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Rezumat
Articolul prezintă rezultatele investigațiilor privind influența factorilor ecologici asupra 
fitoplanctonului râului Prut în anul 2020. S-a constatat că dezvoltarea şi distribuţia 
spaţială a fitoplanctonului în r. Prut este influenţată de o gamă vastă de factori ecologici 
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abiotici şi biotici care acționează în complex. În perioada de vegetație valorile efectivului 
fitoplanctonului au variat în limitele 0,59 – 18,8 mln.cel/l, iar ale biomasei între 0,84 
-14,11 g/m3. Variațiile sezoniere ale valorilor producției primare a fitoplanctonului 
s-au încadrat în limitele 0,06-2,52 gO2/m-2/24h. S-a stabilit că prezența nutrienților 
în anumite concentrații în r. Prut influențează parametrii cantitativi ai fitoplanctonului, 
starea fiziologică a celulelor algelor și activitatea lor fotosintetică, influențând astfel 
direct sau indirect productivitatea acestora.
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Introduction
Dezvoltarea şi distribuţia spaţială a fitoplanctonului este influenţată de o gamă 

vastă de factori abiotici şi biotici. Examinând influenţa diferitor factori asupra 
structurii calitative şi cantitative a fitoplanctonului, trebuie menţionat că aceşti factori 
influenţează în complex [1-4]. Intensitatea şi concentraţia unui anumit factor poate 
fi favorabilă pentru unele specii sau populaţii în îmbinare cu o anumită intensitate 
a altor factori. Factorii favorabili și cei extremi pentru diferite specii de alge pot fi 
determinați doar pentru anumite valori ale parametrilor celorlalți factori, care le 
influențează concomitent. Deseori factorii favorabili pentru o specie din componenţa 
fitoplanctonului sunt limitatori pentru multe altele. Astfel, complexul factorilor 
ecologici influenţează formarea fitocenozelor, distribuţia algelor în spaţiu (orizontal şi 
vertical) şi timp (sezonier şi multianual). Influenţa factorilor de mediu este complexă, 
diferită, de aceea o exprimare cantitativă a acesteia este destul de dificilă. Factorii care 
influenţează dezvoltarea fitoplanctonului pot fi divizaţi în factori abiotici (fizici, chimici, 
climatici) şi factori biotici (fitogeni, zoogeni şi antropogeni) sau influenţa reciprocă a 
organismelor [7, 14]. 

Din marea diversitate a factorilor de mediu luminozitatea apei reprezintă un factor 
fizic important, care influenţează în mare măsură procesele biotice în ecosistemele 
acvatice, determină intensitatea fotosintezei şi a creşterii algelor planctonice. Intensitatea 
luminii scade odată cu creşterea adâncimii, datorită dispersiei şi absorbţiei razelor 
solare de către materialele în suspensie. Condiţiile diferite de iluminare a ecosistemelor 
determină caracterul diferit al distribuţiei intensităţii fotosintezei fitoplanctonului şi, 
în mare măsură, valorile producţiei primare la o unitate de suprafaţă [14]. Gradul de 
iluminare la diferite adâncimi ale ecosistemelor acvatice depinde de transparenţa apei.

Transparenţa apei determină repartizarea spaţială şi particularităţile producţionale 
ale comunităţilor de alge planctonice. Intensitatea fotosintezei fitoplanctonului scade 
odată cu diminuarea transparenţei şi creşterea adâncimii [1]. 

Temperatura exercită o influenţă semnificativă asupra fitoplanctonului, fie 
direct prin acţiunea asupra creşterii, dezvoltării, reproducerii, intensităţii proceselor 
metabolice, ciclurilor biologice,  dimensiunilor şi repartiţiei speciilor de alge, fie 
indirect prin modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale apei. Deoarece temperatura 
optimă caracteristică pentru diferite specii de alge este foarte diferită, ea determină 
periodicitatea dezvoltării algelor, ponderea acestora în ecosistemele acvatice, 
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modificările densităţii populaţiilor lor, dinamica sezonieră şi succesiunile diferitor 
specii în ecosistemele acvatice.

Regimul dinamic al apei influenţează structura şi productivitatea fitoplanctonului 
prin: omogenizarea concentraţiei celulelor în spaţiu, ceea ce intensifică procesul 
fotosintezei; intensificarea biosintezei la trecerea alternativă a algelor prin zona eufotică 
şi afotică; posibilitatea celulelor algale de a depozita  produsele biosintezei şi energia 
solară la trecerea prin straturile superficiale de apă bine iluminate şi prin straturile 
bentonice cu un conţinut înalt al elementelor biogene [2, 3].

La amestecarea turbulentă a apei se majorează considerabil productivitatea algelor 
bacilariofite, deoarece în apa liniștită acestea, având  învelișul relativ greu, se lasă la 
adâncime [14]. Algele cianofite se dezvoltă preponderent în ape stătătoare, de aceea 
deseori lipsesc în planctonul râurilor. Influenta pozitivă a factorului dinamic asupra 
productivităţii planctonului se manifestă în ecosistemele acvatice cu adâncime mare şi 
constă în asigurarea mai bună a celulelor algale cu substanţe nutritive. În  ecosistemele 
cu adâncime mică mişcarea apei majorează  turbiditatea, ceea ce influențează negativ 
dezvoltarea algelor planctonice.

Dinamica anuală a nivelului apei în r. Prut se caracterizează prin creşteri 
primăvara, condiţionate de topirea zăpezilor, şi de viituri frecvente de vară, în urma 
ploilor abundente. Pentru perioadele de toamnă sunt specifice niveluri ale apei mai 
joase şi mai stabile, careuneori sunt ridicate de viituri pluviale.

Turbiditatea medie a apei creşte în direcţia cursului râului. Râul transportă o 
cantitate maximă de aluviuni în suspensie în perioada apelor mari de primăvară şi a 
viiturilor de vară.

Relevarea influenţei factorilor de mediu asupra formării şi funcţionării 
comunităţilor fitoplanctonice în condiţiile presiunii antropice contribue la elaborarea 
teoriei productivităţii biologice, a metodelor de dirijare a funcţionării şi valorificării 
durabile a ecosistemelor acvatice.

Materiale și metode de cercetare
Probele hidrochimice și hidrobiologice din râul Prut și lacul de acumulare 

Costești-Stânca au fost prelevate sezonier în decursul anului 2020. Au fost colectate 
probe de apă din sectorul mijlociu (st. Braniște) și din sectorul inferior (Leușeni, Leova, 
Cahul Câșlița-Prut, Giurgiulești) al râului Prut și din lacul de acumulare Costești-Stânca 
(sectorul inferior). Prelucrarea probelor a fost efectuată în conformitate cu metodele 
unificate de colectare și prelucrare a probelor hidrochimice și hidrobiologice în teren și 
experimentale, racordate la standardele ISO [8, 9, 11, 12]. 

Rezultate și discuții
Variaţiile temperaturii apei în decursul perioadei de vegetaţie condiționează 

succesiuni sezoniere bine pronunţate ale structurii comunităţilor algale.  În anul 2020 
au fost puse în evidenţă variaţii ale temperaturilor apei cuprinse între 11,8-20,2 °C în 
perioada de primăvară, 20,0-25,0°C în perioada de vară şi 10,4-15,4°C în perioada 
de toamnă. Temperatura influenţează activitatea fotosintetică a algelor, astfel procesele 
producţionale sunt mai intense la temperaturi mai ridicate, iar biomasa algelor, în 
majoritatea cazurilor este direct proporţională radiaţiei solare şi temperaturii. În r. Prut 
valorile maxime ale efectivului fitoplanctonului au fost înregistrate în perioada estivală, 
iar ale biomasei în perioada de iarnă și vară (Fig. 1).
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B-g/m3

Figura 1. Dinamica sezonieră a temperaturii apei, efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei 
(B-g/m3) fitoplanctonului în r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-
Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.

Pentru algele bacilariofite, care predomină în componența fitoplanctonului în 
perioadele cu temperaturi mai joase ale apei, este caracteristic un optim al temperaturii 
destul de scăzut, totodată multe din ele se dezvoltă intens şi în perioadele calde ale 
anului, când temperatura apei atinge 23-25°C.

În dezvoltarea cantitativă a fitoplanctonului râului Prut nu se remarcă diferenţe 
mari ale valorilor efectivului şi biomasei între staţiile investigate. Diferenţele constau 
în gradul de dezvoltare a anumitor grupe de alge în componenţa fitoplanctonului.

Transparenţa apei influențează considerabil repartizarea pe verticală şi 
particularităţile producţionale ale comunităţilor de alge planctonice. Odată cu creşterea 
adâncimii, diminuarea transparenţei și creşterea turbidităţii apei scade semnificativ şi 
intensitatea fotosintezei fitoplanctonului. În râul Prut transparenţa apei variază în limite 
foarte mari şi este în descreştere din sectorul mijlociu spre cel inferior. 

Stratul mai activ de absorbţie a radiaţiei solare  incidente este între oglinda apei 
şi adâncimea de 25-30 cm. Doar la staţia Branişte grosimea stratului eufotic este mai 
mare, datorită conţinutului scăzut al suspensiilor în apele provenite din sectorul inferior 
al lacului de acumulare Costeşti-Stânca. În sectorul situat în avalul lacului, investigat la 
staţia Branişte, transparenţa apei este destul de înaltă (70-150 cm) în toate anotimpurile 
anului, în comparație cu transparența înregistrată la stațiile situate în sectorul inferior. 

Sectorul inferior al râului Prut se caracterizează prin transparenţă redusă în decursul 
perioadei de vegetaţie, cu variaţii în limitele 12-45 cm în perioada de primăvară, 14-
25 cm în perioada de vară şi 10-80 cm în perioada de toamnă. În pofida transparenţei 
destul de scăzute în toate anotimpurile, fitoplanctonul sectorului inferior al râului Prut, 
investigat la staţiile Leuşeni, Cahul, Câşliţa-Prut şi Giurgiuleşti, a fost mai productiv 
decât al sectorului mijlociu (Fig. 2).

A-gO2/m
-2

Figura. 2. Dinamica sezonieră a transparenței apei (S-m) și a producției primare a 
fitoplanctonului  (A-gO2/m-2) în r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-
Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.
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Condiţiile diferite de iluminare a ecosistemelor acvatice determină caracterul 
diferit al distribuţiei intensităţii fotosintezei fitoplanctonului şi, în mare măsură, valorile 
producţiei primare la unitate de suprafaţă. Dominante în componenţa fitoplanctonului în 
perioada de primăvară şi toamnă sunt algele bacilariofite, la care intensitatea fotosintezei 
este mai înaltă în condiţii de iluminare moderată. Ele posedă capacitatea de a fotosintetiza 
în condiţiile unui diapazon vast al iluminării şi la temperaturi  mai scăzute.

Influența suspensiilor minerale și organice asupra dezvoltării  fitoplanctonului 
se explică prin utilizarea de către alge a elementelor nutritive și indirect prin influența 
conținutului suspensiilor asupra transparenței apei. De-a lungul perioadei de vegetaţie 
concentraţia suspensiilor organice şi valorile producţiei primare a fitoplanctonului 
suportă modificări, reflectate în fluctuaţiile sezoniere ale valorilor acestora. Conţinutul 
înalt al suspensiilor diminuează considerabil adâncimea stratului eufotic şi, respectiv 
valorile producţiei primare sub m2 de suprafaţă acvatică şi deseori condiţionează valori 
ridicate ale destrucţiei substanţelor organice. Pentru unele specii de alge înglobarea 
substanţelor organice este însoţită de intensificarea fotosintezei, iar pentru altele de 
diminuarea acestui proces. 

A fost stabilită o relaţie pozitivă între concentraţia suspensiilor minerale şi valorile 
biomasei fitoplanctonului în perioada hiemală şi autumnală pe când în perioada de 
primăvară și vară relaţia acestor parametri a fost inversă (Fig. 3).  

B-g/m3

Figura. 3. Dinamica sezonieră a concentrației suspensiilor minerale (Smin - mg/l) și a 
biomasei fitoplanctonului (B-g/m3) în r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-
Câșlița-Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.

A fost stabilită relaţia directă a valorilor biomasei fitoplanctonului cu valorile 
producţiei primare şi ale conţinutului total al materiei organice în sectorul inferior al r. 
Prut în perioada de primăvară şi toamnă (Fig. 4).

A-gO2/m
-2

B-g/m3

Figura 4. Dinamica sezonieră a valorilor biomasei fitoplanctonului (B-g/m3), valorilor 
producţiei primare (A-gO2/m-2) şi a conţinutului total al substanțelor organice (Sorg - mg/l) în 
r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.
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Trebuie de menţionat că  dinamica sezonieră a substanţelor organice dizolvate în 
apele r. Prut nu întotdeauna reprezintă o imagine directă a proceselor destrucţionale. 
Relaţia directă  între concentraţia substanţelor organice şi valorile destrucţiei materiei 
organice  este mai pronunţată în unele sectoare ale r. Prut în perioada de vară şi toamnă, 
pe când în perioada de primăvară a fost stabilită o relație negativă  (Fig. 5).

R-gO2/m
-2 24h

Figura 5. Dinamica sezonieră a valorilor destrucţiei substanţelor organice (R-gO2/m-2 24h) 
și a conţinutului total al substanțelor organice (Sorg - mg/l) în r. Prut (Br-Braniște, Lș- 
Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-Prut, Gr-Giurgiulești) în anul 2020.

Elementele nutritive principale, indispensabile pentru dezvoltarea fitoplanctonului, 
sunt compuşii azotului şi fosforului, iar pentru algele bacilariofite şi siliciul [10, 13] . 
Algele planctonice, în funcţie de particularitățile lor specifice, pot utiliza elementele 
nutritive atât sub formă de compuşi minerali, cât şi organici. Prezenţa acestora în 
anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii cantitativi ai 
fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor fotosintetică, 
astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora. Azotul mineral este 
utilizat de alge în temei sub formă de nitraţi şi săruri de amoniu. Pentru algele cianofite 
ambele forme ale azotului sunt la fel de accesibile. Azotul nitrat constituie componenta 
predominantă în concentraţia  azotului mineral,  iar azotul organic este dominant în 
conţinutul azotului total. 

În urma analizei dinamicii sezoniere şi multianuale a concentraţiilor compuşilor 
azotului şi biomasei fitoplanctonului a fost stabilit că compuşii azotaţi joacă un rol 
deosebit în dezvoltarea fitoplanctonului, astfel atestându-se o relaţie pozitivă între 
dinamica nitraţilor, nitriţilor producţia primară şi biomasa fitoplanctonului (Fig. 6.).

Figura 6. Dinamica sezonieră a valorilor biomasei fitoplanctonului (B-g/m3) și a conţinutului 
de N-NO3(mg/l) în apa r. Prut (Br-Braniște, Lș- Leușeni, Ch-Cahul, CsP-Câșlița-Prut, Gr-
Giurgiulești) în anul 2020.
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Majorarea biomasei fitoplanctonului, a nivelului activităţii lui funcţionale şi stării 
fiziologice a celulelor algale contribuie la intensificarea utilizării compuşilor azotului, 
iar stabilizarea creşterii parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului duce la diminuarea 
gradului de utilizare a acestora şi creşterea concentraţiei lor în apă.

Rolul fosforului în dezvoltarea algelor planctonice constă în participarea lui în 
procesele de acumulare şi transformare a energiei în celule. Regenerarea fosforului în 
celulele algale se produce foarte repede, iar viteza circuitului fosforului în ecosistemele 
acvatice este mult mai mare decât a azotului şi siliciului.

În anul 2020 a fost atestat un diapazon destul de vast al valorilor biomasei şi 
producţiei fitoplanctonului la aceleaşi valori ale concentraţiei fosforului în apa râului 
Prut. Aceasta relevă că, pe lângă concentraţia fosforului în apă, asupra procesului 
fotosintezei şi dezvoltării algelor planctonice influenţează o gamă destul de vastă de 
factori ecologici care acţionează în complex şi cu intensitate diferită precum a fost 
exemplificat mai sus.

Raportul concentraţiilor elementelor nutritive în mediul acvatic influenţează 
structura comunităţilor algale, unul din factorii cu importanţă deosebită fiind mărimea 
raportului N:P. Pentru celulele de fitoplancton care se dezvoltă în condiţii cu acces 
nelimitat la substanţele nutritive raportul atomic C:N:P este de regulă 106:16:1, 
purtând numele de raportul Redfield [6]. Analizele, în cadrul cărora celulele algale au 
fost separate de detritus au demonstrat că raportul N:P pentru fitoplancton poate fi în 
limitele de la 5:1 până la 15:1 [14]. S-a constatat că este importantă nu atât concentraţia 
fosforului în apă, cât raportul concentrațiilor azotului și fosforului N:P astfel, raportul 
N:P poate fi considerat un factor ecologic aparte, indiferent de concentraţiile absolute 
ale azotului şi fosforului în apă. Cel mai potrivit pentru dezvoltarea algelor planctonice 
se consideră raportul egal raportului din celulele algale (N:P = 15:1) [5]. A fost stabilit 
că valorile înalte ale raportului N:P au favorizat dezvoltarea algelor clorococoficee, 
iar valorile mai scăzute ale raportului N:P au condiționat o pondere mai mare în 
componenţa fitoplanctonului a algelor cianofite.

Concluzii
În râul Prut fluctuaţiile sezoniere şi spaţiale ale biomasei fitoplanctonului nu sunt 

însoţite de fluctuaţii corespunzătoare ale producţiei primare. Au fost atestate variaţii 
sezoniere ale valorilor producţiei primare a fitoplanctonului în limitele 0,06-2,52 gO2/
m-2/24h ore în r. Prut şi între 0,6-3,83 gO2/m-2 /24 ore în lacul Costești-Stânca. În 
distribuţia pe verticală a producţiei fitoplanctonului au fost înregistrate valori maxime în 
orizonturile superficiale ale fluviului. Odată cu creşterea adâncimii descreşte intensitatea 
fotosintezei, care corespunde diminuării transparenţei şi creşterii turbidităţii.

Elementele nutritive principale, indispensabile pentru dezvoltarea fitoplanctonului, 
sunt compuşii azotului şi fosforului, iar pentru algele bacilariofite şi siliciul. Prezenţa 
acestora în anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii 
cantitativi ai fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor 
fotosintetică, astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora. În r. 
Prut asupra structurii comunităţilor fitoplanctonice, pe lângă asigurarea cu nutrienţi 
influenţează încă o gamă largă de factori biotici: consumul algelor de către zooplancton 
şi peştii fitofagi, pieirea celulelor algale şi sedimentarea lor, concurenţa pentru 
elementele nutritive cu macrofitele şi bacterioplanctonul.
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Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.7007.06 ”Determinarea 
schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migrației şi impactului poluanților, 
stabilirea legităților funcționării hidrobiocenozelorşi prevenirea consecințelor 
nefaste asupra ecosistemelor” ( Program de Stat 2020-2023).
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