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INTRODUCERE
Clasa Malacostraca (Arthropoda: Crustacea) grupează crustacee de talie medie sau mare, ce
au corpul bine diferenţiat în cefalotorace şi abdomen. Reprezentanţii clasei în fauna dulcicolă din
țara noastră fac parte din ordinele Decapoda, Amphipoda şi Isopoda, primele doar cu reprezentanţi
acvatici, cel din urmă şi cu reprezentanţi adaptaţi și la viaţa terestră (Radu și Radu 1967).
Decapodele prezintă o morfologie foarte variată, formele dulcicole fiind reprezentate de
raci, cu aspect inconfundabil (Băcescu 1967). Amfipodele sunt malacostracee de talie medie,
corpul lor având aspect arcuit. Speciile de apă dulce trăiesc în izvoare, torenţi, râuri, lacuri, bălţi
mai ales la maluri, pe sub pietre sau plante acvatice (Popescu-Marinescu și Năstăsescu 2005), dar
există genuri ce preferă apele subterane freatice, fântâni, peşteri, izvoare (Cărăuşu și colab. 1955).
Izopodele reprezintă crustacee care s-au putut răspândi în toate mediile de viaţă, de la apa salină a
mărilor, în medii salmastre şi dulcicole, umezeala redusă a frunzarului, a muşchilor sau cea de sub
diferite obiecte căzute pe sol, până la ariditatea terenurilor deschise. (Radu 1983, Radu 1985).
Din punct de vedere al importanţei în conservarea ecosistemelor acvatice, doar decapodele
ocupă o poziţie aparte (Souty-Grosset et al. 2005). Austropotamobius torrentium și Astacus
astacus sunt speci cărora Uniunea Internaţională pentru Protecţia Naturii (IUCN) le acordă atribut
de vulnerabil (Sket 1996), aceleași specii bucurându-se și de protecţie prin Convenţia de la Berna.
Directiva Habitate (CEE 92/45), prin Anexa 5, acordă statutul de specie prioritară (cod UE 1093*)
decapodului Austropotamobius torrentium. Legislația națională prevede statut de protecție prin
O.U.G 57 din 2007, fiind listată în Anexa 3 ca „specie de animal a cărui conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare”, fiind astfel importantă în desemnarea siturilor Natura
2000, și totodată în Anexa 4A ca „specie de interes comunitar, specie de animal care necesită o
protecție strictă”. Astacus astacus este o specie inclusă în O.U.G. 57 din 2007 în Anexa 5A
„specie de interes comunitar, a cărei prelevare și exploatare din natură fac obiectul măsurilor de
management”.
Datele publicate cu referire la specii de malacostracee în zona Munţilor Aninei sunt puţine
şi vechi. Pentru decapode există referințe, dar multe dintre locaţiile menţionate nu mai corespund
cu realitatea. Primele menţiuni ale speciei Austropotamobius torrentium în Munţii Aninei sunt de
pe râul Miniş, Buhui şi nelocalizat în jurul Aninei (Entz 1912). În volumul Decapoda al Faunei
României specia este menţionată în mai multe locații (Băcescu 1967). Bănărescu şi Oprescu
(1971) menţionează nelocalizat prezenţa speciei în afluenţi ai Nerei din zona montană. Specia
Astacus astacus este menţionată în literatură ca fiind prezentă în Munţii Aninei în lacul Buhui (în
amestec cu A. torrentium), râul Miniş (Băcescu 1967) sau pe tot parcursul râului Nera (Bănărescu
și Oprescu 1971). Nu există menţiuni referitoare la prezenţa în Munţii Aninei a speciei A.
leptodactylus sau a altor specii de decapode. Cea mai recentă monografie despre speciile de raci
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din Europa „Atlas of crayfish in Europe” (Souty-Grosset et al. 2006), reflectă prin lipsa datelor
recente o situație deficitară despre distribuția celor trei specii native de raci în Romania.
Un alt aspect important pentru conservarea biodiversității îl constituie pericolul speciilor
invazive (Arbačiuskas et al. 2008, Grabowski et al. 2006, Grabowski et al. 2005). În Europa se
cunosc la ora actuală zece specii de decapode de apă dulce introduse intenţionat între secolele XIX
şi XX (Ahem et al. 2008, Chucholl și Daudey 2008, Holdich și Pöckl 2007, Janský și Kautman
2007, Souty-Grosset et al. 2006, Henttonen și Huner 1999). Pe de alta parte, culoarul Dunării
constituie calea de răspândire înspre amonte pentru câteva specii de amfipode dinspre regiunea
balcanică și ponto-caspică spre vestul și nordul Europei (Buřič et al. 2009, Grabowski et al.
2007a), astfel Dikerogammarus villosus a ajuns până în lacul alpin Lac du Bourget – Franța
(Bacela et al. 2008, Grabowski et al. 2007b).
Aria investigată, Munții Aninei, are o geologie complexă, alcătuită în mare parte din roci
calcaroase (Bleahu și Rusu 1965), iar apele din cele trei bazine hidrografice străbat și regiuni
afectate de antropizare. Efectele activităților umane necorelate cu o politică de conservare
generează pericole cu mare impact pentru biodiversitatea acvatică, deoarece produc modificări
reversibile pentru parametri fizico-chimici ai apei, dar uneori ireversibile asupra structurii faunei
acvatice (Petrovici 2009, Wang et al. 2007, Wang et al. 2006, Westman, în Alabaster 1985).
Regiunea este puternic influențată de impactul antropic în diverse forme: localități, minerit, baraje
artificiale, fiind acoperită de Administrațiile a două Parcuri Naționale importante: Semenic –
Cheile Carașului și Cheile Nerei – Beușnița.
Directiva Cadru privind Apa, transpusă în legislația României prin Legea Apelor 107 din
1996, completată cu Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor 161 din 2006, trasează
reguli clare în privința limitelor admise pentru fiecare substanță chimică cu efect asupra sănătății
faunei și a habitatului. Speciile acvatice tolerează în mod diferit efectele toxice (Füreder et al.
2003, Grandjean et al. 2003, Eversole și Seller 1996, Foster și Turner 1993). Pesticidele au efecte
determinante în scăderea abundenței și diversității organismelor acvatice nevertebrate și vertebrate
(Amy et al. 2008), în timp ce îngrășămintele chimice acționează în timp, determinând dezechilibre
importante (Bennett et al. 2008, McLaughlin și Mineau 1995). Principala acțiune toxică a nitriților
asupra animalelor acvatice este dată de conversia pigmenților transportori de oxigen în forme
nefuncționale, cauzând astfel hipoxie și chiar moartea (Camargo și Alonso 2006, Kozák et al.
2005, Jensen 2003, Jensen 1996, Tahon et al. 1988). Toxicitatea ionilor de nitrat dizolvați în apă
este considerată irelevantă (Russo 1985, Camargo et al. 2005), totuși, asemănător nitriților,
principala cauză a toxicității ionului de nitrat este dată de conversia pigmenților transportori de
oxigen în forme inactive (Camargo și Alonso 2006), deoarece nitrații pot fi de fapt convertiți în
nitriți în interiorul corpului animalelor (Cheng și Chen 2002). Concentrația fosfaților dizolvați în
apele de suprafață variază în strânsă legătură cu variația concentrației din sol (Smith et al. 2007).
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Deficitul chimic de oxigen este un test foarte utilizat pentru măsurarea indirectă a încărcăturii
organice a apelor (Eaton et al. 2005). Cantitatea de oxigen dizolvat din apă este esențială
organismelor aerobe, scăderea ducând la hipoxie și mortalitate în masă (Camargo și Alonso 2006).
Cele mai importante săruri dizolvate în apele de munte sunt cele de calciu și magneziu. Carbonatul
de calciu intră în compoziția chimică a crustei la crustacee. Duritatea apei are efecte asupra
toxicității metalelor grele din apă (Rathore și Khangarot 2002). Cianurile sunt compuși chimici
foarte periculoși pentru că pot elibera ionul liber CN-, extrem de toxic pentru aproape toate formele
de viață (Donato et al. 2007). Concentrația substanțelor tensio-active din apă depinde de
interacțiunea cu suprafețele și de duritate (Hu și Tuvell 1988).
Scurtă caracterizare a Munților Aninei
Munţii Aninei fac parte din marea unitate montană a Munţilor Banatului, fiind situaţi în
partea de vest a acestora. De-a lungul timpului aceşti munţi au avut denumiri diferite, o parte din ei
fiind ataşaţi Munţilor Semenic sau constituind unităţi separate, cunoscute sub numele de Munţii
Domanului sau Munţii Caraşului. Cu o suprafaţă de aproximativ 770 km2, acești munți se prezintă
sub forma unei alternanţe de culmi muntoase cu platouri calcaroase, orientate pe direcţie NNESSV, având o lungime medie de aproximativ 50 km şi lăţime medie de aproximativ 18 km (Sencu
1978).
Datorită geologiei foarte variate, rețeaua hidrografică în aceasta regiune este extrem de
spectaculoasă. În zone calcaroase, apele de suprafață se pierd în subteran formând spectaculose
formațiuni carstice încă active (Sencu 1978). Trei cursuri de apă principale străbat această unitate
geografică: Bârzava, Caraș și Nera. De asemenea, există un număr de șase lacuri de acumulare
artificiale, precum și unul în construcție. Se mai cunosc și două lacuri naturale, de natură carstică.
Caracterizarea stațiilor de prelevare a probelor biologice și chimice
Stațiile de prelevare din bazinul hidrografic Bârzava
De-a lungul acestui râu au fost alese pentru studiul malacostraceelor acvatice un număr de
17 stații de prelevare (figura 1), 6 stații aflate pe cursul principal și 11 pe afluenți. Stațiile de pe
cursul principal s-au desfășurat între zona de izvoare și ieșirea din aria munților, precum și amonte
și aval de lacul de acumulare Văliug și Breazova dar și înainte de intrarea în orașul municipiu
Reșița.
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Figura 1: Stațiile de prelevare în bazinul hidrografic al râului Bârzava (desen după harta topografică
1:50.000)

Stațiile de prelevare din bazinul hidrografic Caraş
În acest bazin hidrografic au fost alocate
pentru studiul malacostraceelor acvatice un
număr de 22 stații de prelevare (figura 2), dintre
care 2 stații aflate pe cursul principal și 20 pe
afluenți. Stațiile de pe cursul principal au fost
situate la izvoare și la ieșirea din zona
muntoasă.

Figura 2: Stațiile de prelevare în bazinul hidrografic
al râului Caraş (desen după harta topografică
1:50.000)
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Stațiile de prelevare din bazinul hidrografic Nera
În acest bazin hidrografic au fost alese pentru prelevarea probelor un număr de 13 stații de
prelevare (figura 3), dintre care o singură stație pe cursul principal al râului Nera, deoarece acesta
străbate Munții Aninei doar pe o porțiune scurtă.

Figura 3: Stațiile de prelevare în bazinul hidrografic al râului Nera (desen după harta topografică 1:50.000)

Calitatea apelor de suprafață din Munții Aninei, pe baza valorilor factorilor chimici
măsurați
Pe baza analizelor efectuate în apele curgătoare de suprafață din Munții Aninei în perioada
de vară a anilor 2008 și 2009, au fost stabilite clasele de apă interpretate prin prisma regimului
nutrienților, oxigenului și altor indicatori chimici relevanți, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 161 din 2006.
Clase de apă în bazinul hidrografic Bârzava
Pentru bazinul hidrografic Bârzava, datele măsurate sunt reprezentate pe clase, în figura 4.
Valorile reprezintă media pentru cei doi ani de studiu (2008 și 2009).
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Figura 4: Clasele de apă în bazinul hidrografic Bârzava în conformitate cu sistemul național de clasificare
al apelor de suprafață (O.M.M.G.A. 161/2006)
Coduri pentru stațiile de prelevare: A1 – Bârzava izvoare, A2 – Molidului, A3 – Bârzava amonte, A4 – Crivaia, A5 – Văliug, A6 –
Grindești, A7 – Bârzava aval, A8 – Bârzava aval, A9 – Crainicului, A10 – Liscov, A11 – Stârnic, A12 – Râul Alb, A13 – Secu,
A14 – Bârzava amonte, A15 – Cuptoare, A16 – Doman, A17 – Bârzava aval

Clase de apă în bazinul hidrografic Caraş
Pentru bazinul hidrografic Caraș, au fost investigate 22 de stații, datele fiind sistematizate
în figura 5. Valorile reprezintă media pentru cei doi ani de studiu (2008 și 2009).

Figura 5: Clasele de apă în bazinul hidrografic Caraș în conformitate cu sistemul național de clasificare al
apelor de suprafață (O.M.M.G.A. 161/2006)
Coduri pentru stațiile de prelevare: A18 – Gelugu, A19 – Clocotici amonte, A20 – Nermed, A21 – Caraș, A24 – Oravița, A25 –
Jitin, A26 – Natra, A27 – Lișava, A28 – Călugăra, A29 – Vicinic, A30 – Cândeni amonte, A40 – Comarnic, A41 – Toplița, A42 –
Răviștea, A43 – Celnicu Mare, A44 – Gârliște, A45 – Buhui, A46 – Buhui, A47 – Caraș izvoare, A48 – Navățu Mare, A49 –
Cândeni aval, A50 – Clocotici aval
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Clase de apă în bazinul hidrografic Nera
Au fost investigate 11 de stații pe afluenții râului Nera și două pe cursul principal, datele
fiind sistematizate în figura 6. Valorile din tabele reprezintă media celor doi ani de studiu (2008 și
2009).

Figura 6: Clasele de apă în bazinul hidrografic Nera în conformitate cu sistemul național de clasificare al
apelor de suprafață (O.M.M.G.A. 161/2006)
Coduri pentru stațiile de prelevare: A22 - Ștaier, A23 – Miniș, A31 – Beiu, ANera, A33 – Bresnic, A34 – Ducin, A35 – Moceriș
amonte, A36 – Lăpușnic amonte, A37 – Poneasca, A38 – Predilcova, A39 – Babii, A51 – Lăpușnic aval, A52 – Moceriș aval

MATERIALE ȘI METODE DE LUCRU
Metode utilizate în capturarea decapodelor dulcicole
În cazul decapodelor dulcicole, studiul presupune lucrul cu animalele vii. Vorbim în acest
caz doar de metode de capturare, nu și de colectare sau preparare (Holdich et al. 2002, Trouilhe et
al. 2003, Holdich și Pöckl 2005). Capturarea poate fi activă sau pasivă (Dorn et al. 2005).
Metodele utilizate de noi în cercetare au fost:


capturarea directă cu mâna, au fost capturate un număr de 115 specimene adulte
aparținând speciei Austropotamobius torrentium, și 73 specimene adulte aparținând
speciei Astacus astacus;



capturarea cu capcane, a fost utilizată în acest studiu pentru capturarile care au dus la
evidențierea speciei invazive Orconectes limosus.

Colectarea decapodelor dulcicole este interzisă prin lege. După capturare, toate
specimenele au fost eliberate în habitatul lor natural. Singurele specimene colectate au fost cele 93
de specimene găsite moarte în pârâul Cândeni, ca urmare a unor deversări în albie (Pârvulescu
2009).
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Metode de capturare şi colectare pentru amfipode şi izopode acvatice
Fiind vorba de specii a căror identificare în teren este imposibilă și datorită faptului că
aceste grupe nu au reprezentanţi protejați prin lege, studiul acestora permite atât capturarea cât şi
colectarea specimenelor pentru transportul în laborator. Am aplicat atât metode calitative cât și
cantitative. Pentru metoda calitativă am folosit fileul bentonic, inspectând cât mai multe
microhabitate la locul de prelevare. Specimenele au fost conservate în alcool 70% sau
formaldehidă 4%, în recipienţi cu capac ermetic. În metoda cantitativă am folosit bentometrul
Surber cu o suprafaţă de 1060 cm2 dotat cu sită având ochiurile de 250 µm. Probele astfel prelevate
şi spălate au fost conservate în formaldehidă 4%.
Colectarea datelor biometrice
S-a utilizat un şubler digital. Măsurătorile se aplică evitându-se juvenilii, limita inferioară
convenită pentru lungimea totală fiind de 50 mm (Papadopol și Diaconu 1986). Părțile corpului
supuse măsurătorilor de biometrie sunt acelea care permit poziționarea fermă a aparatului de
măsurat: lungimea totală, lungimea cefalotoracelui, lungimea rostrului, lățimea telsonului, lăţimea
maximă toracală, lăţimea segmentului II abdominal, lungimea propoditului, lungimea
dactilopodituluii, lăţimea chelei. Au fost efectuate măsurători la 115 specimene aparținând speciei
Austropotamobius torrentium și 73 specimene aparținând speciei Astacus astacus.
Măsurarea parametrilor de mediu
Date care pot fi culese prin observare, cu minim de consum de energie şi echipamente:


aprecierea dimensiunilor corpului de apă;



aprecierea tipului de curgere;



aprecierea tipului de substrat;



aprecierea calitativă a vegetaţiei ripariene (până la nivel de gen) şi a gradului de
umbrire al albiei majoră (în procente);



aprecierea habitatului din preajma corpului de apă;



descrierea microhabitatului de capturare pentru fiecare specie sau grup de interes;



aprecierea condiţiilor meteorologice din ziua prelevării probei şi înainte;

De importanţă majoră sunt analizele fizico-chimice ale apei. Metodele şi protocoalele de
lucru folosite au fost cele specifice tipului de analiză şi mărcii aparatelor (tabel 1).
Tabel 1: Principalele caracteristici tehnice pentru parametrii măsurați în evaluarea calității apelor de
suprafață ale Munților Aninei
Unitate
Indicator
Interval de măsurare Instrument
Metodă
măsură
pH
1 – 14
HQ 40d
Gel electrolit
Oxigen dizolvat
mg.l0.00 – 20.00
HQ 40d
LDO
Temperatura apei
°C
-10 – +110
HQ 40d
senzor
Conductivitate
μS.cm.l- 0,01 – 400
HQ 40d
4 pini grafit
Duritate totală Ca + Mg
°dH
1 – 20
DR 2800
Metalftaleină
Deficit chimic de oxigen
mg.l0 – 40
DR 2800
Acid cromosulfuric
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Nitrați (N-NO3-)
Nitriți (N-NO2-)
Fosfați (P-PO43-)
Amoniu (N-NH4+)
Detergenți anionici
Cianuri

mg.lmg.lmg.lmg.lmg.lmg.l-

0.1 – 30.0
0.002 – 0.300
0.006 – 0.820
0.015 – 2
0,2 – 2
0,001 – 0,240

DR 2800
DR 2800
DR 2800
DR 2800
DR 2800
DR 2800

Cadmiu reducție
Diazotizare
Acid ascorbic
Albastru indofenol
MBA
Piridin-pirazolină

Cercetarea în laborator
Implică identificarea speciilor prin detalii de morfologie, un rol important avându-l piesele
bucale și apendicele corpului. În paralel am studiat forma generală a corpului, ornamentaţiile
urosomului şi a plăcilor epimerale. Este recomandată efectuarea de imagini digitale ce vor servi
apoi şi ca suport în realizarea de desene.
Prelucrarea și interpretarea datelor
Doar analizele statistice pot conduce la o serie de concluzii pertinente (Shrestha și Kazama
2007, Ouyang et al. 2006, Simeonov et al. 2003, Payne 1986). Au fost evidenţiate: valorile
extreme (minime şi maxime), media aritmetică, deviaţia standard, precum și diverse analize
avansate între şiruri de date: analiza dendrogramelor, analiza discriminantă, analiza varianței
(ANOVA). Aceste calcule complexe au fost realizate cu ajutorul unor programe software:
STATISTICA, PAST și EXCEL.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Lista speciilor de malacostracee acvatice identificate în bazinele hidrografice din
Munții Aninei
Clasa Malacostraca Latreille 1802
Austropotamobius torrentium (Schrank 1803)
Ordinul Decapoda Latreille 1802
Astacus astacus (Linnaeus 1758)
*Orconectes limosus (Rafinesque 1817)
Ordinul Amphipoda Latreille 1816

Gammarus balcanicus Schäferna 1922
Gammarus fossarum Koch, în Panzer 1835
Gammarus roeseli Gervais 1835

Ordinul Isopoda Latreille 1817
Asellus aquaticus (Linnaeus 1758)
*specie invazivă, identificată doar la vărsarea râului Nera în Dunăre, cu posibilitate de extindere.
Studii de biometrie la decapodele investigate în Munții Aninei
Asupra exemplarelor aparținând decapodelor au fost efectuate studii de biometrie. Raportul
dintre sexe la indivizii capturați (sex-ratio) este în favoarea femelelor la specia Austropotamobius
torrentium, un mascul la 1,017 femele, în timp ce pentru specia Astacus astacus raportul este în
favoarea exemplarelor de sex masculin, un mascul la 0,871 femele.
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Analiza discriminantă arată diferențele cele mai evidente între cele două sexe. Acestea unt
dimensiunile chelelor, similar cu rezultatele obținute în 1987 de Papadopol și Diaconu, pe un
eșantion de 27 de exemplare.
Dimensiunea maximă a specimenelor aparținând speciei Austropotamobius torrentium în
privința lungimii totale (LT) variază între limite similare atât la masculi cât și la femele, cel mai
mare mascul având lungimea totală a corpului de 94,00 mm, în timp ce cea mai mare femelă a fost
măsurată cu lungimea totală de 93,34 mm. În cazul lățimii segmentului II abdominal (L2A)
valoarea medie este mai mare în favoarea femelelor. Dimensiunea maximă a lungimii totale (LT)
la Astacus astacus este mai mare în favoarea masculilor, cel mai mare exemplar mascul având
127,34 mm, în timp ce cea mai mare femelă a fost măsurată la valoarea de 108,80 mm. Toate
valorile medii măsurate sunt mai mari în favoarea masculilor, comparativ cu femelele.
Pentru a compara populațiile din cele trei bazine hidrografice ale Munților Aninei, am
recurs la testul de analiza varianței (ANOVA). Întrucât distribuția speciilor nu a fost una uniformă
în toate cele trei bazine hidrografice, am folosit date provenite doar de la specimenele capturate în
stații cu un număr reprezentativ. În cazul speciei A. torrentium cel mai puternic caracter
discriminant îl au grupele de valori lungime propodit – lungime dactilopodit (LP-LD), lungime
propodit – lățime chelă (LP-LC) și lungime dactilopodit – lățime chelă (LD-LC). Pentru A. astacus
cel mai puternic caracter discriminant îl au aceleași grupe de valori ca și în cazul speciei
precedente, pe lângă acestea și perechea de parametri lungime totală – lungime cefalotorace (LTLCt). În urma analizei varianței rezultatele pentru grupurile de femele de A. torrentium din cele trei
bazine investigate nu satisfac limita de confidență (p ≤ 0,05) pentru niciunul din cele trei rapoarte
calculate. Totuşi, se poate observa o ușoară asemănare între populațiile din bazinele Nera și
Bârzava. Masculii arată diferențe statistic semnificative (p ≤ 0,05) in cazul raportului LP/LC
(figura 7).
ANOVA, p=0.01971
Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidentă
2,42

raport LP/LC Austropotamobius torrentium

2,40
2,38
2,36
2,34
2,32
2,30
2,28
2,26
2,24
2,22
2,20
2,18

Caras

Nera
bazin hidrografic

Figura 7: Testul ANOVA pentru exemplarele mascule de A. torrentium din bazinele hidrografice Nera și
Caraş, pentru raportul LP/LC
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În ceea ce privește specia A. astacus, putem observa că grupurile de femele din cele două
bazine investigate sunt semnificativ diferite în privința rapoartelor dintre lungimea propoditului și
lățimera chelei, precum și dintre lungimea dactilopoditului și lățimea chelei (figura 8 și 9).
ANOVA, p=0.04623
Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidentă
2,7

raport LP/LC Astacus astacus

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

Barzava

Caras
bazin hidrografic

Figura 8: Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. astacus din bazinele hidrografice Bârzava și
Caraş, pentru raportul LP/LC

ANOVA, p=0.03433
Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidentă
1,60

1,55

LD/LC Astacus astacus

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

Barzava

Caras
hidrographic basin

Figura 9: Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. astacus din bazinele hidrografice Bârzava și
Caraş, pentru raportul LD/LC
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Distribuția speciilor de malacostracee acvatice în Munții Aninei
Austropotamobius torrentium (Schrank 1803)
A fost găsit în toate cele trei bazine hidrografice
investigate, cel mai bine reprezentat fiind însă la nivelul
bazinului hidrografic al râului Nera. În bazinul Bârzava,
specia a fost întâlnită doar pe afluenții situați în aval de
lacurile de acumulare Văliug și Breazova. La toate aceste
stații, abundența relativă a acestei specii a fost sub valoarea
de 5 indivizi la 100 de metri de râu investigat. Bazinul
hidrografic al râului Caraș este slab reprezentat de acest
decapod, fiind înlocuit de specia Astacus astacus. Totuși,
am întâlnit specia în două locații situate în porțiunea
superioară. Ca singura specie de decapod, bazinul Nerei
este foarte bine reprezentat de această specie. În numeroase
pâraie au fost întâlnite populaţii cu abundența numerică de
peste 10 indivizi/100 m de râu.
Astacus astacus (Linnaeus 1758)
Specia a fost identificată în două din cele trei bazine
hidrografice: Bârzava și Caraș, cel mai bine reprezentată
fiind în bazinul râului Caraș. În bazinul hidrografic al
râului Bârzava, specia A. astacus a fost capturată doar în
apropierea lacului de acumulare Văliug și în afluentul
Doman. Pentru bazinul hidrografic al râului Caraş, am
constatat că această specie este bine reprezentată, populaţii
cu abundență

numerică mare

fiind

înregistrate

în

numeroase pâraie. La stația Buhui izvoare specia a fost
găsită

coabitând

cu

decapodul

Austropotamobius

torrentium, acesta fiind și specia dominantă.
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Orconectes limosus (Rafinesque 1817)
Investigațiile noastre efectuate în imediata apropiere a Munților Aninei au arătat prezența
speciei invazive Orconectes limosus la gura de vărsare a râului Nera în Dunăre, respectiv Balta
Nera. Extinzând apoi investigațiile prin activități de monitorizare a Dunării în aval de Baziaș,
specia invazivă a fost găsită prezentă până în zona Berzasca, la kilometrul 1018 față de vărsarea
Dunării în Marea Neagră (figura 10).

Figura 10: Punctele de monitorizare și prezență a speciei invazive Orconectes limosus (Pârvulescu et al.
2009)

Gammarus balcanicus Schäferna 1922
În urma investigațiilor efectuate în habitatele
acvatice lotice din Munții Aninei, se poate afirma că
aceasta este cea mai comună specie dintre toate
malacostraceele acvatice din această regiune, frecvența
cu care a fost observată în stațiile din Munții Aninei
ajungând la valoarea de 75% din totalul celor 52 de stații.
În bazinul hidrografic al râului Bârzava, specia
Gammarus balcanicus a fost găsită în numeroase stații
situate pe cursul principal în porțiunea superioară,
precum și pe afluenți. Pentru bazinul hidrografic al râului
Caraș, distribuția aceste specii arată prezența în stații
situate atât pe cursul principal, cât și pe afluenți.
Exceptând cursul principal al Nerei, specia a fost găsită
în toate celelalte stații.
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Gammarus fossarum Koch, in Panzer 1835
Observațiile noastre arată prezența acestei specii de amfipod
în partea de vest și nord-vest a Munților Aninei, în bazinul
hidrografic al râurilor Bârzava și Caraș. Pentru bazinul hidrografic
al râului Bârzava, specia a fost identificată doar în probele colectate
a două stații: Bârzava amonte de intrarea în orașul Reșița și Doman.
Mai bine reprezentat este însă bazinul hidrografic al râului Caraș. La
două din locațiile investigate (Oravița și Lișava) această specie
coabitează cu o altă specie de amfipod, și anume cu Gammarus
balcanicus.

Gammarus roseli Gervais 1835
Observațiile noastre arată că această specie trăiește în două
pâraie aflate în bazinul hidrografic al râului Caraș, pârâul Gelugu și
râul Caraș aval de chei (figura 78). La ambele stații, specia
coabitează cu Gammarus balcanicus, aceasta fiind însă mult mai
slab reprezentată numeric.

Asellus aquaticus (Linnaeus 1758)
Specia a fost identificată în toate cele trei bazine
hidrografice, dar cu o frecvență foarte mică (figura 78). Pentru
bazinul hidrografic al râului Bârzava, semnalăm prezența acestei
specii doar la stația situată aval de orașul Reșița, locație la care
densitatea acestei specii depășește 100 indivizi pe metrul pătrat. Tot
la o singură stație a fost găsită specia și în bazinul hidrografic al
râului Caraș, stația de pe pârâul Gelugu. În bazinul hidrografic al
râului Nera, specia a fost găsită la două din cele 13 stații.
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Caracteristicile ecologice calitative și cantitative
Frecvența
Ambele specii de decapode identificate au fost întâlnite cu frecvență sub 35% din totalul
celor 52 de stații investigate în Munții Aninei. Specia Austropotamobius torrentium (prezentă în
toate cele trei bazine) a fost găsită cu frecvența cea mai mare în bazinul hidrografic al râului Nera.
Specia Astacus astacus a fost găsit cu frecvență mare în bazinul râului Caraș, în timp ce lipsește
din apele bazinului Nera. În ceea ce priveşte amfipodele, specia cea mai frecvent întâlnită în
stațiile din Munții Aninei este Gammarus balcanicus. Celelalte două specii, Gammarus fossarum
şi Gammarus roeseli, au fost găsite la nivelul întregului masiv, cu o frecvență mai mică (figura
11).

Frecventa speciilor de malacostracee (% )
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Aus.tor

Ast.ast

Gam.bal

Gam.fos

Gam.roe

Ase.aqu

Barzava

29.4

23.5

76.4

11.7

0

5.8

Caras

9.1

59.1

72.7

22.7

9.1

4.5

Nera

61.5

0

76.9

0

0

15.3

Muntii Aninei

28.8

32.6

75

13.4

3.8

7.7

Figura 11: Frecvenţa speciilor de malacostracee, pe cele trei bazine hidrografice și întreg masivul
Abrevieri: Aus.tor = Austropotamobius torrentium; Ast.ast = Astacus astacus; Gam.bal = Gammarus balcanicus;
Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = G. roeseli; Ase.aqu = Asellus aquaticus

Densitatea speciilor de amfipode și izopode
Gammarus balcanicus este cea mai bine reprezentată specie din această regiune. În bazinul
hidrografic al râului Bârzava, populații cu densitate de peste 100 indivizi pe metrul pătrat au fost
găsite pe afluenții: Văliug, Grindești, Stârnic și Secu. Pentru bazinul hidrografic al râului Caraș,
populații cu peste 100 de indivizi pe metrul pătrat au fost găsite în zona de sud a acestui bazin, în
afluenții Cândeni și Vicinic. În bazinul hidrografic al râului Nera specia a fost găsită în populații
cu densitate mare la stațiile: Ștaier, Beiu și Predilcova. Gammarus fossarum este o specie de
amfipod care a fost găsită în partea de vest și nord-vest a Munților Aninei, în bazinul hidrografic al
râurilor Bârzava și Caraș. În bazinul hidrografic al râului Bârzava, densitatea indivizilor pe metrul
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pătrat a fost sub 100 de indivizi, la ambele stații unde a fost identificat. Populații foarte bine
reprezentate au fost identificate în bazinul hidrografic al râului Caraș, în afluenții Nermed, Oravița
și Natra. În bazinul hidrografic al râului Bârzava, la singura stație densitatea speciei Asellus
aquaticus a fost calculată la 125,12 ind/m2. Tot la o singură stație specia a fost găsită și în bazinul
hidrografic al râului Caraș, la stația Gelugu, însă cu densitate mai mică. În bazinul hidrografic al
râului Nera, specia a fost găsită la două stații. La stația de pe pârâul Ștaier s-au înregistrat valori
ridicate ale densității populației, calculată la 146,93 ind/m2.
Abundența numerică
Decapodul Austropotamobius torrentium în bazinul Bârzava a fost găsit în general cu
abundență numerică mică, cea mai bine reprezentată cu exemplare fiind stația Stârnic, cu 1,94
indivizi/100 m de râu. Cea mai slabă abundență numerică a fost calculată pentru stația Liscov, cu
0,5 indivizi/100 m de râu. În cele două stații din bazinul Caraș, abundența numerică a fost foarte
mare pentru această specie, la stația Cândeni fiind capturați în medie 32,08, iar la stația Buhui
izvoare 12,5 indivizi/100 m de râu. Cel mai bine reprezentate populații pentru această specie au
fost găsite în bazinul hidrografic al râului Nera, la stația Lăpușnic, amonte de sat, cu 63,33
indivizi/100 m de râu. Decapodul Astacus astacus prezintă populații bine reprezentate în bazinul
râului Bârzava, la stațiile Crivaia și Grindești, fiind calculată abundența numerică în jur de 11
indivizi/100 m de râu. În bazinul râului Caraș, populații cu abundența numerică peste 20
indivizi/100 m de râu au fost găsite în pârâul Clocotici, amonte de satul Clocotici, Răviștea și
Natra. Abundență numerică scăzută a fost calculată pentru pâraiele Valea Călugăra și Buhui
izvoare, cu aproximativ 1 individ/100 m de râu.
Dominanța numerică a malacostraceelor mari
În cazul decapodelor, in zona montană și submontană a Munților Aninei populațiile au fost
reprezentate de o singură specie pe un curs de apă. Cele două specii coexistă în același pârâu doar
la stația Buhui izvoare, în amonte de lacul Buhui. Specia dominantă fiind Austropotamobius
torrentium cu 94,69% din totalul specimenelor capturate la această stație.
Dominanța numerică a malacostracelor mici
Malacostraceele mici (amfipodele, izopodele) au fost găsite coabitând în 5 stații aflate în
toate cele trei bazine studiate. Stația cu cea mai mare diversitate de specii a fost stația Gelugu, din
bazinul râului Caraș, unde s-au identificat trei specii, două de amfipode: Gammarus balcanicus și
Gammarus roeseli, și izopodul Asellus aquaticus (figura 12).
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Dominanta numerica (%) stația Gelugu (A18)

5,55%

11,11%

Gam.bal
Gam.fos
Gam.roe
Ase.aqu

83,33%
Figura 12: Dominanța numerică a speciilor de malacostracee mici, colectate la stația Gelugu
(pentru abrevieri vezi figura 11)

O altă stație unde coabitează specii de malacostracee mici este stația de pe râul Caraș, aval
de Cheile Carașului, aici fiind întâlnite amfipodele Gammarus balcanicus și Gammarus roeseli
(figura 13). Tot în bazinul Carașului, la două stații, au fost găsite coabitând speciile Gammarus
balcanicus și Gammarus fossarum (figura 13).
Dominanta numerica (%) statia Oravita (A24)

Dominanta numerica (%) statia Caraș (A21)

15,39%

18,75%

84,61%

Gam.bal

Gam.bal

Gam.fos

Gam.fos

Gam.roe

Gam.roe

Ase.aqu

Ase.aqu

81,25%

Dominanta numerica (%) statia Lisava (A27)

25,00%
Gam.bal
Gam.fos
Gam.roe
Ase.aqu

75,00%

Figura 13: Dominanța numerică a speciilor de malacostracee mici, colectate la stația Caraș - stânga, stația
Oravița - dreapta, stația Lișava - centru
(pentru abrevieri vezi figura 11)

În bazinul Nera, o singură locație a fost găsită cu specii de malacostracee mici care
coabitează, stația Ștaier, cu specia Gammarus balcanicus și Asellus aquaticus (figura 14).
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Dominanta numerica (%) statia Ștaier (A22)

39,84%
Gam.bal
Gam.fos
Gam.roe
Ase.aqu

60,16%

Figura 14: Dominanța numerică a speciilor de malacostracee mici, colectate la stația Ștaier
(pentru abrevieri vezi figura 11)

Factori care influențează distribuția malacostraceelor acvatice în Munții Aninei
Distribuția speciilor este influențată de anumiți factori din mediu (Hudina et al. 2008,
Naura și Robinosn 1998). Astfel, valorile parametrilor fizici și chimici măsurați în teren au fost
subiectul analizelor și calculelor statistice, separat pe fiecare specie, evidențiind astfel preferința
pentru habitatele la care specia analizată a fost prezentă. Pentru aceasta, vom discuta separat
factorii fizici, factorii chimici, precum și impactul antropic în regiunea studiată.
Factori fizici
Altitudinea pentru speciile aparținând decapodelor are un caracter important doar în
distribuția speciei A. astacus, intervalul în care această specie a fost găsită fiind cuprins între 360 și
480 m, interval semnificativ diferit față de intervalul înregistrat la stațiile unde specia nu a fost
prezentă (figura 15 - stânga). În cazul speciei A. torrentium am constatat că altitudinea nu este un
factor limitativ al distribuției în apele din Munții Aninei (figura 16 – dreapta).
ANOVA, p=0,38433
Liniile v ertic ale reprez inta 95% din interv alul de c onfidenta

600

600

550
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500
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Altitudine (m)

Altitudine (m)

ANOVA, p=0,04915
Liniile v erticale reprez inta 95% din interv alul de confidenta

450
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300
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abs ent

250

As tac us as tac us

abs ent

Aus tropotamobius torrentium

Figura 16: Testele ANOVA pentru altitudine (m), Astacus astacus - stânga; Austropotamobius torrentium
– dreapta
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Analiza statistică a datelor despre altitudine pentru speciile de amfipode, arată că foarte
aproape de limita de confidență sunt rezultatele pentru G. balcanicus și G. fossarum. Altitudinea
medie la care G. balcanicus a fost colectat este de 425 m. Pentru G. fossarum media altitudinii se
află în jurul valorii de 300 m, iar în cazul speciei G. roeseli, datorită numărului mic de stații (două)
la care specia a fost prezentă considerăm nesemnificativ rezultatul testului statistic, situație
similară și pentru izopodului Asellus aquaticus.
Viteza de curgere a apei pentru Astacus astacus arată o preferință ridicată față de habitatele
cu o curgere rapidă (figura 17). Aceeași tendință de a ocupa habitate cu apă bine oxigenată se
constată și în cazul speciei Austropotamobius torrentium, (figura 17). Preferințele în cazul speciei
Gammarus balcanicus sunt mai puțin legate de un anume tip de curgere (figura 17). În cazul
speciilor Gammarus fossarum și G. roeseli, preferințele se îndreaptă spre ape cu o curgere mai
lentă, situație întâlnită și în cazul speciei de izopod Asellus aquaticus (figura 17).

Figura 17: Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu viteza de curgere a apei. Marcajele
reprezintă frecvența: roșu – peste 50%, galben – 10-50 %, linie întreruptă – sub 10%. (pentru abrevieri vezi
figura 11)

Lățimea albiei minore. Analizând datele cu lățimea medie a albiei minore a apelor studiate,
constatăm că majoritatea specimenelor de A. astacus au fost capturate în porțiuni cu albia între 1 și
4,5 m, în timp ce la A. torrentium majoritatea specimenelor au fost găsite în zone cu valori între 1
și 2 m lățime, media tuturor stațiilor din Munții Aninei aflându-se în jurul valorii de 3 m. Aceste
rezultate se explică prin faptul că A. torrentium preferă habitate de tip pârâu mic, mai puțin expuse
viiturilor de primăvară (Vlach et al. 2009).
Substratul albiei minore. Așa cum reiese din figura 18, majoritatea speciilor de
malacostracee din Munții Aninei au fost întâlnite pe substrat alcătuit preponderent din pietre și
pietriș, substrat ce permite găsirea refugiilor pentru aceste nevertebrate.
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Figura 18: Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu granulația substratului (pentru
abrevieri vezi figura 17)

Gradul de umbrire al albiei majore. Analizând datele cu privire la gradul de acoperire al
albiei cu vegetație perenă, observăm că speciile de malacostracee înregistrează o tendință spre
habitate cu un grad mare de umbrire, în cele mai multe din cazuri fiind întâlnite la o acoperire mai
mare de 70% (figura 19).

Figura 19: Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu gradul de umbrire a albiei (pentru abrevieri
vezi figura 17)

Tipul de habitat din preajma albiei majore. Din punct de vedere al distribuției speciilor în
conformitate cu habitatul din preajma stațiilor de prelevare putem observa că etajul pădurilor de
amestec și de foioase este preferat de toate speciile de malacostracee identificate în Munții Aninei
(figura 20).
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Figura 20: Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu tipul de habitat preajmă (pentru abrevieri vezi
figura 17)

Factori chimici
În încercarea de a stabili care dintre parametrii chimici ai apei, analizați la cele 52 de stații,
au un anume efect asupra distribuției speciilor de malacostracee, vom discuta în continuare datele
calitative pentru fiecare specie prin testul analizei de varianță (ANOVA) comparând lotul de date
pentru fiecare parametru la stațiile unde specia a fost prezentă cu lotul de date la care specia
lipsește (Muxik et al. 2007).
Relația dintre chimismul apei și speciile de decapode
Pentru Astacus astacus testul ANOVA nu arată rezultate semnificative la niciunul dintre
parametri măsurați, aproape însă de limita de confidență aflându-se valorile pentru nitriți, deficit
chimic de oxigen și detergenți anionici activi (figura 21-23).
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Figura 21: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. astacus,
pentru nitriți
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Figura 22: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. astacus,
pentru deficit chimic de oxigen
ANOVA, p=0,09825
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Figura 23: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. astacus,
pentru detergenți anionici activi

În cazul speciei Austropotamobius torrentium, testul ANOVA arata diferențe semnificative
pentru setul de valori ale pH-ului și nitraților (figura 24, 25).
ANOVA, p=0,03124
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Figura 24: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A.
torrentium, pentru pH
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ANOVA, p=0,01624
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Figura 25: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A.
torrentium, pentru nitrați

Valori apropiate de limita de confidență s-au înregistrat și pentru nitriți și oxigen dizolvat
(figura 26, 27).
ANOVA, p=0,10879
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Figura 26: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A.
torrentium, pentru nitriți
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Figura 27: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A.
torrentium, pentru oxigen dizolvat
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O comparație între cele două specii, prin prisma lotului de date măsurate la locațiile în care
trăiesc, arată o diferență foarte aprope de limita de relevanță doar pentru nitrați, specia A.
torrentium fiind mai puțin tolerantă (figura 28).
ANOVA, p=0.09394
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Figura 28: Testul ANOVA pentru nitrați, intre stațiile cu A. astacus și stațiile cu A. torrentium

În ciuda rezultatelor obținute, alături de rezultatele altor autori (Laurent 1985, Foster și
Turner 1993, Troschel 1997, Broquet et al. 2002, Trouilhe et al. 2002), nu poate fi demonstrată
cauza pentru care speciile de decapode lipsesc în unele stații la care calitatea apei este foarte bună.
O posibilă explicație ar putea fi proasta calitate a apei cursurilor principale, această situație făcând
imposibilă migrarea naturală spre noi teritorii.
Relația dintre chimismul apei și speciile de amfipode
Pentru Gammarus balcanicus testul arată rezultate semnificative pentru nitriți, fosfați,
oxigen dizolvat, deficit chimic de oxigen, magneziu (figura 29-33) precum și rezultate apropiate de
limita de confidență.
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Figura 29: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru nitriți
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ANOVA, p=0,03816
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Figura 30: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru fosfați
ANOVA, p=0,01486
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Figura 31: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru oxigen dizolvat
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Figura 32: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru deficit chimic de oxigen (CCO-Cr)
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ANOVA, p=0,05336
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Figura 33: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru magneziu

Foarte aproape de limita de confidență se află și rezultatele pentru amoniu și detergenți
anionici activi (figura 34, 35).
ANOVA, p=0,08765
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Figura 34: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru amoniu
ANOVA, p=0,08129
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Figura 35: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G.
balcanicus, pentru detergenți anionici activi
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În cazul speciei de amfipod Gammarus fossarum rezultatele statistice nu au trecut pragul de
confidență pentru niciunul din parametri măsurați. Valori apropiate se remarcă în cazul durității
totale. Numărul mic de stații la care această specie a fost identificată face ca testul să aibă un nivel
slab de relevanță.
Relația dintre chimismul apei și specia de izopod Asellus aquaticus
Această specie preferă habitate acvatice cu o calitate mai slabă de cât celelalte
malacostracee întâlnite în Munții Aninei (Pashkova și Korotneva 2000, Hargeby 1990, Økland
1978). Testele statistice au depășit pragul de confidență pentru 4 dintre parametrii măsurați:
amoniu, nitrați și nitriți (figura 36-38).
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Figura 36: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. aquaticus,
pentru amoniu
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Figura 37: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. aquaticus,
pentru nitrați
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ANOVA, p=0,03371
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Figura 38: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. aquaticus,
pentru nitriți

De asemenea, testele statistice arată că preferințele acestei specii de izopod pentru
oxigenul dizolvat în apă nu sunt foarte ridicate (figura 39).
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Figura 39: Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. aquaticus,
pentru oxigen dizolvat

Impactul antropic
Principalele zone cu un impact negativ asupra calității apei o constituie localitățile aflate pe
curs de apă. Calitatea apei cade de obicei în clase mult inferioare clasei din amonte. Cel mai
puternic impact îl au orașele Reșița și Anina asupra râurilor Bârzava și respectiv Gârliște. Tot
orașul Anina influențează și calitatea pârâului Ștaier, însă într-o măsură mai mică prin cartierul
Ștaierdorf. Efecte negative asupra apelor curgătoare cauzează și localitățile rurale, apa pâraielor
Clocotici și Cândeni fiind atât de mult poluată, încât trece din clasa II în clasa V, iar în cazul
Lăpușnic și Moceriș calitatea apei coboară în clasa IV. Pe cursul principal al râului Nera apa este
detereiorată de localitățile din amonte. La niciuna din acesta stații nu au fost găsite specii de
decapode, specia întâlnită la aceste stații fiind izopodul Asellus aquaticus.
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O situație aparte a fost întâlnită în cazul pârâului Cândeni, pârâu ce traversează satul
Socolari, unde cu ocazia investigațiilor am surprins mortalitate în masă la specia A. torrentium, cel
mai probabil spălătoriei tradiționale încă în uz. În urma observațiilor din teren am mai constatat o
creștere a concentrației de fosfați la stația Beiu, la câteva zeci de metrii aval de zona de campare
Canton Beiu, intens frecventată de turiști în perioada de vară, fătă a reprezenta o amenințare pe
termen lung asupra faunei acvatice.
Efecte de scădere a calității apei au fost constatate și acolo unde, în amonte, se executau
lucrări de exploatare forestieră, efecte manifestate în special prin creșterea concentraței de fosfați.
La stația Liscov exploatarea era în plină desfășurare, calitatea apei încadrându-se clasei IV datorită
nitriților și în clasa III datorită fosfaților. Exploatare forestieră activă a mai fost observată în zona
din amonte a pârâului Comarnic, unde apa se încadrează clasei IV datorită fosfaților. Totuși,
calitatea apei acestor stații nu deteriorează semnificativ fauna de malacostracee, însă transportul
acestui compus în aval poate determina eutrofizarea lacurilor de acumulare (DePinto et al. 1981,
Sharpley 1993).
Efecte negative în privința scăderii calității apei se înregistrează și după trecerea pâraielor
prin barajele artificiale de acumulare, o situație relevantă fiind Lacul Văliug. Aici apa Bârzavei
cade din clasa III în clasa IV de calitate, ne mai prezentând în fauna bentonică nicio specie de
malacostraceu, revenind la clasa III în aval. În cazul lacurilor mai mici se constată că apa nu-și
modifică semnificativ parametrii de calitate. Un efect negativ asupra calității apei s-a înregistrat și
în zona din amonte a pârâului Poneasca, zonă în care se executau lucrări pentru construcția
barajului de acumulare.

CONCLUZII
Ca urmare a cercetărilor efectuate asupra malacostraceelor acvatice în habitatele lotice ale
Munților Aninei, se desprind principalele concluzii.
Au fost identificate două specii aparținând decapodelor: racul-de-râu – Astacus astacus
(Linnaeus 1758) și racul-de-ponoare – Austropotamobius torrentium (Schrank 1803); trei specii de
amfipode: Gammarus balcanicus Schäferna 1922, Gammarus fossarum Koch, în Panzer 1835 și
Gammarus roeseli Gervais 1835; una de izopode acvatice Asellus aquaticus (Linnaeus 1758). Nu
au fost identificate specii de malacostracee invazive în apele din Munții Aninei.
Decapodul Austropotamobius torrentium poate fi întâlnit în toate cele trei bazine
hidrografice, însă frecvența cea mai mare s-a dovedit a fi în bazinul hidrografic Nera. Decapodul
Astacus astacus trăiește doar în bazinele Bârzava și Caraș, cel mai frecvent fiind întâlnit în stațiile
aflate în bazinul râului Caraș.
31

Cea mai frecventă specie de amfipod este Gammarus balcanicus, întâlnită în apele celor
trei bazine investigate. Gammarus fossarum lipsește din apele bazinului hidrografic al râului Nera.
Specia Gammarus roeseli a fost găsită doar în probele colectate din bazinul Caraș, cu o frecvență
mai mică de cât a celorlalte specii de amfipode.
Izopodul Asellus aquaticus a fost găsit cu frecvență scăzută, în probele provenite din toate
cele trei bazine investigate.
Cel mai frecvent au fost găsite malacostracee în ape cu tip de curgere rapidă sau moderată.
În ceea ce privește preferința pentru granulația substratului, pietrele și pietrișul s-au dovedit a fi
cele mai frecventate de specii. Habitatele din preajma apelor au fost predominat reprezentate de
păduri de foioase și amestec, asigurând astfel un grad de umbrire ridicat. Altitudinea are un
caracter important în distribuție pentru Astacus astacus, Gammarus balcanicus și Gammarus
fossarum.
Prelucrarea statistică a datelor de distribuție a speciilor, în corelație cu valorile parametrilor
chimici măsurați la fiecare din cele 52 de stații investigate în Munții Aninei, scoate în evidență
nivelul optim pentru fiecare specie.


Intoleranța față de amoniu se manifestă doar în cazul amfipodului Gammarus
balcanicus în timp ce pentru izopodul Asellus aquaticus rezultatele arată că specia
tolerează bine valori foarte ridicate.



Nitrații au un efect negativ asupra prezenței speciilor în cazul decapodului
Austropotamobius torrentium, dar în același timp specia Asellus aquaticus manifestă
toleranță pentru valori ridicate.



Prezența nitriților în apă este slab tolerată de către ambele specii de decapode, precum
și de amfipodul Gammarus balcanicus, în timp ce izopodul Asellus aquaticus
manifestă o toleranță ridicată și în cazul acestui parametru.



Fosfații nu influențează semnificativ distribuția decapodelor, însă amfipodul
Gammarus balcanicus evită stațiile cu concentrații mari, deși a fost întâlnit și la valori
apropiate de limita maximă.



Cantitatea de oxigen dizolvat s-a dovedit a fi un factor determinant pentru distribuția
decapodului Austropotamobius torrentium și amfipodul Gammarus balcanicus, aceste
specii preferând valori ridicate.
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