grupa de saprobitate x) Cyclotella stelligera Cl. et Grun., 
Pinnularia appendiculata (Ag.) Cl. şi Nitzschia  linearis W. Sm. toate 
într-un număr mic de exemplare. 

Speciile de alge xantofi te joacă un rol secundar în formarea comunităţilor 
de alge din bazinele cercetate. Pe parcursul perioadei de studiu au fost 
identifi cate doar 5 specii de alge xantofi te, care fac parte din 2 clase 
(Heterococcophyceae  şi  Heterotrichophyceae), 2 ordine (Heterococcales 
şi Tribonematales), 3 familii (Pleurochloridaceae, Heterotrichaceae şi 
Tribonemataceae) şi 3 genuri (Chloridella, Heterothrix şi Tribonema). 
Cel mai intens s-a dezvoltat specia Tribonema viride Pasch., urmată de 
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Chloridella neglecta Pasch. Mai rar s-au întâlnit speciile  Tribonema sp.  şi 
Heterothrix debilis Visch. Algele xantofi te s-au întâlnit câte 1 – 3 specii  în 
toate bazinele, cu excepţia aerotancului. 

Din algele euglenofi te au fost întâlnite doar 28 de specii, dintre care 
27 aparţin familiei Euglenaceae, iar specia Astasia sagittefera Skuja. face 
parte din familia Astasiaceae. Aceste 27 de specii se atribuie la 4 genuri, 
dintre care cel mai bogat în taxoni este genul Trachelomonas cu 10 specii, 
urmat de genul Phacus – 8,  Euglena – 6 şi Lepocinclis – 3.  

Cele mai larg răspândite specii de euglenofi te în 2009 au fost 
Trachelomonas volvocina Ehr., T. hispida (Perty) Stein emend Defl ., 
Euglena  polymorpha Dang., E. viridis Ehr., iar în anul 2010 – Phacus 
curvicauda Swir., Trachelomonas  oblonga Lemm., Euglena  polymorpha 
Dang. Cu o frecvenţă mai mică de răspândire au fost speciile Lepocinclis 
acicularis France, Euglena oxyuris Schmarda, Trachelomonas  arnoldii 
Roll. 

În bazinul de desnisipare au fost detectate 14 specii de euglenofi te 
dintre care în perioada rece a anului  a predominat Trachelomonas oblonga 
Lemm., urmată de Phacus curvicauda  Swir. cu coefi cientul de răspândire 
de 16,67% şi respectiv 12,5%. În decantorul primar au fost evidenţiate 17 
specii şi variaţii de euglenofi te, care s-au întâlnit sporadic în timpul perioadei 
reci a anului. În bazinul de aerare euglenofi tele au fost în număr de 18 
specii, un coefi cient mai înalt de răspândire l-a avut specia Trachelomonas 
volvocina Ehr. (25%), urmată de Phacus curvicauda Swir. şi  Ph. arnoldii 
Swir. var. ovatus Popova.  În probele cu nămol activ au fost determinate 14 
specii de euglenine. Cele mai răspândite specii au fost  Phacus curvicauda  
Swir. şi Trachelomonas verrucosa Stokes. Apele decantorului secundar sunt 
sărace în specii de euglenofi te, aici au fost depistate 11 specii şi varietăţi 
de euglenine. Pe pereţii decantoarelor secundare s-au dezvoltat un număr 
maximal de euglenofi te – 27. Cele mai bogate taxonomic au fost genurile 
Trachelomonas cu 10 specii şi Phacus – 8. În punctul de deversare a apelor 
reziduale epurate în râul Bâc, au fost detectate doar 10 specii de euglenine, 
dintre care cea mai frecvent întâlnită a fost Euglena polymorpha Dang. cu 
un coefi cient de răspândire 20,83%. Majoritatea speciilor euglenofi te fac 
parte din grupele β - şi α - mezosaprobe, care sunt indicatoare ale poluării 
organice a apei.

Speciile fi lumului Chlorophyta în număr de 84 detectate în bazinele 
cercetate în perioada dată de studiu se atribuie la 4 clase (Volvocophyceae, 
Chlorococcophyceae, Ulothricophyceae şi Conjugatophyceae), 6 ordine, 
18 familii şi 32 genuri.  Familiile de alge verzi cele mai bogate  în taxoni 
sunt Scenedesmaceae cu 30 de specii şi Selenestraceae – 15 (fi gura 4). 
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Pe când cele mai  sărace familii au fost Treubariaceae, Golenkiniaceae, 
Micractinaceae, Botryococcaceae şi  macrofi tele (Ulothrichaceae, 
Oedogoniaceae, Chladophoraceae), care au fost prezente prin  1 – 2 
reprezentanţi, cu un coefi cient de răspândire  1 – 5 %. 

Cele mai răspândite specii clorofi te din algofl ora bazinelor de epurare 
şi a râului Bâc în perioada anilor 2009 – 2010 au fost Chlamydomonas 
reinhardii Dang., Chlorella vulgaris Beijer., Dictyosphaerium pulhelum 
Wood., Oocystis solitaria Wittrack., Scenedesmus  acutus Meyen., S.  
ellipticus Corda., S.  obtusus Meyen., S. quadricauda (Turp.) Brèbisson. 
ş.a. 

Figura 4. Repartizarea algelor clorofi te pe familii 

În apele deznisipătorului pe parcursul acestor doi ani de studiu au 
fost identifi cate 27 specii şi varietăţi de alge verzi. În acest bazin activ 
au vegetat speciile Chlamydomonas reinhardii Dang., Chlorella vulgaris 
Beijer., Dictyosphaerium pulhelum Wood., Scenedesmus obliquus (Turp.) 
Kütz., S. ellipticus Corda., S. obtusus Meyen., S. quadricauda (Turp.) 
Brèbisson. În apele decantorului primar în această perioadă de cercetare 
s-au dezvoltat 32 specii şi varietăţi de alge verzi. Pe lângă speciile dominante 
din bazinul precedent cu un coefi cient mai înalt de răspândire s-au întâlnit  
Coeconoccus planctonicus Korschikoff, Oocystis solitaria Wittrack., 
Kirchneriella obesa (W. West.) Scmidle, Hyaloraphidium contortum 
Pascher et Korscikoff var. tenuissimum Korschik. În bazinul de aerare 
au fost depistate 22 speci şi varietăţi de alge clorofi te cu predominarea 
speciilor Chlamydomonas reinhardii Dang., Chlorella vulgaris Beijer., 
Scenedesmus obliquus (Turp.) Kütz., iar în probele de nămol activ din acest 
bazin s-au dezvoltat doar 14 specii de clorofi te. În treapta fi nală de epurare 
– bazinul de decantare secundară varietatea algelor clorofi te a crescut până 
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la 50 specii în grosul apei, iar în biodermă – 21, cu predominarea aceloraşi 
specii care au dominat şi în bazinele anterioare, doar cu un coefi cient de 
răspândire diferit. În algofl ora râului Bâc pe parcursul anilor 2009 – 2010 
au fost identifi cate 66 specii de alge verzi, care s-au întâlnit pe tot parcursul 
anilor cu o abundenţă înaltă în perioada estivală a anului.

Din numărul total de specii clorofi te 62% sunt indicatoare a 
saprobităţii, dintre care predomină reprezentanţii grupelor β, β – α, α – 
mezosaprobe (58%). Cele mai larg răspândite specii din acest interval 
au fost Chlamydomonas reinhardii Dang., Chlorella vulgaris Beijer., 
Dictyosphaerium pulhelum Wood., Monoraphidium tortile (W. et G.S. 
West.) Komàrkova – Legnerova, Kirchneriella obesa (W.West.) Scmidle, 
Coelastrum microporum Nägeli., Scenedesmus  obtusus Meyen., 
S.  quadricauda (Turp.) Brèbisson.

Concluzii
Pe parcursul anilor 2009 – 2010 în bazinele SEB Chişinău şi în râul Bâc 

au fost identifi cate 227 de specii şi varietăţi intraspecifi ce de alge dintre 
care Chlorophyta – 84 specii şi varietăţi de alge sau 37% din numărul total, 
Cyanophyta – 57 (25%), şi Bacillariophyta – 53 (24%),  Euglenophyta  – 
28 (12%) şi Xanthophyta – 5 (2%).   

Cele mai larg răspândite specii în această perioadă de cercetare au 
fost: Phormidium  tenue (Menegh.) Gom., Synechocystis salina Wisl., 
Navicula  cryptocephala  Kütz., Hantzschia amphioxis (Ehr.) Grun., N. 
vulpina  Kütz., Nitzschia hungarica Grun., N. tryblionella Hantzsch., 
Euglena  polymorpha Dang., E. viridis Ehr., Phacus curvicauda Swir., 
Trachelomonas  oblonga Lemm, Chlamydomonas reinhardii Dang., 
Chlorella vulgaris Beijer., Dictyosphaerium pulhelum Wood, S.  
ellipticus Corda., S.  obtusus Meyen., S.  quadricauda (Turp.) Brèbisson 
etc. 

Speciile indicatoare ale saprobităţii datorită coefi cientului de răspândire 
înalt demonstrează poluarea organică mărită a acestor ape reziduale.
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