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ALGELE PLANCTONICE - INDICATORI AI CALITĂŢII APEI 
FLUVIULUI NISTRU 

Tumanova Daria
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
În perioada investigaţiilor efectuate între anii 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului 
fluviului Nistru au fost identificate 130 specii şi varietăţi de alge. În decursul perioadei 
de vegetaţie componenţa fitoplanctonului variază sub influenţa regimului hidrologic, 
hidrochimic, hidrobiologic şi gradului poluării apei. În sectorul mijlociu al fl. Nistru pe 
parcursul investigaţiilor valorile efectivului fitoplanctonului au oscilat în limite mari, 
situându-se între 0,36- 86,13 mln cel./l, iar ale biomasei de la 0,66 până la 41,24 g/m3. 
Valorile efectivului şi biomasei sectorului inferior au oscilat de la 0,66 până la 46,16 
mln cel./l şi 0,63-15,64 g/m3, respectiv. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului 
fl.Nistru se referă la categoria de troficitate „eutrof” uneori „politrof”. Valorile indicelui 
saprobităţii se încadrau în limitele zonelor β-mezosaprobe (1,87-2,40) şi α-mezosaprobe 
(2,68-3,10). În sectorul mijlociu al fl. Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat 
între 1,60-2,90, iar în cel inferior în limitele 1,74-2,84 şi se atribuie claselor calităţii apei 
II-III (bună-poluată moderat). 
Cuvinte cheie: Fluviuд Nistru, fitoplancton, specii indicatooare, calitatea apei, 
troficitate.
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Introducere
Fluviul Nistru este artera principală de apă a Republicii Moldova cu rol semnificativ, 

atât în asigurarea populaţiei cu apă potabilă, cât şi în energetică, agricultură, industrie 
şi alte domenii. De aceia este necesară monitorizarea calităţii apei în baza parametrilor 
hidrochimici şi hidrobiologici. Datorită sensibilităţii înalte a algelor planctonice la 
conţinutul diferitor substanţe chimice în apă, ele pot fi utilizate la evaluarea biologică 
a calităţii apei. Prezenţa unor organisme acvatice în zonele foarte poluate se explică 
prin toleranţa lor faţă de asemenea condiţii, iar prezenţa altora doar în apele curate, 
prin sensibilitatea lor faţă de mediul poluat. În sistemul saprobilor sunt utilizate ambele 
categorii de organisme, ca indicatori ai calităţii apei. În biomonitoringul ecosistemelor 
acvatice cel mai mult sunt utilizate ca indicatori algele diatomee, care pe lângă caracterul 
cosmopolit, au o sensibilitate înaltă faţă de modificările fizico-chimice ale mediului şi 
ale gradului de încărcare organică [4, 5].

Fitoplanctonul în dezvoltarea sa trece printr-o serie de succesiuni diurne, 
sezoniere şi multianuale, care sunt indicatoare ale stării şi funcţionării comunităţilor 
de alge şi adaptarea acestora la calitatea mediului acvatic. Modificările sezoniere ale 
abundenţei şi biomasei fitoplanctonului sunt determinate de un complex de factori, în 
special de temperatură, lumină, conţinutul de nutrienţi şi substanţe organice în apă. 
Pe baza componenţei speciilor de fitoplancton şi indicilor dezvoltării cantitative a 
acestora este posibil a determina calitatea apei şi gradul de troficitate al ecosistemelor  
acvatice de diferit tip. 
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Materiale şi metode
Probele de fitoplancton au fost colectate din fl. Nistru sezonier pe parcursul anilor 

2010-2014 în cadrul cercetărilor Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie 
al Institutului de Zoologie al AŞM. Au fost colectate 232 probe de fitoplancton din 
sectorul mijlociu (Naslavcea, Vălcineţ, Soroca, Camenca) şi inferior (Vadul-lui-Vodă, 
Varniţa, Sucleia, Palanca) al fl. Nistru.

Colectarea şi prelucrarea probelor a fost efectuată conform metodelor unificate 
de colectare şi prelucrare a probelor hidrobiologice de teren şi experimentale [3]. 
Speciile de alge au fost identificate la microscopul Lomo „Микмед 2”, dotat cu cameră 
digitală, consultând determinatoarele în vigoare şi alte materiale de referinţă. Analiza 
saprobiologică a fost bazată pe lista speciilor de alge indicatoare ale calităţii apei 
[5, 6, 10]. Pentru estimarea troficităţii fl.Nistru au fost utilizate valorile sezoniere şi 
multianuale ale biomasei fitoplanctonului [7]. 

Rezultate şi discuţii
În perioada anilor 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului au fost identificate 

130 specii şi varietăţi de alge planctonice care se referă la următoarele grupe 
taxonomice: Cyanophyta -12, Chrysophyta-1, Bacillariophyta-55, Pyrrophyta-2, 
Euglenophyta-10, Chlorophyta – 50. Pe parcursul perioadei de vegetaţie au dominat 
algele bacilariofite, verzi, cianofite şi euglenofite. Reprezentanţii altor grupuri 
nu au evoluat în mod semnificativ. Cel mai des întâlnite specii de alge planctonice 
au fost: Cocconeis placentula, Cyclotella kuetzingiana, Cymatopleura solea, 
Cymbella lanceolata, Gomphonema olivaceum, Synedra ulna, Synedra acus, Nitzhia 
acicularis, Rhoicosphenia curvata, Navicula cryptocephala, Synechocystis aquatilis,  
Scenedesmus quadricauda.

În diferite perioade de cercetare componenţa complexului dominant şi a 
speciilor rare de alge diferă. Maximumul de dezvoltare al fitoplanctonului fluviului 
Nistru este în special în perioada de primăvară şi vară. În perioada de iarnă în 
condiţiile podului de gheaţă fitoplanctonul fl.Nistru este foarte sărac şi conţine în 
majoritate alge diatomee. De-a lungul sezonului de vegetaţie diversitatea speciilor 
de fitoplancton al fluviului Nistru variază sub influenţa regimului hidrologic,  
condiţiile climatice şi gradul poluării apei. 

Impactul semnificativ asupra diversităţii speciilor şi dezvoltării cantitative 
a fitoplanctonului fluviului au lacurile de acumulare Dniestrovsk şi Dubăsari 
situate în sectorul mijlociu a fl.Nistru. Din punct de vedere cantitativ, dezvoltarea 
fitoplanctonului râului Nistru prezintă fluctuaţii considerabile în timpul perioadei de 
vegetaţie, precum şi pe diferite părţi ale râului cauzate de variabilitatea regimului  
hidrologic şi poluării semnificative a apei.

O comparaţie a datelor cu anii precedenţi [1, 2, 8, 9,11, 12] relevă o serie de modificări 
în componenţa calitativă şi cantitativă de alge planctonice cauzate de factori: antropici, 
s-au produs modificări semnificative în structura taxonomică a fitoplanctonului. Se 
poate observa că, în ultimii ani, numărul speciilor de alge a scăzut de cca două ori, în 
special din cauza algelor din grupele Cyanophyta, Euglenophyta şi Chlorophyta. 

Pe parcursul anilor 2010-2014 a fost studiată dinamica sezonieră şi anuală a 
fitoplanctonului fl. Nistru. În sectorul mijlociu al fl.Nistru pe parcursul investigaţiilor 
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valorile efectivului numeric au oscilat în limite mari de la 0,36 până 86,13 mln 
cel./l, iar biomasa de la 0,66 până 41,24 g/m3. În perioada de primăvară valorile 
efectivului în sectorul mijlociu au oscilat în limitele 0,46-86,13 mln cel./l cu biomasa  
1,09-41,24 g/m3, fiind mai ridicate la staţiile Vălcineţ şi Soroca (Figura 1). 

Fig. 1. Dinamica efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei (B-g/m3) fitoplanctonului în 
sectorul mijlociu al fl.Nistru (Nl –Naslavcea, Vl – Vălcineţ, Sr – Soroca, Cm – Camenca) 
în perioada de primăvară a anilor 2010-2014.

Efectivul ridicat a fost cauzat de dezvoltarea intensivă a algelor din grupele 
Cyanophyta (64,3 mln cel./l) şi Bacillariophyta (21,49 mln cel./l), cu ponderea speciilor: 
Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl, Synechocystis aquatilis Sanv., Diatoma vulgare 
Bory var.vulgare, Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea. 

Valorile efectivului fitoplanctonului în perioada de vara au variat între  
0,93-77,96 mln cel./l. Biomasa fitoplanctonului estival a fost constituită în majoritate 
din algele diatomee şi verzi, iar valorile acesteia oscilau în limitele 1,56-8,46 g/m3, mai 
ridicate fiind la aceleaşi staţii Vălcineţ şi Soroca (Figura 2.).

Fig. 2. Dinamica efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei (B-g/m3) fitoplanctonului sectorului 
mijlociu al fl.Nistru (Nl –Naslavcea, Vl – Vălcineţ, Sr – Soroca, Cm – Camenca) în 
perioada de vară a anilor 2010-2014.

În perioada de toamnă valorile efectivului şi biomasei algelor planctonice au 
fost mai scăzute decât în perioada de primăvară şi vară şi variau de la 0,36 până la  
35,10 mln cel./l cu biomasa 0,59-25,95 g/m3 (Figura 3). Mai des întâlnite în această 
prioada au fost speciile Cyclotella Kuetzingiana Thw., Gomphonema olivaceum 
(Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Navicula cryptocephala Kutz. var.cryptocephala, 
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Synedra acus var. radians Kutz., 
Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda.
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Fig. 3. Dinamica efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei (B-g/m3) fitoplanctonului în sec-
torul mijlociu al fl.Nistru (Nl –Naslavcea, Vl – Vălcineţ, Sr – Soroca, Cm – Camenca) în 
perioada de toamnă a anilor 2010-2014.

Un impact semnificativ asupra dinamicii dezvoltării şi distribuirii fitoplanctonului 
în partea inferioară a fluviului Nistru îl exercită barajul de la Dubăsari. Sectorul 
inferior al fl. Nistru în perioada investigaţiilor s-a caracterizat prin diversitate mai 
înaltă a algelor planctonice decât sectorul mijlociu, a fost atestată prezenţa speciilor 
din grupa Pyrrophyta şi ordinele Desmidiales şi Ulotrichales. Au fost înregistrate 
valori ale efectivului şi biomasei fitoplanctonului situate între 0,66 - 46,16 mln cel./l  
şi 0,63-15,64 g/m3, respectiv.

Valorile efectivului şi biomasei fitoplanctonului sectorului inferior în perioada 
vernală au variat în limite 0,76-7,16 mln cel./l cu biomasa 1,86-15,64 g/m3, fiind mai 
ridicate la staţiile Vadul-lui-Vodă, Varniţa şi Palanca (Figura 4.). În această perioadă 
fitoplanctonul era reprezentat în temei de speciile Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.
palea, Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna, Cyclotella ocellata Pant. şi Gyrosigma 
acuminatum (Kutz.) Rabenh. var. acuminatum.

Fig. 4. Dinamica efectivului (N -mln cel./l) şi biomasei (B -g/m3) fitoplanctonului în 
sectorul inferior al fl.Nistru (Vv–Vadul lui Vodă, Vr – Varniţa, Sc – Sucleia, Pl – Palanca) 
în perioada de primăvară a anilor 2010-2014.

În perioada estivală valorile efectivului fitoplanctonului oscilau în limitele  
1,43-46,16 mln cel./l cu biomasa 1,36-12,05 g/m3. Cele mai ridicate valori ale efectivului 
au fost atestate la staţiile Sucleia şi Varniţa cauzate de multe ori de dezvoltarea intensă 
a algelor cianofite Merismopedia tenuissima Lemm., Oscillatoria lacustris (Kleb.) 
Geitl., Synechocystis aquatilis Sanv (Fig. 5.).
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Fig. 5. Dinamica efectivului (N -mln cel./l) şi biomasei (B -g/m3) fitoplanctonului în 
sectorul inferior al fl.Nistru (Vv–Vadul lui Vodă, Vr – Varniţa, Sc – Sucleia, Pl – Palanca) 
în perioada de vară a anilor 2010-2014.

În perioada autumnală valorile efectivului şi biomasei fitoplanctonului variau 
în limitele 0,66-42,73 mln cel./l şi 0,63-12,92 g/m3. În decursul investigaţiilor 
valori mai ridicate ale parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului au fost atestate la 
staţia Palanca, cu excepţia anului 2011, când la staţiile Vadul-lui-Vodă şi Varniţa s-a 
înregistrat ponderea algelor cianofite cu efectivul 42,59 şi 10,98 mln cel./l, respectiv  
(Figura 6). Rolul principal la formarea biomasei aparţine speciilor din grupa 
Bacillariophyta: Asterionella formosa Hass, Nitzschia sigmoidea (Ehr.)  
W.Sm. var.sigmoidea, Cyclotella Kuetzingiana Thw. 

Din numărul total de specii de alge care au fost identificate în fl.Nistru  
(130 specii şi varietăţi de fitoplancton) 72 sunt indicatoare ale saprobităţii apei. 
În perioada anilor 2010 -2014 a fost înregistrată ponderea speciilor β-mesosaprobe 
care au constituit 54%. Din ele mai des întâlnite au fost speciile Cocconeis 
placentula, Cyclotella Kuetzingiana, Cymbella lanceolata, Gomphonema olivaceum, 
Gyrosigma acuminatum, Nitzschia sigmoidea, Synedra acus, Synedra ulna,  
Trachelomonas hispida, Scenedesmus quadricauda. 

Fig. 6. Dinamica efectivului (N -mln cel./l) şi biomasei (B -g/m3) fitoplanctonului sectorul 
inferior al fl.Nistru (Vv–Vadul lui Vodă, Vr – Varniţa, Sc – Sucleia, Pl – Palanca) în 
perioada de toamnă a anilor 2010-2014.

Speciile α -mezosaprobe au constituit 13%, din care mai frecvente au fost: 
Navicula criptocephala, Navicula pygmaea, Nitzschia acicularis, Nitzshia palea, 
Euglena polymorpha. Dintre speciile ο−β mesosaprobe, care constituiau 10% mai 
frecvente au fost speciile Anabaena spiroides, Amphora ovalis, Asterionella formosa.  
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Speciile ο−oligosaprobe cu o pondere de 7% au fost reprezentate de Gloeocapsa 
turgida, Dinobryon sertularia, Cyclotella comta, Nitzschia hantzschiana. 

Speciile β−ο saprobe (Navicula grasilis, Euglena hemichromata, Oocystis lacustris) 
au constituit 4%, iar 6% au fost reprezentate de speciile ρ−α mezosaprobe, α−β 
mezosaprobe, χ -csenosaprobe şi ρ−polisaprobe: Euglena viridis, Chlorella vulgaris; 
Cyclotella meneghiniana, Fragillaria virescens şi Oscillatoria lauterbornii (Figura 7). 
În sectorul inferior al fluviului Nistru sunt atestate mai des specii cu preferinţă în zona 
ο−oligosaprobă, ceea ce nu este caracteristic pentru sectorul medial al fluviului.

În fl. Nistru au fost înregistrate fluctuaţii în limite mari ale valorilor indicelui saprobic 
în aspect sezonier şi în diferite sectoare ale acestuia. Valorile indicelui saprobităţii se 
încadrau în limitele zonelor β-mezosaprobă (1,87-2,40) şi α-mezosaprobă (2,68-3,10). 
Analiza indicelui de saprobitate în sectorul medial şi inferior al fl.Nistru ne-a permis 
să constatăm fluctuaţii semnificative ale nivelului de poluare. În sectorul medial al 
fl.Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat între 1,60 – 2,90, iar în cel inferior în 
limitele 1,74-2,84 şi se atribuie claselor calităţii apei 3a-3b „satisfăcător curată”- ”slab 
poluată”, uneori clasei 4a „moderat poluată”. 

În sectorul inferior al fl.Nistru au fost identificate specii de alge cu toleranţă saprobică 
ridicată şi cu maximul de apariţie în zona β-mezosaprobă: Cocconeis pediculus Ehr. var. 
pediculus, Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var. eliptica, Gomphonema olivaceum 
(Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua, Melosira 
granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata. 

Fig. 7. Distribuirea speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului în zonele de 
saprobitate în fl.Nistru în perioada anilor 2010-2014.

Pe parcursul investigaţiilor în sectorul medial al fl.Nistru valorile biomasei au variat 
în limite destul de mari (0,59-41,24 g/m3) în dependenţă de sezon şi de ponderea în 
componenţa fitoplanctonului a diferitor grupe de alge planctonice. În majoritate valorile 
biomasei nu depăşeau limitele categoriei de troficitate „eutrof”. Cele mai ridicate valori 
ale biomasei au fost înregistrate în anul 2010 la st. Naslavcea (25,95 g/m3) în perioada 
de toamnă, la st. Vălcineţ (17,01 g/m3) primăvara şi în anul 2012 la st. Vălcineţ  
(41,24 g/m3) în perioada de primăvară, care atribuiau sectorul medial al fluviului la 
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categoria de troficitate „politrof”. Biomasa ridicată a fitoplanctonului la st. Vălcineţ a 
fost cauzată de dezvoltarea intensă a algelor din grupa Bacillariophyta (33,56 g/m3). 

În sectorul inferior al fl.Nistru valorile biomasei au oscilat primăvara în limitele 
1,86-15,64 g/m3, în perioada de vară între 1,36-12,05 g/m3, iar în perioada autumnală 
de la 0,63-12,92 g/m3. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului sectorul inferior al 
fl.Nistru se referă la categoria de troficitate „eutrof”, uneori „politrof”. A fost stabilită 
tendinţa de micşorare a biomasei fitoplanctonului din primăvară spre toamnă.

Concluzii
În perioada anilor 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului au fost 

identificate 130 specii şi varietăţi de alge planctonice, care se referă la 6 grupe 
taxonomice: Cyanophyta -12, Chrysophyta-1, Bacillariophyta-55, Pyrrophyta-2,  
Euglenophyta-10,  Chlorophyta -50.

În sectorul medial al fl.Nistru pe parcursul investigaţiilor valorile efectivului 
numeric au oscilat în limite mari situându-se între 0,36 -86,13 mln cel./l, iar ale 
biomasei au variat de la 0,66 până la 41,24 g/m3. Valorile efectivului şi biomasei 
sectorului inferior al fl.Nistru au oscilat de la 0,66 până la 46,16 mln cel./l  
şi între  0,63-15,64 g/m3, respectiv.

Din numărul total de specii de alge (130 specii şi varietăţi de fitoplancton) 
identificate în fl.Nistru, 72 sunt indicatoare ale saprobităţii apei. În componenţa 
fitoplanctonului ambelor sectoare investigate ale fl. Nistru a fost înregistrată  
ponderea speciilor β-mesosaprobe.

 În sectorul medial al fl.Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat între 1,60-
2,90, iar în cel inferior între 1,74-2,84, ceea ce atribuie apa fl. Nistru claselor de calitate 
a apei II ”bună” şi III ”poluată moderat”.

Conform valorilor biomasei fitoplanctonului fl.Nistru se referă la categoria de 
troficitate „eutrof”, uneori „politrof”. 
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