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Rezumat
A fost studiată componența calitativă și cantitativă a macrozoobentosului rezervației 
«Iagorlâc» pe acvatoriul gârlei. S-a constatat, că distribuirea neuniformă a faunei 
bentonice este condiționată de neomogenitatea caracterului  sedimentelor în diferite 
sectoare ale gârlei și de influența lacului de acumulare Dubăsari. Cele mai favorabile 
sectoare pentru dezvoltarea macrozoobentosului sunt stațiile «Ustie» și «Baza» unde s-a 
înregistrat o diversitate mai înaltă. Cel mai nefavorabil sector este «Doibani».
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Introducere
Rezervația a fost fondată la 15 februarie 1988 cu scopul de a păstra biodiversitatea 

ecosistemelor acestor teritorii, a studia impactul antropic asupra lor și pentru  
evidențierea proceselor  de restabilire  a ecosistemelor [11,12,14]. Modificările, care 
au loc în structura biocenozelor bentonice servesc drept indicator sigur al nivelului 
trofic al bazinului acvatic [1]. Studierea zoobentosului bazinelor acvatice din Republica 
Moldova are o importanță semnificativă din punct de vedere ecologic, deoarece 
influența diferitor factori naturali și antropici se răsfrânge într-o mare măsură asupra 
efectivului și diversității faunei bentonice. În același timp, zoobentosul  este o sursă 
nutritivă importantă pentru ihtiofaună, care, la rândul său, are o semnificație economică 
majoră. 

Gîrla Iagorlâc este o parte componentă a rezervației și s-a format în rezultatul 
revărsării fluviului Nistru după construcția barajului Dubăsari și, deoarece ocupă cea 
mai mare suprafață a rezervației, cercetările faunei și florei acesteia au o importanță 
deosebită în investigațiile privind starea rezervației «Iagorlâc» în întregime [1].  
În afară de aceasta, rezultatele cercetărilor efectuate în rezervația Iagorlâc pot fi utilizate 
în procesul didactic preuniversitar și universitar pentru cunoașterea capitalului natural 
regional și ca componentă de bază în educația ecologică. 
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Material și metode
În calitate de obiect de studiu au servit comunitățile macrozoobentonice din rezervația 

Iagоrlâc. Investigațiile macrozoobentosului rezervației Iagorlâc au fost efectuate cu 
scopul studierii componenței taxonomice, distribuției, efectivului și biomasei diferitor 
grupe de nevertebrate bentonice în diferite sectoare.

Eșantioanele de macrozoobentos au fost colectate sezonier (primăvara, vara și 
toamna) de pe substratul  gârlei Iagorlâc pe parcursul anilor 2010-2018. Prelevarea 
probelor s-a efectuat cu ajutorul dispozitivului Petersen cu aria de captare a materialului 
bentonic de 0,025 m2 din șapte stațiuni numite convențional: «Baza», «Starâi Most», 
«Doibani», «Pereșeec», «Ustie», «Țîbuleuca», «Suhoi Iagorlâc». Eșantioanele au fost 
procesate conform ghidului de prelevare a probelor hidrochimice și hidrobiologice [3]. 
Biomasa moluștelor a fost calculată cu ajutorul programului «Benthos» [13].

Rezultate și discuții
Conform rezultatelor cercetărilor efectuate în perioada anilor 2010-2018  în 

componența  faunei bentonice a gîrlei Iagorlâc au fost înregistrate 30 specii de 
nevertebrate (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Diversitatea taxonomică a zoobentosului  gârlei Iagorlâc în perioada anilor  
2010-2018.
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Oligochete
Tubifex tubife (O. F. Müller, 1774) p - - - + + + +
Limnodrilus hoffmeisteri (Claparède, 1862) p-α + + + + + + +
 L. udekemianus (Claparède, 1862) + + - + + + +
Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) β + + + - + - -
Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) + + + - - + +
Ophidonais serpentina (O.F. Müller, 1773) + + - - + - -
Chironomide
Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) p + + + + + + +
Ch. thummi (Kieffer, 1911) p + + + + + - +
Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) + + + - + - +
Tanypus punctipennis (Meigen, 1818) + + - + + - -
Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913) β + + - + - - +
Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804) + + + - + + +
Cricotopus silvestris (Fabricius, 1794) о-β + + + - + - -
Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) + + + - + + +
Trichoptere
Hydropsyche ornatula (McLachlan, 1878) β + - - + + + +
Efemeroptere
Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767) β - - - + - + -
Heteroptere
Plea minutissima (Leach, 1817) + - - + + + +
Odonate
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) - - - + - - -
Crustacei superiori
Dikerogamarus villosus (Sowinsky, 1894) - - - - + + +
Chaetogammarus tenellus (G. O. Sars, 1914) - - - - - + +
Corophium curvispinum (G. O. Sars, 1985) - - - - - + +
Limnomysis benedeni (Czerniavsky, 1882) o + - - - - - +
Pseudocuma rostrata (G.O. Sars, 1894) + - - - - - +
Moluște
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) o-β + - + - + + +
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) β - + - - - - -
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) β - - - - + - -
Unio pictorum (Linnaeus, 175) β - - + - + - -
Diptere
Chaoborus sp. + + + + + + +
Ceratopogon sp. + + + + + + +
Sialide
Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) - - - - - - +

Notă: *S valența saprobică a speciei: o – oligosaprobă,  β-mezosaprobă, α-mezosaprobă,  
p- polisaprobă.

Cea mai bogată diversitate taxonomică (21 specii) a fost înregistrată în stația 
«Ustie», unde sub influența lacului de acumulare Dubăsari sunt înregistrați curenți 
puternici de apă, iar sedimentele mâloase creează condiții favorabile pentru dezvoltarea 
macrozoobentosului. Un număr mai redus de specii a fost identificat în stația «Starâi 
Most» (13 specii), condiționat de caracterul dens al sedimentelor argilo-nisipoase 
și în stația «Doibani» (13 specii) din cauza caracterului specific al sedimentelor cu 
excremente de păsări, miros neplăcut și insuficiență de oxigen.

Zoobentosul gârlei Iagorlâc a fost împărțit convențional în două grupe de bază: 
zoobentosul «moale», care constă din organisme fără cochilie calcaroasă (anelide, 
crusatacei, celenterate, chironomide și alte larve de insecte) și moluște. În gârla Iagorlâc 
zoobentosul «moale» constă în special din anelide și insecte amfibionte. Numeric 
zoobentosul «moale» predomină, pe contul complexului oligocheto-hironomidic 
(vermi oligocheți și chironomide). În gîrla Iagorlâc au fost identificate 13 grupe de 
macrozoobentos (Tabeleul 2).

Efectivul maximal  al oligochetelor 5933 ex./m2 cu biomasa de 12,30 g/m2 a fost 
înregistrat în anul 2010 în stația «Ustie». În lacul de acumulare Dubăsari viermii 
policheți (Polychaeta) au fost identificați în anii 2011 și 2012 cu un efectiv numeric 
redus [2, 6].

În ceea ce privește populația chironomidelor, o corelație semnificativă a numărului 
lor de caracterul  substratului nu a fost observată, cu excepția speciei Chironomus 
plumosus, care a fost identificată cu un efectiv majorat în stațiile cu substrat mai 
afânat. Din această cauză larvele acestei specii sunt mai numeroase în stațiile «Baza», 
«Pereșeec» și «Doibani». Efectivul maximal al speciei Chironomus plumosus a fost 
înregistrat în anul 2011 în stațiunea «Baza» - 1080 ex./m2 cu biomasa de 11,74 g/m2. 

Crustaceii superiori  au fost identificați în gârla Iagorlâc în special la stațiile 
«Ustie» și «Țîbuleuca», mai mult influențate de lacul de acumulare Dubăsari, unde 
crustaceele de asemenea se întâlnesc în cantități mari. Tot aici sunt multe moluște ceia 
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ce confirmă legătura simbiotică a crustaceelor și moluștelor bivalve [10]. În cantități 
mai mici crustaceele au fost identificate în stațiile «Baza» și «Pereșeec». Crustaceele 
superioare sunt reprezentate prin cumacee (Cumacea), mizide (Misidacea) și  
amfipode (Amphipoda).

Tabelul 2. Diversitatea grupelor principale din componența macrozoobentosului din 
gîrla Iagorlâc  în perioada anilor 2010-2018

Grupa 
zoobentosului

Stațiile de captare a probelor

Baza Pereșeec Starâi 
Most Doibani Suhoi 

Iagorlâc Țâbuleuca Ustie

Oligochete + + + + + + +
Choronomide + + + + + + +
Amfipode + + - + + + +
Miside + - - - - - +
Cumacee + - - - - - +
Ceratopogon + + + + + + +
Chaoborus + + + + + + +
Efemeroptere - - - + - + +
Hetereoptere + - - + + +
Trichoptere + - - + + + +
Odonate - - - + - - -
Melagoptere - - - - - - +
Moluște + + + + + +

Larvele de efemeroptere (Ephemeroptera) au fost găsite în probe într-un 
număr foarte mic în anul 2010 în stația  «Doibani» și «Ustie», iar în anul 2011  
în stația «Țîbuleuca». 

Alte animale nevertebrate cum sunt larvele de haoboride și de ceratopogonide, se 
întâlnesc în gârla Iagorlîc într-un număr mic,  însă sunt repartizate uniform pe acvatoriul 
ecosistemului acvatic și sunt identificate în toate stațiile de prelevare a probelor.  
Doar în anul 2010  în stația «Ustie» a fost identificat un exemplar de Sialis lutaria.

Pe parcursul anilor 2010-2018 efectivul zoobentosului «moale» varia în limite mari 
de la 845 ex/m2 în anul 2013 până la 3382 ex/m2 în anul 2010, iar efectivul zoobentosului 
total de la 1243 ex/m2 în anul 2013 până la 3898 în anul 2010. În anul 2016 efectivul 
zoobentosului moale a ajuns practic la nivelul anului 2010 și a constituit 3844 ex/m2, 
iar în anul 2018 acest indiciu a constituit 2890 ex/m2. 

Biomasa zoobentosului  «moale» de asemenea oscila în limite mari de la 2,45 g/m2 
(anul 2013) până la 10,94 g/m2 (anul 2016), iar a zoobentosului total - de la 17,35 g/m2 
(anul 2011) până la 684,21 g/m2 (anul 2015).  Aceasta se datorește faptului că biomasa 
zoobentosului total este determinată de populația moluștelor, masa individuală a cărora 
este comparativ mai mare decât masa individuală a indivizilor zoobentosului «moale». 
Din această cauză în anul 2011 masa zoobentosului total a fost neînsemnată, deoarece 
ponderea moluștelor era de asemenea neînsemnată (0,1%), însă în anul 2015 ponderea 
era de 37%, iar ponderea generală a dreisenei pentru perioada anilor 2010-1018 a fost 
de 22 % după efectiv și 77% după biomasă.
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Moluștele au fost prezentate preponderent de specia Dreissena polymorphа, 
și anume în stațiile «Țîbuleuca» și «Ustie», deoarece anume aceste stații suportă o 
influență mai puternică din partea lacului de acumulare Dubăsari.

Un număr mic de moluște a fost atestat în stația «Ustie» în anul 2014 (3373 ex./m2 
cu biomasa  de 875,57 g/m2). În probe au fost identificate exemplare  ale speciilor din 
genul Anodonta (la st. «Suhoi Iagorlâc»), Unio (la st. «Suhoi Iagorlâc», «Starâi Most») 
și Viviparus (la st. «Pereșeec») [2]. 

Densitatea maximală a zoobentosului  total a fost  semnalată în anul 2010 la stația 
«Ustie» (8866 ex./m2), iar biomasa maximală, a fost înregistrată la stația «Ustie» în 
anul 2015, care se explică prin majorarea ponderii moluștelor în probe (55% în anul 
2015 față de 21 % în anul 2010). 

Un număr relativ mare al dreisenei se menține permanent în stațiile «Ustie» 
și «Țîbuleuca». Tot aici a fost înregistrat un număr mare de crustacee, ce confirmă 
prezența relațiilor simbiotice între moluștele bivalve și amfipode [10]. Oligochetele au 
fost mai numeroase la stațiile «Baza», «Pereșeec», «Doibani», «Țîbuleuca» și «Ustie», 
unde substratul constă din nămol și detritus.

În rezervația «Iagorlâc» în toate stațiunile de colectare a probelor bentonice, 
caracterul sedimentelor a fost neomogen [4, 6-9]. Acest fapt influența puternic fauna 
bentonică, compoziția căreia se deosebea semnificativ pe acvatoriul bazinului acvatic.

În stația «Ustie» sedimentele sunt reprezentate printr-un amestec de  nămol, 
calcar și cochilii de moluște,  iar zoobentosul este reprezentat preponderent de 
oligochete, aglomerații considerabile ale moluștei Dreissena polymorpha Pallas și 
diversitate înaltă a nevertebratelor. Dintre oligochete sunt dominante speciile Tubifex 
tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, L. udekemiaus, dintre chironomide: Chironomus 
plumosus, Cryptochironomus defectus, iar dintre crustacee: Dikerogamarus villosus, 
Chaetogammarus tenellus.

În regiunea stației «Țîbuleuca» caracterul sedimentelora fost asemănător și, 
respectiv, cu aceiași componență a zoobentosului. Dintre oligochete sunt dominante 
speciile: Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, dintre chironomide: Chironomus 
plumosus, iar dintre crustacee domină două specii Dikerogamarus villosus și  
Chaetogammarus tenellus.

În probele bentonice prelevate moluștele erau înregistrate numai la stațiile «Ustie» 
și «Țîbuleuca» și erau reprezentate numai de molusca bivalvă Dreissena polymorpha 
cu un efectiv numeric considerabil. Acest fapt se datorește probabil influenței 
lacului de acumulare Dubăsari unde aceste moluște de asemenea se întâlnesc în  
cantități mari [5, 6].

În regiunea stației «Starâi Most» - sedimentele bentonice sunt alcătuite din argilă 
și nisip, practic lipsește mâlul ceea ce se răsfrânge negativ asupra faunei anelidelor. 
Indivizii găsiți aici sunt de dimensiuni mici și cu masă individuală redusă. Diversitatea 
generala a zoobentosului de asemenea, este săracă. Intr-un număr relativ mic se întâlnesc 
oligochetele (Oligochaeta) chironomidele (Chironomidae), larvele de haboride 
(Chaoborus) și de ceratopogonide (Ceratopogon). Printre viermii inelați domină  Stylaria 
lacustris, iar dintre chironomide Chironomus thummi, Polypedilum nubeculosum, 
Cricotopus silvestris. În această stație nu au fost identificate moluștele.

În stația «Baza» depunerile  subacvatice constau în special din rămășițe de 
plante, ceea ce se datorește resturilor de macrofite, care se află în apropierea acestei 
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stațiuni. Aici sunt puține oligochete, însă sunt multe chironomide, ceratopogonide și 
haoboride. Domină numeric speciile de chironomide: Cryptochironomus defectus, 
Polypedilum nubeculosum, iar din diptere într-un număr mare se întâlnesc Ceratopogon 
și Chaoborus sp.

În preajma stației «Pereșeec» caracterul depunerilor subacvatice este același cu 
o componență a faunei bentonice asemănătoare, însă printre chironomide predomină 
Chironomus plumosus, iar densitatea ceratopogonidelor și haoboridelor era  
mult mai mică.

Lângă stația «Doibani» substratul constă practic numai din excrementele păsărilor 
înotătoare. Probele au un miros puternic neplăcut de descompunere a substanțelor 
organice. Tot aici se observa o adâncime redusă (1-1,5 m) și o încălzire mai puternică 
a apei în perioada caldă a anului. În această stație este înregistrat un număr mare 
de oligochete. De asemenea, în probe au fost găsite chironomide, haoboride și 
ceratopogonide. Moluștele nu au fost depistate  în acest sector. Ceea ce se datorește 
faptului că dreisena, fiind organism al perifitonului, nu suportă sedimentele mâloase 
[10].   Din oligochete aici domină  Limnodrilus hoffmeisteri, L. udekemiaus, iar printre 
chironomide - Chironomus plumosus, Ch. thumi.  

În regiunea stației «Suhoi Iagorlâc» substratul constă practic numai din calcar 
cu un amestec de detritus vegetal. Aici oligochetele sunt relativ puțin numeroase 
printre care domină Stylaria lacustris. Din chironomide domină Chironomus thummi, 
Procladius  ferrugineus, Tanypus punetipennis, Polypedilum nubeculosum. Crustaceii 
sunt reprezentați numai prin amfipode și anume prin specia Dikerogamarus villosus.

Concluzii
În gârla ”Iagorlâc” macrozoobentosul este reprezentat prin 13 grupe, care includ 1. 

30 specii de nevertebrate. Numeric predomină zoobentosul «moale». Oligochetele și 
larvele de chironomide formează așa numitul complex oligocheto-chirinomidic, care 
constituie partea principală a efectivului și a biomasei zoobentosului «moale». 

În biomasa faunei bentonice totale predomină moluștele cea ce se explică 2. 
prin masa individuală relativ înaltă a acestora. Zoobentosul «moale» din rezervația 
«Iagorlâc» este reprezentat de următoarele grupe bentonice: oligochete, larve de 
chironomide, crustacee superioare, larve de haoboride, larve de tricoptere, larve de 
ceratopogonide. 

Fauna moluștelor este reprezentată de speciile din genurile 3. Dreissena, 
Anodonta, Unio, Viviparus. 

În gârla «Iagorlâc» caracterul  sedimentelor este diferit, de aceia componența 4. 
faunei bentonice se deosebește considerabil în diferite sectoare a bazinului acvatic. 
Stațiile «Ustie» și «Țîbuleuca» sunt influențate semnificativ de lacul de acumulare 
Dubăsari, ceia ce se manifestă prin dezvoltarea abundentă a populației de Dreissena 
polymorpha și amfipode, și printr-un număr maximal de specii în stația «Ustie».
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