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INTRODUCERE 

 

În contextul actual al diversităţii speciilor existente, crustaceele ocupă o poziţie 

importantă în circuitul trofic al ecosistemelor acvatice, fiind principalele convertitoare ale 

resurselor trofice primare în biomasă animală. Acolo unde trăiesc, crustaceele se găsesc în 

număr foarte mare. Le putem numi „sanitarii” apelor fără de care lumea ar deveni un focar de 

infecţie. Crustaceele curăţă locul în care trăiesc, pentru că se hrănesc cu substanţe aflate în curs 

de descompunere. Pe de altă parte, numărul lor mare și deosebita lor valoare nutritivă, fac din 

crustacee un real beneficiu pentru prosperitatea animalelor consumatoare.  
 

Clasa Malacostraca (Arthropoda: Crustacea: Malacostraca) grupează crustacee de talie 

medie sau mare, ce au corpul bine diferenţiat în cele trei regiuni. 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 mai păstrează şi astăzi un caracter de primitivitate (caracter ce trădează 

înrudirea lor cu anelidele polichete) şi anume, prezenţa apendicelor abdominale, fapt ce arată că 

provin din strămoşi cu apendice prezente la toate segmentele corpului. Înainte de Terţiar aceştia 

nu puteau fi adaptaţi la viaţa dulcicolă şi, se pare că au avut două centre genetice, unul pentru 

grupul Astacus de tip leptodactylus – bazinul ponto-caspic, şi altul de tip torrentium pentru 

grupul Austropotamobius – o veche mare vest-europeană. Grupul Austropotamobius este şi cel 

mai vechi, a cucerit apele dulci chiar la începutul terţiarului, trecând mai târziu spre est, către 

limitele sale carpatice actuale. Grupul Astacus ar fi apărut abia în postglaciar, după topirea 

calotei glaciare a Europei, chiar cu specia Astacus astacus, urmată de Astacus colchicus. Mai 

recent apărut este considerat Astacus leptodactylus (Scholtz 1999, Băcescu 1967).  

Decapodele prezintă o morfologie foarte variată, la cele mai primitive forme aspectul 

este de crevetă, dar ca urmare a unei lungi evoluţii şi adaptări la viaţa bentonică s-a trecut de la 

aspectul de crevetă la cel de rac şi cel de crab. Cu alte cuvinte, carapacea s-a tot extins şi întărit, 

rostrul s-a scurtat, flagelii antenulelor s-au redus, pereiopodele fine ale crevetelor s-au 

transformat în picioarele groase ale racilor sau crabilor, abdomenul s-a redus şi s-a îndoit sub 

carapace pierzând paleta înotătoare la crabi. O cale aparte în evoluţia decapodelor o au pagurii. 

Din cauza adaptării lor la viaţa în cochilii părăsite, carapacea le-a rămas moale pe laturile 

cefalotoracelui şi pe abdomen, au devenit un fel de sac pielos ce se răsuceşte în cochilia 

gastropodului. Un alt aspect interesant, la decapode, îl reprezintă regenerarea oricărui apendice 
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pierdut. Adesea însă, noul apendice format aparţine unui tip filogenetic mai primitiv. 

Decapodele au sexe separate, masculii eliberând sperma în nişte formaţiuni numite 

spermatofori, un fel de pungi cu spermii gata de a fi plasate pe placa sternală a femelelor. 

Transferul spermatoforilor se face prin acuplare, după care femela va depune ouăle, apoi 

arcuindu-şi abdomenul sub cefalotorace formează o cupă protectoare (Radu și Radu 1967). 

Dezvoltarea la formele primitive (crevete) se face trecând prin stadii larvare libere, însă la raci 

şi crabi fazele larvare sunt atât de scurte încât din ou nu mai iese o larvă liberă, ci una 

intermediară între larvă şi juvenil. În toată această perioadă, la formele evoluate, femela 

protejează şi îngrijeşte ponta sau juvenilii, până aceştia devin independenţi, oxigenându-i prin 

mişcări succesive ale pleopodelor, curăţindu-i de eventualii paraziţi sau debarasând ouăle 

nefecundate (Băcescu 1967).  

Amfipodele sunt malacostracee de talie medie, dimensiunile pentru adulţi fiind 

cuprinse între 5 şi 20 mm, corpul lor având aspect arcuit. Numeroase caractere morfo-

anatomice comune cu izopodele (ochi sesili, contopirea capului cu primul segment toracic, 

lipsa exopoditelor la pereiopode) fac plauzibilă ideea că îşi trag originea dintr-un strămoş 

comun, foarte asemănător copepodelor. În ceea ce priveşte derivarea şi înrudirea, ordinul 

Gammaridea este cel mai primitiv fiind în acelaşi timp şi punct de plecare pentru celelalte 

subordine. Gamaridele prezintă structura cea mai simplă şi cea mai completă, întrunind 

caracterele principale ale ordinului: dezvoltarea puternică a plăcilor coxale şi epimerale, 

uropode puternice, glandă antenară puternic dezvoltată plus răspândirea acestora în toate apele 

Terrei. Subordinul Caprellidea derivă din cel precedent, evoluând pe calea unor reduceri 

calitative şi cantitative: dispariţia plăcilor epimerale, slaba dezvoltare a pereiopodelor sau chiar 

dispariţia acestora, pleonul şi urosomul foarte reduse, purtând slabe rudimente de apendice. 

Lipsa plăcilor epimerale la reprezentanţii subordinului Ingolfiellidea permite ipoteza că derivă 

din aceeaşi strămoşi ca şi Caprellidea, strămoşi ce aparţineau gamaridelor cu plăci coxale şi 

epimerale reduse. Subordinul Hyperiidea cuprinde amfipode adaptate la viaţa pelagică, 

caracterizându-se printr-o dezvoltare puternică a ochilor, a capului şi a toracelui (Cărăuşu și 

colab. 1955). 

Amfipodele trăiesc în general în mări, ape salmastre, dar şi în ape dulci. Formele marine 

se găsesc în apropierea ţărmului, în zona de flux şi reflux, dar există reprezentanţi ce preferă să 

trăiască şi la adâncimi de până la 5000 m. Aproape în exclusivitate, sunt forme bentonice 

psamofile, litofile sau iliofile, dar există şi câteva specii natante. 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). Există genuri (Niphargus sp.) ce preferă apele 
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subterane freatice, fântâni, peşteri, izvoare. Unele specii (ca talitridele) pot rămâne şi pe uscat 

înfundate în nisip. Se cunosc şi câteva specii ce trăiesc comensal sau parazit. Înmulţirea, la 

amfipode, se face numai prin reproducere sexuată, există de asemenea dimorfism sexual şi 

comportamente premergătoare copulării. Femela poartă ponta fecundată la baza pereiopodelor 

toracelui, într-o pungă marsupială formată din oostegite, iar dezvoltarea nu presupune stadii 

larvare, juvenilii semănând bine cu adulţii (Radu și Radu 1967). Nu se cunoaşte hermafroditism 

la amfipode, chiar dacă la unii masculi de Orchestia s-au înregistrat cazuri anormale de 

prezență a ovulelor în glandele testiculare, totuși acestea nu ajung la maturitate şi nici nu sunt 

evacuate. Trecerea peste anotimpul rece se face cel mai adesea prin forma de adult (Cărăuşu și 

colab. 1955). Amfipodele reprezintă sursa de bază pentru hrana peștilor, ofereind o mare 

varietate de acizi grași (Kolanowski et al. 2007).  

Izopodele au luat o direcţie evolutivă aparte, fiind singurele crustacee capabile să 

trăiască pe uscat, numeroase specii actuale fiind terestre. Aşadar, corpul lor s-a diferenţiat 

considerabil culminând cu aşa-numitul comportament de volvaţie, prin aceasta înţelegând 

posibilitatea unor izopode terestre de a se îndoi puternic şi strânge până la formarea unei sfere, 

cu faţa ventrală spre interior, suprafaţa exterioară fiind formată numai din suprafaţa tergală a 

corpului. Este unul din mijloacele de apărare realizat independent la unele linii filogenetice, 

atât inferioare, cât şi superioare. Această adaptare s-a dovedit foarte eficientă nu numai în 

apărare, dar şi ca mijloc foarte eficient în păstrarea umidităţii în condiţiile vieţii terestre (Radu 

1983, Radu 1985).  

Dintre toate crustaceele, izopodele sunt grupul cu valenţele de variabilitate şi de 

adaptabilitate cele mai bogate. Ele 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, de la viaţa 

obscuricolă sau chiar până la expunerea în plin soare. După nişa ecologică pe care o ocupă, 

izopodele terestre aparţin mai multor grupe sau categorii ecologie: paludicole, praticole, 

silvicole, humicole, corticole, calcicole, troglofile, endogee, cavernicole, mirmecofile, sau chiar 

antropofile. Se hrănesc cu detritusul organic (mai ales de origine vegetală), în special frunze 

căzute de foioase. Ca factori limitativi ai distribuţiei un rol important îl are umiditatea (pentru 

speciile terestre) şi lumina, izopodele fiind specii lucifuge (Radu 1983, Radu 1985). Se 

înmulţesc sexuat (mai rar partenogenetic), fecundaţia fiind internă, iar ponta este purtată de 

către femela într-o pungă marsupială dispusă pe partea ventrală a toracelui (Radu și Radu 

1967). Dezvoltarea se face trecând prim mai multe stadii larvare, stadii cărora li s-a atribuit o 
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importanţă filogenetică mare, în sensul că la unele specii un anumit stadiu poate corespunde ca 

aspect morfologic cu stadiul adult de la altă specie (Steel 1982).  

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 prin faptul ca este cea 

mai sensibilă specie la poluanți, dintre toți racii (Băcescu 1967). 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 râul Miniş, pârâul Righidia (afluent al 

Minişului, în zona localităţii Bozovici), precum şi în pârâul Navățu Mare, afluent al Caraşului 

ce străbate Peştera Comarnic (Băcescu 1967). Bănărescu şi Oprescu (1971) menţionează 

nelocalizat prezenţa speciei în afluenţi ai Nerei din zona montană. Hărțile de distribuție 

prezentate de Machino și Füreder (2005) pentru A. torrentium fac referire doar la contextul larg 

european. Machino și Holdich (2006) menționează specia în sud-vestul Transilvaniei şi vestul 

Olteniei. 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. Machino și Holdich fac 

referire în 2006 la lucrări publicate în care apar date cu referire la distribuţia speciilor A. 

astacus şi A. leptodactylus în România. Cea mai recentă monografie despre speciile de raci 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.  
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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, 4 specii aparținând genului Orconectes, 3 genului Cherax, 2 genului 

Procambarus și una genului Pacifastacus (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), având căi de răspândire de la o regiune la alta prin canale, râuri, inundaţii sau chiar prin 

intermediul oamenilor (Holdich și Pöckl 2007). Dintre ţările apropiate de România în amonte 

pe Dunăre, Ungaria, Croația si Slovacia sunt afectate deja de prezența a două specii: 

Pacifastacus leniusculus şi Orconectes limosus (Puky 2009, Maguire et al. 2008, Maguire și 

Klobučar 2008, Sallai și Puky 2008, Janský și Kautman 2007, Petrusek și Petruscová 2007, 

Puky et al. 2005). În Serbia se găseşte Orconectes limosus (Simić et al. 2008, Pavlović et al. 

2006). Aceste decapode invazive sunt deopotrivă competitori (Schultz et al. 2006, Holdich 

2003, Usio et al. 2001, Vorburger și Ribi 1999), cât și potențiali transportori ai unei maladii 

mortale importată odată cu racii din America de Nord, Aphanomyces astaci (Kozubiková et al. 

2009, Kozubiková et al. 2008, Nylund et al. 1993), având ca efect pe termen lung declinul 

biodiversității în regiunile afectate (Geiger et al. 2005, Rodriguez et al. 2005). Pe de alta parte, 

culoarul Dunării constituie calea de răspândire înspre amonte pentru câteva specii de amfipode 

care în ultimii ani au înregistrat o puternică expansiune dinspre regiunea balcanică și ponto-

caspică spre vestul și nordul Europei (Buřič et al. 2009b, Grabowski et al. 2007a). Astfel, unele 

specii native pentru România au ajuns să colonizeze în vestul Europei, prin sistemul Rin-

Dunăre, conectat prin Canalul Ludwig în 1845: Echinogammarus ischnus, Pontogammarus 

robustoides, Obesogammarus crassus, Dikerogammarus haemobaphes, D. villosus (Grabowski 

et al. 2007c, Jaždžewski et al. 2005, Jaždžewski et al. 2004, Jaždžewski et al. 2002), specia D. 

villosus ajungand chiar până în lacul alpin Lac du Bourget – Franța (Bacela et al. 2008, 

Grabowski et al. 2007b).  

Aria investigată, Munții Aninei, fiind localizată în sud-vestul României, 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 bentosului (Petrovici 2009, Wang et al. 2007, Wang et al. 

2006, Westman, în Alabaster 1985). Zona Munților Aninei este o îmbinare între munte și deal, 

între carst și necarst, traversată de trei bazine hidrografice importante: Bârzava, Caraș și Nera 
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(Ujvari 1972, Bleahu și Rusu 1965). 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.  

Chimia mediului utilizează mai multe tipuri de teste pentru a evidenția valoarea unui 

parametru. 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, încadrând apele în 5 clase de calitate. 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 reprezintă un grup de substanțe cu 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), în strânsă dependență cu durata de acțiune 

și tipul de microhabitat (Persoone et al. 2009). Concentrația amoniului reprezintă suma 

formelor ionizate (NH4
+) și a formelor ne-ionizate (NH3), echilibrul dintre cele două fiind în 

strânsă dependență de pH și temperatură, când valoarea pH-ului și temperatura cresc, crește și 

concentrația formei neionizată. Între valori ale pH-ului de 6,00 până la 9,00 forma dominantă a 

amoniacului este cea ionizată în proporție de 75 – 100%, dar pentru un pH de 11,00 forma 

neionizată este prezentă în proporție de 96% (Balance 1996). Studii efectuate pentru această 

substanță arată că toxicitatea pentru organismele acvatice este foarte mare în cazul formei 

neionizate, în timp ce forma ionizată este considerabil mai puțin toxică (Russo 1985, Adams și 

Bealing, în Calow 1994, Richardson 1997, Constable et al. 2003). Dintre toate grupele 

taxonomice de animale acvatice pentru care s-au făcut cercetări asupra toxicității amoniului, 

nevertebratele și peștii sunt printre cele mai sensibile, arătând o toxicitate acută (96-ore LC50) 

la concentrații mai joase de 0,6 mg.l-1 N-NH3 și toxicitate cronică (30–60-zile LOEC și 72-zile 

LD50) la valori sub 0,05 mg.l-1 N-NH3 (Camargo și Alonso 2006). În acord cu Liu et al. (1995) 

toxicitatea la 24, 48, 72 și 96-ore LD50, pentru forma neionizată NH3 a fost 2,92; 3,63; 4,47 și 

8,11 mg.l-1 N-NH3 în cazul experimentelor pe juvenili de Cherax quadricarinatus (Decapoda: 

Parastacidae). Criteriile internaționale pentru nivelul de toxicitate acut și cronic al amoniului 

variază între 0,05 și 0,35 mg.l-1 N-NH3 pentru expunere scurtă și 0,01 – 0,02 mg.l-1 N-NH3 

pentru expunere de lungă durată, aceasta fiind și limita estimată și recomandată protecției 

animalelor acvatice sensibile (US Environmental Protection Agency 1986 și 1999, Constable et 

al. 2003, Alonso 2005).  
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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). Dintre diferitele grupe taxonomice de nevertebrate și pești supuse testelor de toxicitate, 

crustaceele decapode și amfipode par a fi cele mai sensibile, toxicitatea acută (96-ore LC50) 

manifestându-se pentru valori mai mici de 3,00 mg.l-1 N-NO2 iar intervalul de siguranță (96-ore 

LC0.01) sub 0,25 mg.l-1 N-NO2 (Camargo și Alonso 2006). Pe baza datelor de toxicitate acută, 

Alonso (2008) stabilește intervalul de 0,08 – 0,35 mg.l-1 N-NO2 ca fiind adecvat pentru 

protecția animalelor acvatice sensibile.  

Toxicitatea ionilor de nitrat dizolvați în apă este considerată irelevantă (Russo 1985, 

Camargo et al. 2005), chiar și la un nivel de 25,00 mg.l-1 N-NO3. 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). În orice caz, comparativ cu 

toxicitatea nitriților, s-a constatat o permeabilitate la nivelul membranei branhiale mult mai 

redusă pentru nitrați, ceea ce într-adevăr argumentează slaba lor toxicitate (Jensen 1996, Scott 

și Crunkilton 2000, Cheng și Chen 2002, Alonso și Camargo 2003, Camargo et al. 2005). 

Numeroase laboratoare din lume studiază efectele adverse cauzate de nitrați, mai ales în cazuri 

de expunere prelungită. Dintre diferitele grupe taxonomice supuse testelor, de departe 

trihopterele, amfipodele și salmonidele par a fi cele mai sensibile, limita de protecție fiind 

stabilită sub valori de 5,00 mg.l-1 N-NO3. Camargo et al. (2005) propune limita maximă pentru 

protecția animalelor acvatice sensibile la 2,00 mg.l-1 N-NO3.  

Concentrația fosfaților dizolvați în apele de suprafață variază în strânsă legătură cu 

variația concentrației din sol (Smith et al. 2007), creșteri importante fiind înregistrate în special 

în zona pădurilor de foioase în perioada în care are loc căderea și descompunerea frunzelor 

(Battle și Golladay 2002), dar și în zonele de deal și șes unde exista activități agricole 

(Chambers et al. 2006). Cercetările au arătat că ploile antrenează fosfații din sol în apele 

curgătoare și stătătoare, ducând astfel și la schimbări în componenţa faunei de nevertebrate 

bentonice (Chambers et al. 2006). Toxicitatea directă a fosfaților nu a fost demonstrată față de 

nevertebratele acvatice, pericolul acestui compus constând în bio-accesibilitatea sa crescută 

pentru alge și plante, favorizând astfel fenomenul de eutrofizare (Sharpley 1993, Sharpley et al. 

1992, DePinto et al. 1981).  

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 
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esențială organismelor aerobe, fiind un parametru important, adesea scăderea acestuia din 

diverse motive duce la efecte dramatice de 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 (Ca2CO3) intră în compoziția chimică a crustei la crustacee. Teste de 

laborator arată că eclozarea ouălor la unele specii de pești depinde de duritatea totală a apei 

(Molokwu și Okpokwasili 2002). De asemenea, duritatea apei are efecte asupra toxicității 

metalelor grele din apă, concentrația de metal necesară imobilizării a 50% din animalele de test 

la 24, 48, 72 și 96 de ore diferă semnificativ în apă cu duritate mică față de apa dură (Rathore și 

Khangarot 2002). Echilibrul concentrațiilor magneziului și a calciului în apă este important 

pentru crustacee, mai ales în procesul de refacere a crustei după năpârlire (Greenaway 1993), o  

parte din aceste săruri fiind totuși suplinită prin consumarea vechii cruste (Steel 1982).  

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). Acest ion se leagă 

de proteinele ce conțin fier, cupru sau sulf, alterând funcționalitatea acestora. La cele mai multe 

animale efectul major se manifestă asupra sistemului nervos, respirator și cardiovascular, 

ducând la comă și colaps (Ballantyne 1987).  

Concentrația substanțelor tensio-active (surfactanți) din apă depinde și de interacțiunea 

cu suprafețele, dar și de duritate (concentrația de electroliți), de aceea testele pentru acest 

parametru au un grad ridicat de subiectivitate (Hu și Tuvell 1988). Efectul negativ asupra 

mediului este bine cunoscut, manifestându-se prin mortalitate în masă în cazul deversărilor 

masive, mai ales în habitate cu debit redus (Pârvulescu 2009a).  

Gradul diferit de sensibilitate a celor trei grupe de malacostracee se reflectă și prin 

prisma unuia dintre cei mai utilizați indici de calitate a apelor prin metode biologice, și anume 

indicele BMWP (biological monitoring working party). În calculul acestui indice, grupelor de 

nevertebrate bentonice li s-a acordat un scor de la 1 la 10. Decapodele Astacidae sunt notate cu 

8, amfipodele Gammaridae cu 6, iar izopodele Asellidae cu 3 (Chapman et al. 1996, în Bartram 

și Balance Ed.). Totuși, în distribuția speciilor în habitatele naturale un rol important îl 

manifestă și preferința speciilor față de substrat, tipul de râu, habitatul din preajmă sau chiar 

gradul de umbrire al albiei (Payne 1986), nu în ultimul rând importante fiind și căile de 

colonizare postglacială (Taberlet et al. 1998).  
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Capitolul 1 

ISTORICUL CERCETĂRILOR MALACOSTRACEELOR 
DIN ROMÂNIA ȘI EUROPA 

 

Cunoaşterea crustaceelor nu este şi nu a fost un domeniu marginalizat, numărul de 

specii mare, ca și mediile de viaţă în care trăiesc, le fac uneori greu accesibile. Filogenetic, 

crustaceele provin din anelide primitive de tipul polichetelor. Această înrudire este certificată 

de faptul că larvele crustaceelor se aseamănă cu animalele mai sus menţionate, adulţii de multe 

ori pierzând această asemănare. Crustaceele sunt astăzi ridicate la rang de subîncrengătură a 

încrengăturii Arthropoda, animale cu picioare articulate ca urmare a prezenţei unui exoschelet 

rezultat prin impregnarea stratului superior epidermic cu substanţe minerale. Formele de 

crustacee la care corpul este bine diferenţiat în cele două regiuni, atât morfologic cât şi 

funcţional, fac parte din Clasa Malacostraca, ordinele Decapoda, Amphipoda şi Isopoda (Radu 

și Radu 1967, Crișan 2004).  

 

1.1 Istoricul cunoașterii decapodelor 

 

Decapodele au constituit subiect de observaţie şi cercetare încă din cele mai vechi 

timpuri. În arta chineză, în pictura egipteană şi în mozaicurile romane sunt reprezentate multe 

specii din acest grup. În ceea ce priveşte descrierea lor, încă în scrierile lui Aristotel (384-322 

ahc) găsim importante şi precise observaţii asupra dimorfismului sexual la crabi, despre 

năpârlirea, acuplarea sau dinţii stomacali la langustă, date care n-au fost egalate de alţi autori 

până în secolul al XVI-lea, când, datorită Renaşterii, cercetarea naturii cunoaşte un mare avânt. 

Sachs von Lewenheim (citat de Băcescu în 1967) publică prima monografie a 

grupului, în care adună date de sistematică, morfologie şi chiar de folosinţă medicală a acestui 

grup de animale. Linnaeus, în «Systema Naturae» (publicată în 1758) uneşte crustaceele cu 

insectele şi miriapodele în grupul „Insecta". Cuvier (în 1795) şi Lamarck (în 1797) le separă 

însă ca grup aparte, grup căruia Latreille în 1802 îi dă numele de Decapoda. Studiile 

sistematice s-au dezvoltat abia după sfârşitul secolului al XVIII-lea, când au început descrierile 

faunistice regionale: Pennant, fauna coastelor engleze; Olivi cea a Adriaticii, Forskäl - cea a 

Mării Mediterane şi a Mării Roşii, date sintetizate de Hernst (în 1782), apoi de Fabricius (în 

1789). Ultimul poate fi socotit tatăl nomenclaturii actuale a decapodelor, caracterizând foarte 

bine multe genuri.  
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Marile expediţii oceanice din secolul XX au sporit considerabil numărul decapodelor 

cunoscute, la ele adaugându-se cele descoperite de expediţiile sistematice făcute prin 

colaborare internaţională după anul 1957 (unele specii găsite şi sub 5500 m adâncime, deci 

aproape de domeniul ultra-abisal). Răspândirea geografică a fost schiţată întâi de H. Milne 

Edwards (în 1846) şi revizuită de Ortmann (în 1896 şi 1902), în totalitatea grupului, concluziile 

lor fiind depăşite parţial în ceea ce priveşte răspândirea decapodelor abisale, pentru că între 

timp au fost publicate multe date noi. În Marea Neagră, seria cercetărilor decapodologice a fost 

deschisă de Rathke (în 1837) şi Czerniavsky (în 1884), de la care s-au păstrat câteva din 

denumirile specifice, şi se continuă cu lucrările pe specii ale lui Liahov, dar şi asupra larvelor 

ale lui Dolgopolskaia, în 1954 (Băcescu 1967).  

Cercetarea modernă a deschis drumul unor noi abordări, focusate spre conservare. 

Numeroase proiecte internaționale vizează problemele și măsurile necesare pentru a evita 

dispariția unor specii. Astfel, în 1972 la Hinterthal (Austria), se pun bazele fondării primei 

asociații de profil din lume, Asociația Internațională de Astacologie (I.A.A) dar și a revistei 

științifice bianuale Freshwater Crayfish. Nume de marcă ale astacologiei mondiale sunt: David 

Holdich (în Marea Britanie), Frederic Grandjean, Catherine-Souty Grosset, Marie Trouilhé (în 

Franța), Adam Petrusek (în Republica Cehă), Erik Bohl, Hans Troschel, Christoph Schubart, 

Holger Schultz (în Germania), Leopold Fureder, Manfred Pöckl (în Austria), Angel Zaikov (în 

Bulgaria), Arnie Eversole, Bill Daniels, Jim Fetzner (în SUA), Muzaffer Harlioglu (în Turcia), 

Puky Miklos (în Ungaria), Rotislav Borisov (în Federația Rusă), Vladimir Pešić (în 

Muntenegru) și mulți alții (http://iz.carnegiemnh.org/crayfish/IAA). Eforturile în conservarea 

biodiversității se concentrează recent și asupra speciilor invazive, cauzatoare de mari 

dezechilibre ecologice. Un important proiect european – Craynet – de inventariere a acestor 

specii s-a încheiat recent prin publicarea unui ghid de identificare „Identifyng native and alien 

crayfish species in Europe” (Pöckl et al. 2006). Cea mai recentă monografie despre racii din 

Europa apare în Franța, la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris „Atlas of Crayfish in 

Europe” (Souty-Grosset et al. 2006). În 2003 apare prima mențiune a importanței internetului 

în circulația informației despre decapode dulcicole, în Anglia (Harding 2003).  

Istoricul cercetărilor româneşti debutează prin puţinele menţiuni sporadice referitoare 

la decapode dulcicole aflate în lucrările lui Scriban (1908), Entz (1912), Antipa (1916), lucrări 

consacrate decapodelor fiind ale lui Borcea (1926, citat de Băcescu în 1967), Marcu (1929), 

Călinescu (1929). În 1934 Călinescu publică o cheie dihotomică a crabilor de la noi (citat de 

Băcescu în 1967), compilaţie după Schellenberg apîrută în 1928 (citat de Băcescu în 1967) 

aplicată la crabii menţionaţi de Borcea şi desenaţi după natură. Băcescu (între 1937 şi 1949, 
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citat de Băcescu în 1967) stabileşte prezenţa unor decapode noi pentru vestul Mării Negre, 

completând astfel listele de decapode ale lui Borcea și aducând date noi privind răspândirea şi 

ecologia speciilor. Date sporadice mai apar și în lucrările ihtiologilor români citați de Băcescu 

în 1967: Huzum (în 1948), Porumb (în 1960), Ionescu (în 1957), Băcescu (în 1961), Bănărescu 

și Oprescu (1971) ş.a. În anul 1967 apare Fascicula 9 – Decapoda, Volumul IV „Fauna 

Republicii Socialiste România” redactată de M.C. Băcescu.  

În prezent, cercetările din țară se concentrează asupra speciei vulnerabilă racul-de-

ponoare (Austropotamobius torrentium), astfel între 2009 și 2011 Muzeul de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa” din București, în colaborare cu departamentul de Biologie al Facultății de 

Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, derulează proiectul 

de cercetare „Racul-de-ponoare (Austropotamobius torrentium), distribuţia în habitatele din 

România, ecologia şi genetica populaţiilor”. Totodată, instituția din Timișoara desfășoară 

cercetări asupra speciilor invazive de raci. Din martie 2009 funcționează baza de date on-line 

„Racii din România”, oferind date actuale despre specii, distribuție, proiecte și publicații, 

informații accesibile în limba română și engleză (www.crayfish.ro).  

 

1.2 Istoricul cunoașterii amfipodelor 

 

Cercetările asupra amfipodelor datează de peste două sute de ani. Linné cunoştea prea 

puţin acest grup de crustacee, deşi cu mai bine de două mii de ani în urmă, Aristotel în 

«Historia Animallium» semnalase existenţa reprezentanţilor acestui grup şi îi clasificase printre 

Caride (Cărăușu și colab. 1955). Bazele acestor cercetări au fost puse însă din 1775 de 

Fabricius, care a descris şi stabilit genul Gammarus (Cărăușu și colab. 1955). În ultimul sfert al 

secolului XIX au apărut o serie de lucrări clasice asupra amfipodelor. Tot în acest timp apare şi 

monumentala lucrare a lui T.R. Stebbing (în 1888), consacrată amfipodelor colectate timp de 

patru ani de către expediţia Challenger, în oceanele Atlantic, Pacific, Indian şi Antarctic 

(Cărăușu și colab. 1955). În această perioadă apar şi o serie de cercetări asupra amfipodelor 

subterane, datorate lui Fr.P.S. Schrank (în 1781), W.E. Leach (în 1814), G.L. Kooh (între 1835-

1841), J. Schiödte (în 1847), A. Costa (în 1835), W. Czerniavski (în 1868), A. Wrzesniowski  

(în 1890) etc. Amfipodele balcanice au fost minuţios studiate de K. Schăferna (în 1922) şi S. 

Karaman (1929-1935, 1943) (Cărăușu și colab. 1955).  

Toate aceste publicaţii au permis lărgirea cu mult a cunoştinţelor asupra ordinului 

Amphipoda astfel încât în primele decade ale secolului al XX-lea apar o serie de lucrări cu 
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caracter sintetic şi monografic, printre care trebuie citate: Amphipoda – Gammaridea de T.R.R. 

Stebbing, care cuprinde aproape toate speciile globului; lucrările lui K. Stephensen privind 

amfipodele Mării Nordului (în 1920) şi ale Oceanului Îngheţat de Nord (între 1935-1942), 

precum şi observaţii critice ale diferitelor genuri (Cărăușu și colab. 1955). În 1874 B. Dîbovski 

(citat de Cărăușu și colab. în 1955) publică celebra sa monografie asupra amfipodelor din 

Baical, scoţând în evidenţă fauna specifică şi endemică din acest lac. A. Biruia descrie între 

1899 și 1900 fauna de amfipode din mările nordice, V. Sovinski, ocupându-se în special de 

amfipodele Mării Negre şi ale Mării Azov, publică o serie de lucrări (între 1880-1898) care 

oglindesc fidel şi aproape complet fauna acestor mări, iar în 1904 face o analiză zoogeografică 

a întregului ordin din apele ponto-caspico-araliene (Cărăușu și colab. 1955). Lucrările lui A. 

Martinov (între 1919-1932), A. Derjavin (în 1925) şi N. Miloslavskaia (în 1939) completează 

cunoştinţele asupra faunei de amfipode din Marea Neagră şi Marea Azov, în timp ce A. 

Bazikalova şi E. Gurianova (în 1951) publică monografii fundamentale despre acest grup 

(Cărăușu și colab. 1955). Cercetări recente asupra ecologiei și distribuției amfipodelor în 

Europa se desfășoară cu precădere la Universitatea din Lodz (Polonia), nume importante fiind: 

Väinölä, Grabowski, Jazdzewski, Bacela, Konopacka, Arbačiauskas și alții.  

Fauna amfipodelor din apele ţării noastre şi regiunile învecinate a fost studiată târziu. 

Primele specii marine au fost colectate pe litoral sau în imediata vecinătate a acestuia de către 

cele două expediţii conduse de N. Andrușov în 1890-1891 şi prelucrate de V. Sovinski, acesta 

semnalând în dreptul limanului Nistrului, al gurilor Dunării, al Insulei Şerpilor şi al gurii 

Portiţa, 8 specii (Cărăușu și colab. 1955). Tot Sovinski studiază materialul colectat de către A. 

Ostroumov în 1896 din bălţile Dunării şi descrie, în lucrarea sa de mari proporţii din 1904, 9 

specii de amfipode (Cărăușu și colab. 1955). Cercetările ulterioare s-au desfăşurat în cadrul 

Staţiunii Zoologice Marine de la Agigea. S. Cărăuşu publică o serie de lucrări (între 1936 și 

1943) privind atât fauna relictă, cît şi cea marină (Cărăușu și colab. 1955).  

În ceea ce priveşte cercetările faunei amfipodelor de apă dulce, primele menţiuni au 

fost făcute de E. Daday (1884, citat de Cărăușu și colab. în 1955) şi V. Sili (în 1861 citat de 

Cărăușu și colab. în 1955) și ele se referă la două specii de Nyphargus (Nyphargus stygius 

Schiodte şi N. puteanus Koch) colectate din împrejurimile Sibiului. Ulterior, după 1924, au 

apărut unele note şi lucrări în legătură cu biologia şi sistematica Gamaridelor din apele dulci 

epigee şi subterane ale autorilor E. Dobreanu, C. Manolache, V. Puşcariu, N. Dimitriu, C. 

Motaş, E. Anghelescu (Cărăușu și colab. 1955). E. Dobreanu şi C. Manolache au întreprins 

cercetări mai amănunţite asupra amfipodelor dulcicole, stabilind genurile existente şi descriind 

o serie de specii şi subspecii noi atât pentru ştiinţă, cât şi pentru fauna ţării (Cărăușu și colab. 
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1955). În anul 1955 un colectiv de autori format din S. Cărăuşu, E. Dobreanu şi C. Manolache 

publică sub egida Academiei Române volumul IV, fascicula 4 din „Fauna Republicii Populare 

Romîne – Crustacea: Amphipoda, forme salmastre şi de apă dulce”, lucrare de referință atât 

pentru cercetarea românească, cât şi internaţională. Cercetări asupra gammaridelor din zona 

Carpaților de Curbură (Sinaia: Valea Prahovei) au fost efectuate de Dr. Constantin Ciubuc 

(1984, 1985, 1986, 1988, 1989). Speciile cavernicole sunt astăzi studiate de către cercetătorii 

Institutului de Speologie „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca.  

 

1.3 Istoricul cunoașterii izopodelor 

 

În «Systema Naturae» a lui Linné îşi găsesc loc şi trei nume de izopode, reprezentând 

atât specii marine, cât şi continentale, terestre (Radu 1983). După această primă indicaţie, 

izopodele sunt repede descrise după criterii din ce în ce mai riguroase. Astfel, E. Geoffrey (în 

1762) şi J.K. Fabricius (în 1798), apoi G. Cuvier (în 1792) ridică numărul speciilor cunoscute 

la 7 (Radu 1983). P.A. Latreille este însă cel care creează între 1804 și 1829 un cadru şi un 

aspect mult mai realist grupului, distingând o serie de genuri cu precizarea unor specii noi. Tot 

el plasează izopodele în rândul crustaceelor, scoţându-le dintre insecte, şi plasându-le acolo 

unde le este locul şi astăzi, în grupul malacostraceelor, creând pentru aceste animale un ordin 

nou, ordinul Isopoda (Radu 1983).  

Alte contribuţii la studiul izopodelor sunt aduse de C.L. Kock (1847, citat de Radu în 

1983), ale cărui  denumiri de specii mai sunt valabile și astăzi, altele fiind căzute în sinonimie. 

A. Lereboullet (între 1833 și 1853) pe lângă un aport sistematic important, inaugurează studiul 

anatomiei acestui grup de crustacee (Radu 1983). G. Budde-Lund, în cei peste 40 de ani de 

cercetare asupra acestui grup (între anii 1870 și 1913), publică un mare număr de lucrări despre 

izopodele din Danemarca şi din alte ţări europene, chiar şi din alte continente (Africa, 

Australia),  însă lucrarea sa de sinteză care a servit ca un important document de informare 

asupra studiului izopodelor a fost „Crustacea izopoda terrestria per familias et genera et 

species aescripta” în 1885 (Radu 1983).  

Emil Racoviţă (citat de Radu în 1983), abordând între anii 1907 şi 1909 studiul 

izopodelor terestre, nu numai că aduce o largă contribuţie la cunoaşterea faunistică a acestor 

crustacee descoperind peste 23 de specii şi subspecii noi şi creând 16 genuri şi subgenuri noi, 

dar elaborează norme şi metode adecvate pentru studiul acestui grup, greu de studiat din cauza 

marii variabilităţi a formelor sale. El pledează pentru o terminologie unitară, pentru o 
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prezentare cât mai completă a speciilor şi pentru o anumită ordine a caracterelor taxonomice, 

pentru ca aportul diferiţilor specialişti să fie cât mai comparabil şi să poată duce la concluzii 

biogeografice (implicând şi factorii ecologici) şi mai departe la o clasificare filogenetică (Radu 

1983).  

Majoritatea cercetărilor asupra izopodelor terestre au fost făcute în Europa, 

extinzându-se în ţinuturile circum-mediteraneene ale Africii şi ale Asiei Mici. Prin mijlocirea 

unor expediţii colective, ele au atins însă şi părţi din regiunile cele mai îndepărtate ale globului 

terestru, până în Australia, Africa de Sud, America de Sud şi diferite insule oceanice. În acest 

sens se remarcă Albert Vandel, care a studiat izopodele terestre din toate regiunile globului. 

Printre nenumăratele sale lucrări publicate în colecţia „Faune de France", o excelentă 

monografie intitulată „Isopodes terrestres” în 2 volume, unul referitor la izopodele inferioare - 

partea I în 1960, şi altul la izopodele superioare - partea a II-a în 1962 (citat de Radu în 1983). 

Un nume de marcă în cercetarea izopodelor la nivel mondial este Emil Racoviță, biospeolog 

român. La vârsta de numai 25 de ani, este ales membru al Societăţii Zoologice din Franţa, iar în 

1897 este recomandat să participe ca naturalist al Expediţiei Antarctice belgiene (1897-1899) la 

bordul navei Belgica, condusă de Adrien de Gerlache. Cu prilejul escalelor făcute în Chile şi pe 

ţărmurile strâmtorii Magellan, efectuează cercetări complexe asupra florei şi faunei, descriind 

specii de izopode noi pentru știință (Radu 1983). Cercetări la fel de importante, în special 

asupra speciilor de izopode acvatice sunt efectuate în ultimele decenii de M. Flasarova (1969), 

K.A. Økland (1978), M.A.S. Graça (1993, 1994), B Sket (1994, 1996), B Geoffrey (2007) și 

mulți alții.  

Prima semnalare a unui izopod terestru în România a fost cea a lui J.P.B.F. Stein 

(1859, citat de Radu în 1983), care arată prezenţa la Mehadia şi Băile Herculane a speciei 

Porcellio trilobatus. Cu un sfert de secol mai târziu, G. Budde-Lund în 1885 menţionează, 

pentru ţara noastră, pe lângă specia mai sus citată, încă trei specii din colecţia muzeului din 

Varşovia, colectate din România (Radu 1983). Începând din anul 1938, V.Gh. Radu a făcut 

studii susţinute asupra faunei de izopode terestre din România. La cele 40 de specii determinate 

de autorii precedenţi, el mai adaugă 60 de specii, dintre care 26 sunt noi pentru ştiinţă. I. 

Tăbăcaru sporeşte fauna izopodelor ţării noastre cu încă trei specii de triconiscide cavernicole, 

noi pentru ştiinţă, cu lucrări publicate în anii 1963, 1969 și 1970 (citat de Radu, în 1983). 

Cercetări de actualitate au fost realizate de Profesorul Doctor Nicolae Tomescu, aducând 

importante contribuții prin studii de taxonomie și ecologie la nivelul acestui grup (Tomescu și 

Olaru 2000, Tomescu et al. 2002, 2005).  
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Capitolul 2  
CARACTERIZAREA ZONEI STUDIATE 

 

2.1 Caracterizarea generală a Munților Aninei 

 

2.1.1 Așezare, limite și unități geografice învecinate 

Munţii Aninei fac parte din marea unitate montană a Munţilor Banatului, fiind situaţi în 

partea de vest a acestora (figura 1). 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. În prezent, această unitate muntoasă, în 

cadrul limitelor pe care le vom prezenta, este cunoscută sub numele de Munţii Aninei, după 

oraşul cu acelaşi nume situat în centrul lor (Sencu 1978).  

Cu o suprafaţă de aproximativ 770 km2, Munţii Aninei se prezintă sub forma unei 

alternanţe de culmi muntoase cu platouri calcaroase, orientate pe direcţie NNE-SSV, având o 

lungime medie de aproximativ 50 km şi lăţime medie de aproximativ 18 km (Sencu 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Munţii Aninei, unități geografice 
învecinate: 

                                                                                     1- Depr. Ezerişului; 2- Depr. Reşiţei;  
                                                                            3- Depr. Lupacului; 4- bazinete 
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Deşi limitele Munţilor Aninei sunt foarte evidente, totuşi pentru stabilirea lor este 

necesară considerarea unor criterii cu o sferă largă de cuprindere. Aceste criterii includ aspecte 

legate de petrografie, tectonică, geneză şi vârsta reliefului, morfometrie şi morfografie, precum 

şi o serie de aspecte de ordin climatic, hidrologic, geobotanic şi pedologie.  

Limita nordică, în termeni generali, se desfăşoară pe direcţie vest-est, de-a lungul 

cursului Bârzavei, de la confluenţa acesteia cu afluentul stâng Bârzăviţa, în vest, şi până la 

confluenţa acesteia cu afluentul de pe dreapta, Groposu, în est (figura 2) (Sencu 1978, Sencu și 

Băcănaru, 1976).  

Sub aspect petrografic această limită prezintă două sectoare distincte: 

 un prim sector, vestic, desfăşurat între confluenţa Bârzavei cu Bârzăviţa, în apropierea 

cartierului Moniom (Reșița), până la confluenţa cu Valea Mare. În acest sector se face 

trecerea de la sedimentarul pânzei de Reşiţa, respectiv sinclinoriului Reşiţa-Moldova Nouă, 

la depozitele de roci panoniene moi (nisipuri, argile) ale Depresiunii Reşiţa;  

 al doilea sector, estic, este desfăşurat între confluenţa Bârzavei cu Valea Mare şi până la 

confluenţa cu râul Groposu. Sub aspect petrografic, Bârzava străbate cristalinul seriei de 

Sebeş-Lotru a Pânzei Getice din Munţii Semenic care se extinde şi în Munţii Aninei.  

Pe baza acestor considerente limita nordică a Munţilor Aninei poate fi recunoscută ca 

începând din apropierea localităţii Reșița (confluenţa Bârzavei cu Bârzăviţa), urmăreşte apoi 

talvegul Bârzavei, deoarece râul prezintă un mic sector de îngustare, un defileu de 1-2 km, 

după care valea se lărgeşte mult, limita fiind dată de contactul dintre depozitele carbonifere, 

respectiv permiene, ale Pânzei de Reşiţa cu depozitele panoniene şi cuaternare ale Depresiunii 

Reşiţa, până la confluenţa Bârzavei cu râul Doman.  

În acest sector limita are aproximativ direcţie nord-sud urmărind în general curba de 

nivel de 300 m. În continuare, ocolind pe la nord Dealul Gol (355 m), limita îşi schimbă 

direcţia, aproximativ VSV-ENE, urmărind curba de nivel de 300 m până la confluenţa Bârzavei 

cu Valea Mare. Şi în acest sector limita este tot de natură litologică fiind dată de contactul 

dintre sinclinoriul Reşiţa-Moldova Nouă şi depozitele panoniene ale Depresiunii Reşiţa. De la 

acest punct limita nordică este dată de talvegul văii Bârzava, valea îngustându-se foarte mult 

(aspect de defileu). Direcţia generală este vest-est doar de la confluenţa cu Pietrosu (afluent 

stâng), iar până la confluenţa cu Groposu direcţia se schimbă, devenind NV-SE.  

Se poate spune că limita nordică are un caracter morfo-petrografic. În primul sector, 

până la confluenţa cu Valea Mare, limita este de natură petrografică, fiind dată de contactul cu 
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depozitele din Depresiunea Reşiţa, iar în al doilea sector limita este de natură morfologică, 

urmărind talvegul văii Bârzava.  

Limita estică se desfăşoară pe direcţie generală nord-sud, de la confluenţa Bârzavei cu 

Groposu, urmând cursul acesteia până la izvoare, apoi peste şaua Poneasca urmând cursul 

râului Poneasca, până la confluenţa cu Minişul. De aici până la Nera limita este dată de 

contactul litologic dintre rocile carstificabile şi cele necarstificabile (figura 2). Din punct de 

vedere petrografic, asemănarea cu limita nordică este marcată de existenţa a două sectoare 

distincte (Sencu 1978, Sencu și Băcănaru 1976):  

 un sector nordic în care atât Bârzava cât şi Poneasca străbat formaţiunile 

cristaline şi cele granitoidice ale seriei de Sebeş-Lotru, aparţinând Pânzei Getice;  

 un sector sudic de la confluenţa Minişului cu Poneasca şi până la Nera, în care se 

face trecerea de la depozitele calcaroase ale sinclinoriului Reşiţa-Moldova Nouă ale 

Munţilor Aninei, la formaţiunile cristaline şi magmatice ale Pânzei Getice, aparţinătoare 

Dealurilor Bozoviciului. În acest sector sudic limita litologică este foarte bine marcată de 

prezenţa depozitelor proluviale şi a celor gravitaţionale, formând mari conuri de grohotiş 

care uneori se unesc formând trene de grohotiş. 

Sub aspect morfografic limita estică poate fi divizată în trei sectoare: 

 un prim sector reprezentat de cursul superior al Bârzavei care desparte Munţii Aninei de 

Munţii Semenicului cu o vale tipică de munte cu versanţi în V;  

 sectorul al doilea care este dat de cursul râului Poneasca, acesta constituind la fel limita cu 

Munţii Semenicului;  

 ultimul sector este cel dat de contactul carstificabil – necarstificabil, acest contact fiind scos 

în evidenţă de prezenţa unui abrupt care domină Dealurile Bozoviciului cu 150-200 m, 

începând din Valea Minişului până în Valea Nerei.  

Sub raport geomorfologic, limita estică a Munţilor Aninei poate fi considerată ca 

începând de la confluenţa Bârzavei cu râul Groposu, urmând apoi o direcţie NNE-SSV de-a 

lungul talvegului văii Bârzava, până la localitatea Văliug, unde valea se lărgeşte. În continuare, 

păstrând aceeaşi direcţie, limita urmează talvegul văii Bârzava până la şaua Poneasca, de unde 

urmează cursul râului Poneasca, până la confluenţa cu râul Miniş.  

Ultimul sector se desfăşoară între Miniş şi Nera, cu o direcţie NE-SV, limita acestui 

sector fiind foarte bine evidenţiată, nu atât de abruptul calcaros ce s-a format între rocile 

calcaroase şi cele cristaline, ci mai ales de numeroasele izbucuri care apar la contactul 

carstificabil – necarstificabil, aici avându-şi izvoarele toţi afluenţii de pe dreapta ai Nerei care 
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se varsă în Depresiunea Almăjului. Aceste izbucuri, începând de la nord la sud, sunt: izbucul 

Bigăr (cel mai mare, cu un debit de 500 l/s), izbucurile Lighidiei, izbucul Agrişului, izbucurile 

Lăpuşnicului, izbucul Oreşticăi, izbucul Moceriş şi izbucul Ducin (Sencu 1978, Sencu și 

Băcănaru 1976).  

Ca şi în cazul limitei nordice, se poate spune că limita estică are caracter morfo-

litologic. Această limită înregistrează, din punct de vedere morfografic, o discontinuitate destul 

de importantă în sectorul şaua Poneasca. Această discontinuitate este evidenţiată atât de 

particularităţile reţelei hidrografice, cu drenaj spre nord şi sud, dar şi de existenţa unui sector 

ridicat între Culmea Certej-Puşcaşu Mare din Munţii Aninei şi Culmea principală din Semenic. 

Ultimul sector între Miniş şi Nera reprezintă o limită pur petrografică.  

Limita sudică a Munţilor Aninei este dată de cursul râului Nera, de la confluenţa 

acestuia cu afluentul de dreapta Bresnic, în locul numit Drişte, în est, şi până la ieşirea Nerei 

din chei, în apropierea localităţii Sasca Română, în vest, pe direcţia generală SE-V (figura 2).  

Limita de sud separă Munţii Aninei de Munţii Locvei şi reprezintă o limită morfologică, 

deoarece Nera străbate transversal sinclinoriul Reşiţa-Moldova Nouă şi formează cea mai lungă 

vale epigenetică de tip chei din România (aproximativ 20 km lungime). Astfel această limită 

începe de la confluenţa Nerei cu Bresnicul, urmând talvegul văii până în Poiana Meliugului 

(reprezintă un loc de lărgire a văii în care apar şi culturi agricole), având o direcţie SE-NV. Din 

acest punct Nera descrie un unghi de 180° curgând spre NV-SE şi ocolind Cârşia Albinii, după 

care face iarăşi un unghi de 180° recăpătându-şi direcţia iniţială până în Poiana lui Vogiun. 

Apoi Nera ocoleşte Cârşia La închinăciune schimbându-şi direcţia NE-SV până la confluenţa 

cu afluentul Lindina. În continuare Nera prezintă numeroase meandre cu direcţie generală est-

vest până la Podul Beiului. De la Podul Beiului şi până la ieşirea din chei, la Sasca Română, 

Nera are o direcţie NE-SV (Sencu 1978, Sencu și Băcănaru 1976).  

Se poate concluziona că limita sudică a Munţilor Aninei reprezintă o limită de tip 

geomorfologic.  

Limita vestică este foarte complexă, desfăşurându-se pe direcţie generală nord-sud, de 

la Bârzava la Nera. Contactul dintre Munţii Aninei şi unităţile geografice învecinate, Dealurile 

Oraviţei şi Depresiunea Lupacului, este dat de o serie de criterii cum ar fi: litologia, tectonica, 

morfografia şi morfometria, aspecte de ordin hidrologic, geobotanic şi nu în ultimul rând 

antropizarea peisajului (figura 2).  

Sub aspect petrografic limita vestică delimitează sedimentarul zonei Reşiţa-Moldova 

Nouă de depozitele miocene post-tectonice. Intre Nera şi Valea Mare, aceste depozite intră în 

Munţii Aninei sub forma unui golf până în apropiere de Valea Beiului. În continuare, de la 
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Valea Mare şi până la râul Gârlişte, contactul litologic se realizează de-a lungul faliei de vest 

care separă zona Reşiţa-Moldova Nouă de Pânzele supragetice. Acest contact litologic este 

foarte bine evidenţiat prin prezenţa conurilor de grohotiş şi a depozitelor proluviale. Mai 

departe, limita urmăreşte contactul dintre depozitele cuaternare ale Depresiunii Lupacului şi 

cele carbonifere ale Munţilor Aninei, până la râul Lupac, această depresiune a Lupacului 

intrând sub forma unui golf în Munţii Aninei. De aici limita este dată de talvegul râului Lupac 

şi apoi Bârzăviţa care străbat depozitele sedimentare carbonifere şi permiene ale Pânzei de 

Reşiţa (Sencu 1978, Sencu și Băcănaru 1976).  

Din punct de vedere tectonic, limita vestică a Munţilor Aninei se suprapune în mare 

parte dislocaţiei vestice, aproximativ de la Ciclova şi până la Gârlişte. De-a lungul acestei falii 

majore, în urma magmatismului banatic de la sfârşitul cretacicului, au luat naştere o serie de 

corpuri intruzive magmatice de roci (granit, granodiorit, porfir, etc).  

Morfografic, această limită poate fi împărţită în trei sectoare distincte (Mutihac 1959):  

 primul sector între Nera şi Ciclova Montană limita fiind dată de un abrupt litologic (200-

300 m) între rocile calcaroase ale zonei Reşiţa-Moldova Nouă şi depozitele post-tectonice;  

 al doilea sector între Ciclova Montană şi Gârlişte limita fiind dată tot de un abrupt, dar de 

această dată de natură tectonică;  

 ultimul sector între Gârlişte şi Nera care prezintă aceleaşi caracteristici ca şi limita Munţii 

Aninei - Depresiunea Reşiţei.  

Primele două sectoare reprezintă limita cu Dealurile Oraviţei iar ultimul cu Depresiunea 

Lupacului. Existenţa unor diferenţieri majore între valorile principalilor indicatori morfometrici 

marchează destul de evident prezenţa limitei vestice a Munţilor Aninei. Astfel adâncimea 

fragmentării scade pe direcţie est-vest de la 100-150 m (în unele cazuri chiar 500 m, pe Valea 

Ciclovei) în zona montană la 40-50 m în zona de deal şi depresiune. Densitatea fragmentării 

este şi ea mai ridicată în zona montană faţă de zona învecinată. Valorile declivităţii medii 

includ sectorul montan în categoria suprafeţelor înclinate cu valori ale pantelor de peste 10° 

(uneori se ajunge şi la 90° în cazul abrupturilor), iar în aria deluroasă şi depresionară sunt 

caracteristice suprafeţele din categoria celor slab şi mediu înclinate (2-6°).  

Caracterul de tranziţie al acestei limite este subliniat şi de modificările valorilor de debit 

ale râurilor ce curg pe direcţie est-vest (Ciclova, Oraviţa, Jitin, Gârlişte, Nermed), modificări în 

sensul scăderii acestor valori după traversarea limitei vestice.  

Aspectele legate de geobotanică sunt foarte importante, limita vestică reprezentând o 

limită a pădurii sau în unele cazuri limită în ceea ce priveşte compoziţia floristică. Sub aspectul 
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antropizării, limita vestică corespunde ariei intens urbanizate de pe aliniamentul zonei de 

contact. Din punct de vedere al localizării, aşezările aparţin mai mult unităţilor de deal, în 

schimb terenurile extravilane aparţin mai mult ariei montane.  

Pe aceste considerente limita vestică a Munţilor Aninei este recunoscută ca începând 

din nordul localităţii Sasca Română, de unde urmează o direcţie SV-NE pe la est de localitatea 

Potoc, ocoleşte pe la vest Dealul Cornetului (411 m) până la vest de Cârşia Şoimului (601 m). 

De aici limita îşi schimbă direcţia SE-NV până la Oraviţa, ocolind pe la vest Dealul Cuca Mare 

(523 m) şi apoi prin Ciclova Montană la Oraviţa. De la Oraviţa direcţia este SSV-NNE trecând 

pe la vest de localităţile Brădişorul de Jos, Ciudanoviţa şi apoi pe la est de localitatea Gârlişte 

până la râul Gârlişte. În continuare limita urmăreşte pe o mică porţiune cursul râului Gârlişte în 

amonte, după care îşi schimbă direcţia SV-NE trecând peste râul Caraş până în apropierea 

localităţii Caraşova, la vest de aceasta. De la Caraşova direcţia este SE-NV, trecând prin 

localitatea Nermed, ocolind pe la vest Dealul Moghiliţa (433 m), apoi prin Clocotici unde 

intersectează râul Gelugu, şi mai departe pe cursul acestuia, prin localitatea Lupac spre 

izvoarele acestuia, peste şaua care face legătura între Munţii Aninei şi Dognecei, se trece în 

cursul pârâului Bârzăviţa până la confluenţa acestuia cu Bârzava, în apropierea localităţii Reșița 

(Sencu 1978, Sencu și Băcănaru 1976).  

Se poate concluziona faptul că limita vestică a Munţilor Aninei are un caracter morfo-

tectonic. Cele trei sectoare majore se evidenţiază prin dominarea unui anumit caracter, primul 

şi ultimul sector fiind dominate de caracterul morfologic, iar sectorul central de cel tectonic.  

Luând drept premise cele enunţate mai sus, limitele Munţilor Aninei sunt în general 

bine evidenţiate, aceste limite putând fi incluse în trei categorii tipologice (după Mutihac 1959), 

şi anume: 

I. Limita de tip munte-munte, categorie în care se poate include: limita sudică, sectorul 

estic al limitei nordice şi primele două sectoare ale limitei estice. Acest tip de limită urmăreşte 

în cea mai mare parte o singură formă de relief, de-a lungul văilor Bârzavei, Poneascăi şi Nera.  

II. Limita de tip munte-deal, o categorie reprezentată doar de sectorul sudic al limitei estice 

şi sectorul sudic şi central al limitei vestice. În ambele cazuri, atât pentru limita estică, cât şi 

pentru cea vestică, morfologia limitei este dată de un abrupt calcaros (200-300 m) ce s-a format 

între munte şi deal, diferenţa fiind dată de geneza acestui abrupt.  

III. Limita de tip munte-depresiune, categorie tipologică de limită în care este inclusă 

jumătatea vestică a limitei nordice şi sectorul nordic al limitei vestice.  
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Figura 2. Munţii Aninei, limitele geografice (desen după harta topografică 1:100.000) 
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Unităţile geografice învecinate Munților Aninei sunt: 

Depresiunea Reşiţei se dezvoltă în lungul Bârzavei de la Reşiţa până aproape de 

localitatea Moniom. Are o formă alungită pe direcţie SE-NV, cu o lărgime mai mare în dreptul 

localităţii Ţerova. Depresiunea este sculptată în cea mai mare parte în roci moi, panoniene, doar 

în lungul Bârzavei se găsesc conglomerate, gresii şi argile care aparţin carboniferului superior. 

Singurul petec calcaros care domină Reşiţa se află în Dealul Crucii (357 m).  

Depresiunea Reşiţei este încadrată spre est de culmile terminale ale Munţilor 

Semenicului şi Aninei, care depăşesc 400 m altitudine, iar spre vest de cele ale Munţilor 

Dognecei. În nord-est Dealul Brumăriu (329 m) şi Dealul Comora (359 m) domină depresiunea 

a cărei vatră atinge 208 m altitudine la confluenţa Ţerovei cu Bârzava, aceste dealuri legându-

se mai departe spre vest cu cele care formează limita spre Depresiunea Ezeriş. Spre sud-est, 

limita depresiunii este formată dintr-o culme cu spinarea netezită marcată de Dealul Grunilor 

(402 m) şi Tâlva Ţapului (426 m). În depresiune, Bârzava şi-a sculptat o vale largă, cu terase 

care se strâmtează la traversarea Munţilor Dognecei, unde formează un mic defileu (Sencu și 

Băcănaru 1976).  

Munţii Semenicului, cu înălţimea lor maximă de 1447 m în vârful Piatra Goznei, 

reprezintă sectorul cel mai înalt al Munţilor Banatului şi totodată un nod orohidrografic foarte 

important. Limita lor morfologică nu este evidentă pe toate laturile. Astfel, la nord, contactul 

geologic dintre rocile cristaline şi cele sedimentare, marcat de localităţile Rugi, Delineşti, 

Valeadeni, Târnova, Ţerova formează şi limita munţilor, fără ca în relief să apară vreo 

schimbare importantă de pantă. Spre est şi sud Munţii Semenicului domină prin denivelări de 

300-400 m dealurile din depresiunile Caransebeş şi Almăj, iar spre vest văile Poneasca şi 

Bârzava, adâncite cu 600-700 m, constituie hotarul cu Munţii Aninei.  

Din punct de vedere geologic, Munţii Semenicului sunt grefaţi pe cristalinul getic, în 

care se disting două serii cristaline: seria de Miniş şi seria de Sebeş. Morfologic, aceşti munţi se 

caracterizează prin culmi prelungi, rotunjite şi întinse platforme de eroziune etajate la diferite 

altitudini (Sencu și Băcănaru 1976).   

Dealurile Bozoviciului sunt provenite din fragmentarea piemontului de eroziune, care se 

desfăşoară la o altitudine de 500-700 m. Ele sunt situate în partea de nord-vest a Depresiunii 

Almăjului, fiind clar delimitate de zona muntoasă înconjurătoare prin abruptul calcaros al 

Munţilor Aninei şi de o ruptură de pantă evidentă în Munţii Semenicului. Dealurile se termină 

spre depresiunea propriu-zisă printr-un abrupt pronunţat.  

Dealurile Bozoviciului sunt alcătuite în întregime de şisturi cristaline, străpunse de 

banatite, semnalate pe Nera la nord de Pătaş şi la nord de cotul Nerei de la Şopotu Nou. Astfel, 
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din Munţii Semenicului coboară culmile Teiului (744 m), Babineţu Mare (574 m) iar din 

Munţii Aninei culmile Pădeşul Mic (601 m), Tâlva Curmături (697 m), Pleşiva Mică (531 m) şi 

altele (Sencu și Băcănaru 1976).  

Munţii Locvei au cea mai mare înălţime în vârful Corhanul Mare (735 m) şi aproape 

complet împăduriţi, se află în partea de vest a Munţilor Banatului, fiind delimitaţi la nord de 

valea Nerei, la est de culoarul Liubcova-Şopotu Nou, iar la sud şi sud-vest de către Defileul 

Dunării.  

Din punct de vedere geologic această unitate geografică cuprinde două zone, separate 

de linia imaginară ce uneşte localităţile Moldova Nouă, Ştinăpari şi Sasca Montană. Alcătuirea 

geologică diferită a acestor munţi are consecinţe în structura reliefului şi în morfologia zonei. în 

zona şisturilor cristaline, Munţii Locvei sunt formaţi dintr-o culme principală netezită şi 

puternic arcuită cu deschiderea spre sud. La sud de valea Radimna se află o altă culme 

secundară, cu direcţie SV-NE. În regiunea calcaroasă relieful atinge rareori 700 m, el fiind 

alcătuit din culmi largi, ramificate şi din podişuri carstice dintre care amintim: La Fâneţe, 

Cărbunari, Moldoviţa, Gârnic, Sfânta Elena, ș.a.m.d (Sencu și Băcănaru 1976).  

Dealurile Oraviţei se desfăşoară la vest de Munţii Aninei, între Caraş, la nord şi Nera, la 

sud. Limita spre Munţii Aninei corespunde cu o linie tectonică majoră (pe care s-au format 

corpurile banatitice), dublată de abruptul calcaros al Munţilor Aninei. Spre Depresiunea 

Caraşului limita este dată de o denivelare evidentă cu un mers sinuos pe linia localităţilor 

Ticvaniu Mic, Agadici, Oraviţa, Broşteni, Răcăjdia, Macovişte şi Nicolinţ.  

În apropierea Munţilor Aninei înălţimile ajung până la 500 m, dar coboară spre 

Depresiunea Caraşului la 200 m. În partea mai înaltă ele reprezintă un piemont de eroziune 

situat la 300-500 m, format din roci cristalino-mezozoice. Spre periferie au aspectul unui 

piemont de eroziune-acumulare, cu înălţime în jur de 200 m (Sencu și Băcănaru 1976).  

Depresiunea Lupacului se desfăşoară între Munţii Aninei în est şi Munţii Dognecei în 

vest, fiind axată pe râul Lupac, care o străbate longitudinal de la nord la sud. În estul 

depresiunii se remarcă Tâlva Vremii (385 m), Dealul Bucitu (662 m) şi Dealul Moghiliţa (433 

m) din Munţii Aninei, iar spre vest Cioaca Lupacului (498 m) şi Dealul Soarelui (335 m). Spre 

sud depresiunea este închisă de o culme formată din şisturi cristaline, iar legătura spre nord cu 

Depresiunea Reşiţei se face prin şei largi, această legătură reprezentând cumpăna de ape între 

bazinul Bârzavei şi al Caraşului (Sencu și Băcănaru 1976). Reţeaua hidrografică a depresiunii 

este tributară în întregime Caraşului. Majoritatea râurilor din depresiune au văi largi, în cea mai 

mare parte mlăştinoase (Sencu și Băcănaru 1976).  
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2.1.2 Geologia Munților Aninei 

Specificul geologic al Munţilor Aninei este dat de ponderea foarte mare a calcarelor 

acestea aparţinând sinclinoriului Reşiţa – Moldova Nouă, cea mai mare şi compactă suprafaţă 

calcaroasă din România, 807 km2 (inclusiv porţiunea de la sud de Nera) (Bleahu și Rusu 1965). 

Cuaternarul este reprezentat de argile ce se întâlnesc insular în zonele de platou carstic (Brădet, 

Colonovăţ, Iabalcea şi Dealurile Lupacului) şi s-au format ca urmare a procesului de 

decalcifiere a calcarului. Neozoicul, prin breciile şi conglomeratele calcaroase, este întâlnit în 

partea sud-vestică a Munţilor Aninei, de-a lungul sectorului inferior al Văii Beiului, în 

apropierea confluenţei cu Nera. Calcarele s-au depus în Jurasic şi Cretacic aflorând în prezent 

pe cea mai mare suprafaţă a Munţilor Aninei, în zona în zona central-mediană, dând astfel şi 

specificul acestor munţi. În funcţie de vârsta geologică în care s-au format se disting mai multe 

formaţiuni litostratigrafice, diferenţiindu-se din punct de vedere al ponderii de carbonat de 

calciu existentă în rocă. Carboniferul reprezentat prin gresii, conglomerate şi argile cu cărbuni 

aflorează pe o suprafaţă relativ compactă în nord-vestul Munţilor Aninei (Dealurile Lupacului 

– Ciudanoviţa). Structural sunt alcătuite din conglomerate cu elemente de dimensiuni variabile 

în care predomină cuarţul, şi din gresii grosiere până la conglomerate de culoare vânătă (în 

spărtură proaspătă) sau gălbuie (când sunt alterate) având un bogat conţinut în mică şi 

intercalaţii subţiri de cărbuni. Şisturile cristaline din Precambrian cărora li se asociază masive 

de granodiorite aflorează în partea de nord a Munţilor Aninei precum şi în estul acestora, de-a 

lungul Bârzavei, până la izvoarele acesteia, suprapunându-se în mare parte culmii Certej-

Puşcaşu Mare şi în bazinul superior al râului Buhui (amonte de lac). Rocile magmatice 

aflorează în zona central-estică a Munţilor Aninei, de-a lungul râului Poneasca fiind 

reprezentate de granit, granitul de Poneasca (figura 3).  

Din punct de vedere al condiţiilor edafice, Munţii Aninei cuprind mai multe clase de sol 

(Ianoș 1995, 1998):  

 sol brun luric tipic,  

 sol brun eumezobazic tipic,  

 sol rendzină tipică,  

 sol rendzină litică,  

 sol brun mezobazic rendzinic,  

 sol brun acid litic.  
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Figura 3. Munţii Aninei, harta geologică (desen după harta geologică 1:100.000). 
1- argile din Cuaternar; 2- brecii şi conglomerate calcaroase din Sarmațian; 3- calcar Cretacic; 4- calcar 
Jurasic; 5- conglomerate, gresii şi argile roşii din Permian; 6- conglomerate, gresii şi argile cu cărbuni 

din Carbonifer; 7- şisturi cristaline din Precambrian; 8- roci magmatice. 
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2.1.3 Relieful Munților Aninei 

Munţii Aninei prezintă o structură cutată caracterizată prin anticlinale mai strânse şi 

sinclinale mai largi, o parte din cute fiind faliate şi uşor deversate spre est. Cutele au în general 

un aspect regulat, fiind dispuse paralel cu direcţia NNE-SSV. Culmile au o frecvenţă mare între 

Caraş şi Miniş înşiruindu-se de la vest la est. Între Miniş şi Nera, frecvenţa este mai redusă, în 

schimb altitudinea este mai mare, aici găsindu-se şi vârful Leordiş (1160 m) care reprezintă cea 

mai mare altitudine a acestor munţi – figura 5 (Sencu 1978).  

Culmile şi crestele anticlinale se întâlnesc atât la sud de Miniş cât şi la nord. O astfel de 

creastă este culmea Grohanu – Pleşiva, cu vârfuri ce depăşesc 1100 m în partea 

centrală, ea corespunzând din punct de vedere structural anticlinalului Pleşiva. Această 

creastă se află într-un stadiu de fragmentare destul de avansat (Sencu 1978). O altă creastă 

anticlinală, mai bine conservată şi conturată în relief, este culmea Polom-Moghila, situată între 

valea Jitinului la sud şi valea Gârliştei la nord, culme care urmăreşte anticlinalul Polom. La sud 

de Valea Minişului, între creasta Curmătura şi cursul superior al Văii Mari, se ridică culmea 

Faţa Mare (1046 m, vârful Custura, figura 4), corespunzătoare terminaţiei sudice a 

anticlinalului Anina.  

În afara acestor creste anticlinale mai întâlnim martori de eroziune, cum ar fi: Tâlva 

Mare la izvoarele Natrei, vârfurile Straja şi Covelişte, la nord de Anina. De asemenea prezenţa 

anticlinalelor în relief este indicată şi de crestele de flanc care însoţesc văile şi depresiunile 

anticlinale.  

Văile sinclinale. În această categorie se încadrează, ca fiind mai tipice, valea 

superioară a Jitinului şi a Lişavei, care străbat sinclinalul Jitinului. Prezenţa lor este legată 

de existenţa a două zone marnoase dispuse de o parte şi alta a axului sinclinalului şi 

despărţite între ele printr-o creastă calcaroasă - Culmea Marilei. În raport cu depresiunea 

anticlinală vecină, Natra – Dobra, acest sinclinal este suspendat, în raport însă cu crestele de 

flanc care o însoţesc, cu sinclinalul suspendat al Brădetului şi faţă de culmea anticlinală Polom 

care o mărgineşte spre est, ea se prezintă ca o zonă depresionară.  

La sud de valea Minişului, caracterul de vale sinclinală îl are şi valea Păuleasa, situată 

la vest de culmea Grohanu – Pleşiva, vale care se suprapune sinclinalului Pitulaţi. Întinsa arie 

depresionară situată la est de culmea Grohanu – Pleşiva, care cuprinde cele două mari platouri 

carstice, Poiana Roşchi şi Poiana Liciovacea, prezentând o accentuată denivelare, de 200-300 

m, în raport cu culmile vecine, reprezintă o depresiune sinclinală, axată pe sinclinalul estic 

(sinclinalul Golumbului).  
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Figura 4. Dealul Custura (foto original) 
 

În Munţii Aninei există şi inversiuni de relief. Cea mai tipică depresiune anticlinală este 

depresiunea Natra – Dobra. Această depresiune are aspectul unei pâlnii, a cărui vârf se afundă 

spre sud către izvoarele Natrei, sub Tâlva Mare, în timp ce spre nord ea se deschide larg, către 

valea Carasului, fiind mărginită pe cele două laturi de culmi ce o domină cu 150-250 m. Spre 

sud ea se reduce de fapt numai la văile Natra şi Dobra, în timp ce spre nord zona depresionară 

se lărgeşte şi este mai complexă, cuprinzând şi un relief deluros, ceva mai înalt, la peste 500 m, 

datorită prezenţei conglomeratelor din axul anticlinalului Lişava – Gârlişte (Bleahu 1982). 

Trecerea de la depresiunea Natra – Dobra la creasta anticlinală Tâlva Mare se face prin 

intermediul unor creste care mărginesc partea centrală şi sudică a zonei depresionare şi care pe 

măsură ce înaintăm spre Tâlva Mare se apropie tot mai mult, dând naştere unei bucle 

anticlinale. Din vârful Socolovăţ, spre sud către valea Minişului, se desfac două şiruri de culmi 

paralele care se îndepărtează pe măsură ce înaintăm spre sud. Aceste două şiruri de tâlve 

(vârfuri) şi culmi, situate pe flancurile anticlinalului Anina, închid în mijlocul lor o vastă zonă 

depresionară, în cuprinsul căreia se pot deosebi de fapt cinci depresiuni.  

Imediat, la sud de vârful Straja întâlnim două depresiuni instalate pe cursurile 

superioare ale Celnicului Mic şi Celnicului Mare, puţin dezvoltate. În partea centrală, mai 

dezvoltate, sunt Depresiunile Aninei şi Şteierdorf, în cuprinsul cărora mai găsim şi martori de 

eroziune din vechea creastă anticlinală. La sud de Miniş se dezvoltă o altă depresiune, pe valea 
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Mindrişagului, aflată într-o fază de dezvoltare incipientă. Toate aceste depresiuni sunt axate pe 

anticlinalul Anina şi sunt dezvoltate în cea mai mare parte în roci necalcaroase. În afara acestor 

două zone depresionare anticlinale mai largi, mai întâlnim în regiune câteva văi anticlinale mai 

puţin dezvoltate, în care depresiunea se reduce de fapt numai la valea propriu-zisă: valea 

Sodolului (Valea Mare, afluent pe stânga al Bârzavei) şi valea Chichiregului, care taie 

longitudinal terminaţia sudică a anticlinalului Anina. Tot în această categorie sunt de semnalat 

şi o serie de văi instalate pe flancurile anticlinale, văi izoclinale. Printre acestea amintim Valea 

Ponor, Valea Mare şi cursul mijlociu al văii Gârlişte, toate situate pe flancul vestic al 

anticlinalului Anina. În regiunile cu structură cutată, ca un revers al văilor anticlinale, apar 

sinclinalele suspendate, care pot prezenta şi ele diferite aspecte morfologice în raport cu gradul 

de dezvoltare în care se găsesc. La vest de depresiunea Natra – Dobra se desfăşoară sinclinalul 

suspendat Tâlva Mică – Tâlva Cârjii. Urmărit de la nord la sud acest sinclinal suspendat 

îmbracă diferite forme, trecându-se de la simpla creastă sinclinală, la nord de valea Jitinului, la 

o platformă carstică mai dezvoltată, situată la sud de această vale. În partea ei sudică, această 

platformă a fost tăiată longitudinal de o vale afluent a Lişavei, valea Fârliug, care a despărţit-o 

în două creste paralele, pentru ca mai spre sud, sinclinalul să se piardă în zona piemontului 

Oraviţei.  

Alte creste sinclinale mai apar în partea sud-vestică a regiunii, la vest de valea Beiu Sec 

se află culmea Curmătura a cărei înălţime creşte spre nord. O altă creastă sinclinală este creasta 

Rolului, mărginită la est de Valea Mare şi vest de un abrupt tectonic. Alte culmi sinclinale mai 

sunt: Culmea Ponorului, situată în Valea Caraşului şi Valea Domanului şi culmea (mai puţin 

evidentă în relief, asemănându-se mai mult cu un platou calcaros) din partea vestică a regiunii, 

la est de comunele Ciclova şi Ilidia, corespunzătoare sinclinalului Cornetul Mare – Ilidia.  

Relieful Munţilor Aninei este puternic influenţat de relieful calcaros prezent sub diferite 

forme: abrupturi verticale, creste, chei, turnuri, coloane, grohotişuri, etc. Cea mai impunătoare 

prezenţă în cadrul reliefului calcaros o constituie abrupturile şi pereţii verticali. În general 

abrupturile sunt semne sigure ale prezenţei calcarului, tendinţa de despicare verticală fiind 

caracteristică acestei roci (Bleahu 1982). În Munţii Aninei abrupturile şi pereţii verticali au o 

mare răspândire fiind de origine petrografică sau tectonică. Cel mai lung abrupt tectonic se 

desfăşoară de-a lungul faliei vestice, constituind de altfel şi limita vestică a Munţilor Aninei. El 

este foarte fragmentat ca urmare a eroziunii exercitate de afluenţii de pe stânga ai Carașului. Un 

alt abrupt tectonic este abruptul Rolului, dezvoltat pe circa 100-150 m. Acest abrupt se 

desfăşoară de la izvoarele râului Ciclova. La obârşia râului Beuşniţa se află un abrupt foarte 

impresionant, cu înălţime până la 250 m. Abruptul se desfăşoară atât spre nord cât şi spre sud, 
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de-o parte şi de alta a râului. Abrupturile calcaroase litologice sunt foarte răspândite şi prezintă 

lungimi şi înălţimi mai mari. Cel mai lung abrupt litologic este abruptul care s-a format de-a 

lungul limitei litologice carstificabil-necarstificabil, între Munţii Aninei şi Dealurile 

Bozoviciului. Acest abrupt constituie limita estică şi se desfăşoară cu mici întreruperi din Valea 

Minişului în Valea Nerei. De-a lungul acestui abrupt de la nord la sud se aliniază o serie de 

vârfuri cum ar fi: Cununa Gozna (839 m), Cununa Frasinului (895 m), Capu Balaban (952 m), 

Cârşia Morii (849 m) şi Vârful Şoimului (706 m). La baza abruptului apar numeroase izbucuri, 

începând din nord cu izbucul Bigăr şi continuând spre sud cu izbucurile Lăpuşnicului, 

Ducinului etc, toţi afluenţi de stânga ai Nerei, înainte de intrarea acesteia în chei (Bleahu 1982).  

Un abrupt litologic de lungime mai mare se desfăşoară de-a lungul versantului vestic al 

culmii Colonovăţ, îndeosebi în zona vârfurilor Colonovăţu Mic şi Colonovăţu Mare. 

Numeroase abrupturi s-au format la contactul dintre calcare şi rocile necalcaroase, 

abrupturi care mărginesc podişul Cârneala, abrupturile situate de-o parte şi la alta de platforma 

Cârja. Foarte impresionante şi poate cele mai înalte sunt abrupturile şi pereţii verticali ai 

cheilor. Aceste abrupturi pot depăşi şi 300 m. Văile în chei din Munţii Aninei sunt foarte 

numeroase, Cheile Carasului (19 km), Cheile Nerei (18 km), Cheile Minişului (14 km), Cheile 

Gârliştei (9 km), Cheile Buhuiului (8 km), Cheile Comarnicului, Cheile Golumbului şi altele, 

fiind reprezentative (Botoşăneanu și Negrea 1967). Calcarele ce constituie aceste abrupturi sunt 

străbătute de diaclaze şi fisuri pe unde pătrunde apa de ploaie. Ea corodează spaţiile avute la 

dispoziţie, le măreşte şi astfel slăbeşte rezistenţa rocii, din masiv desprinzându-se blocuri de 

diferite dimensiuni care se prăbuşesc. Locurile de desprindere sunt fostele diaclaze verticale, 

dizolvate şi lărgite de către apă.  

Crestele calcaroase din Munţii Aninei au o mare frecvenţă şi se prezintă sub formă de 

creste calcaroase ascuţite şi creste calcaroase rotunjite. Foarte specifice în acest sens sunt 

crestele care se desprind din vârful Moghila, fiind orientate spre cheile Gârliştei şi terminându-

se în abrupturile cheilor. Alte creste ascuţite se desprind din vârful Polom, fiind orientate spre 

cheile Jitinului. Din Culmea Rolului, în zona Rolului Vechi (918 m) şi Rolului Nou (977 m), se 

desprind mai multe creste secundare ascuţite, perpendiculare pe culmea principală, despărţite 

între ele prin văi mici, dar adânci, formate de pâraie care izvorăsc de la baza abruptului Rolului. 

Crestele calcaroase rotunjite sunt însă cele mai specifice pentru Munţii Aninei şi prezintă o 

extindere foarte mare, atât ca lungime cât şi ca răspândire. În acest sens se pot aminti: creasta 

Grohanu – Leordiş, creasta Rolului, creasta Moghila – Polom, creasta Colonovăţ şi altele 

(Bleahu și Rusu 1965).  
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Ca rezultat al efectului îngheţ-dezgheţ se întâlnesc forme de relief rezidual, reprezentate 

de: turnuri calcaroase, ace, creste reziduale, vârfuri piramidale şi martori de eroziune. În 

prezent gelifracţia se produce doar în perioada rece a anului, rămânând un proces important de 

modelare a reliefului, dar cu o intensitate foarte redusă în comparaţie cu Pleistocenul.  

Grohotişurile au o largă răspândire în Munţii Aninei fiind localizate în general la baza 

pereţilor verticali. Cea mai mare extindere o au grohotişurile în Cheile Nerei şi Cheile Gârliştei, 

formând pe alocuri trene de grohotiş (Botoşăneanu și Negrea 1967). În cazul grohotişurilor 

mobile se observă o relativă sortare a materialului în sensul că fragmentele de dimensiuni mari 

se acumulează de regulă la baza pantei, în partea superioară acumulându-se sfărâmăturile mai 

fine. În special conurile de grohotiş formate la baza vâlcelelor din pereţii abrupţi au o formă 

alungită şi pătrund adânc în pădure, ceea ce denotă viteza mare cu care se deplasează 

sfărâmăturile în sectorul vâlcelelor şi hornurilor (în cele mai multe cazuri este vorba de o 

cădere în gol a acestora deoarece panta este aproape verticală) şi care imprimă o inerţie mare a 

fragmentelor care pot ajunge astfel la distanţe ceva mai mari faţă de baza peretelui. Majoritatea 

grohotişurilor sunt vechi fiind acoperite, în cea mai mare parte, cu o pătură de sol suficient de 

groasă încât să permită fixarea vegetaţiei, reprezentată mai ales de pădure.  

Cheile sunt formate de principalele râuri care străbat aceşti munţi şi de afluenţii lor, cele 

mai importante chei fiind: Cheile Caraşului, Cheile Nerei, Cheile Minişului, Cheile Gârliştei şi 

Cheile Buhuiului. Lapiezurile sunt formaţiuni carstice care apar într-o varietate de forme: 

caneluri, cameniţe, lapiezuri cavernoase, rotunjite, de diaclază, aşchioase, etc. Sunt întâlnite 

frecvent sub formă de câmpuri de lapiezuri, dar sunt prezente şi pe pantele mai puţin înclinate 

ale culmilor. Dolinele sunt formaţiuni carstice de forme şi dimensiuni variabile ce s-au format 

prin dislocarea calcarelor şi prin prăbuşire. Au în general răspândire dezordonată, dar se pot şi 

alinia dând naştere unor văi carstice.  

Prin pătrunderea apei în calcare, a rezultat un număr mare de peşteri, din cele 

aproximativ 900 de peşteri şi avene existente în Banat, 650 găsindu-se în Munţii Aninei. În 

partea de sud a Munţilor Aninei au fost identificate până în prezent 470 de cavităţi din care 290 

peşteri şi 180 avene. Cele mai cunoscute peşteri din Munţii Aninei sunt: Peştera Comarnic, 

Peştera Buhui, Peştera Ţolusu şi Peştera Popovăţ (Goran 1981).  
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Figura 5. Munţii Aninei, harta hipsometrică (desen după harta topografică 1:100.000) 
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2.1.4 Rețeaua hidrografică a Munților Aninei 

Datorită geologiei foarte variate, rețeaua hidrografică în aceasta regiune este extrem de 

spectaculoasă. În zone calcaroase apele de suprafață se pierd în subteran formând diverse 

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: Văliug, Breazova, Secu (aflate pe cursul râului Bârzava), Buhui, 

Mărghitaș (aflate pe cursul râului Buhui, afluent al râului Caraș) și Golumbu (aflat pe cursul 

râului Miniș, afluent al râului Nera), precum și unul în construcție, Poneasca (aflat pe cursul 

râului cu același nume, afluent al râului Nera). Se mai cunosc și două lacuri naturale, de natură 

carstică, Lacul Ochiul Beiului (aflat în apropierea râului Beușnița, afluent al râului Nera) și 

Lacul Dracului (foarte aproape de cursul râului Nera).  

 

2.1.4.1 Bazinul hidrografic al râului Bârzava 

Cursul Râului Bârzava trasează, prin valea sa, jumătate din limita estică, limita nord 

estică şi nordică a Munţilor Aninei (figura 6). Izvoarele Bârzavei se află la nord de Şaua 

Poneasca (coordonate GPS: N 45006’45,32’’ E 22000’13,85’’) izvorând cu un debit de 1 l/s. Pe 

lângă izvorul natural, Bârzava primeşte o aducţiune din Râul Coşava. Substratul străbătut de 

Bârzava, în porţiunea superioară, este de tip granit magmatic, majoritatea cursului aflându-se 

pe şisturi cristaline pentru ca în porţiunea aflată la limita nordică a Munţilor Aninei, să străbată 

conglomerate, gresii şi argile (Ujvari 1972, Sencu 1978).  

Primii afluenţi de stânga vin din Culmea Certej şi se varsă în coada Lacului Văliug. Tot 

afluent de stânga este şi Pârâul Grindeşti, ce prezintă o vale mai largă unde pătrunde Lacul 

Văliug. Între Lacul Văliug şi Lacul Breazova găsim un singur afluent de stânga, Văliug, şi 

patru afluenţi de dreapta: Gozna, Hîrtului, Izvorul Rău şi Izvorul Mic. Cel mai important 

afluent de stânga între Lacul Breazova şi Lacul Secu, este Pârâul Crainicului, acesta deversând 

în Bârzava in medie 30 de l/s de apă, izvorând din zona numită Izvorul Haiducilor, foarte 

aproape de izvorul Pârâului Râul Alb. Afluenţi de stânga mai sunt: Pârâul Lişcov, rezultat din 

confluenţa Lişcovului Mic cu Lişcovul Mare şi Pârâul Stârnic. Afluenţii de dreapta sunt: Pârâul 

Radomir, Bogatu şi Groposu. Pârâul Groposu este cel mai important afluent de dreapta, 

drenând mai multe văi ca: Valea Cireşana, Valea Soharului, Valea Frasinului şi Valea Groposu, 

Pârâul Groposu înregistrând un debit mediu de 30 de l/s de apă (Planul de Management al 

Parcului Naţional Semenic - Cheile Caraşului). În Lacul Secu se varsă un singur afluent, de 

dreapta, Pârâul „Râul Alb” cu un debit destul de important, de 30 de l/s. Cursul acestuia se află 

la marginea de contact dintre carst şi necarst. Aval de Lacul Secu, tot afluent de stânga dar cu 
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un curs temporar, se află Pârâul Secu urmat în aval, de Pârâul Valea Mare, pârâu ce vine din 

zona calcaroasă, pierzându-şi cursul pe alocuri, în porţiunea superioară. Ultimul afluent de 

stânga cuprins în suprafaţa Munţilor Aninei este Pârâul Doman, ce izvorăşte din NV munților şi 

se varsă în Bârzava pe teritoriul oraşului Reşiţa. Un afluent de dreapta important, dar în afara 

Munţilor Aninei, este Râul Ţerova ce colectează apa din dealurile cu acelaşi nume (Planul de 

Management al Parcului Naţional Semenic - Cheile Caraşului). Din punct de vedere al 

acoperirii cu vegetaţie, în proporţie de 95%, Bârzava străbate zone forestiere, reprezentate de 

păduri se fag sau fag în amestec (Planul de Management al Parcului Naţional Semenic – Cheile 

Carașului).  

Pe cursul Râului Bârzava se află trei lacuri de acumulare: Lacul Văliug, Lacul Breazova 

şi Lacul Secu. În porţiunea superioară (amonte de lacul Văliug) Râul Bârzava primeşte doar 

afluenţi de dreapta, ce vin din Munţii Semenic, masivul din stânga Bârzavei fiind drenat de 

Râul Caraş. Cei mai importanţi afluenţi din această porţiune sunt: Pârâul Izvorul Molidului, 

Pârâul Băile Mari, Pârâul Dignacea şi Pârâul Crivaia. Toţi afluenţii de dreapta au curs 

permanent (Ujvari 1972).  

Putem afirma că Bârzava adună apele în special de pe versantul drept al văii sale, apele 

de pe versantul stâng calcaros infiltrându-se şi fiind preluate de Râul Caraş. 

 

2.1.4.2 Bazinul hidrografic al râului Caraș 

Din punct de vedere al suprafeţei drenate, Râul Caraş ocupa primul loc în Munţii 

Aninei, bazinul său întinzându-se de la nord-vest, centrul şi estul, până la est sud-est, drenând 

aproape în totalitate carstul acestor munţi (figura 6). Multe cursuri de apă dispar în subteran 

modelând sau săpând în rocile cu permeabilitate fisurală din cadrul Sinclinoriului Reşiţa-

Moldova Nouă (Ujvari 1972, Sencu 1978). Pe cursul Râului Caraş, mai precis al afluentului său 

Buhui, se găsesc două lacuri de acumulare, Lacul Buhui şi Lacul Mărghitaş .  

Izvoarele Caraşului sunt considerate a fi între Dealul Topliţa Mare şi Culmea Şestului 

(coordonate GPS: N 45005’05,03’’ E 22054’55,99’’) pârâul înaintând spre nord nord-est, 

paralel cu principalul său afluent din zona superioară, Pârâul Buhui. Cei doi afluenţi confluează 

după ce străbat Poiana Răviştea Mare, în dreptul Cleanţului Navăţu Mare. Mai departe Caraşul 

urmează un curs pe direcţia sud-nord-vest, descriind o buclă în zona Cheilor Caraşului. 

Singurul afluent important în această porţiune este Pârâul Comarnic. Un afluent important al 

Caraşului este Pârâul Gârlişte, ce izvorăşte la sud de Anina şi urmează un traseu pe direcţia 

sud-nord, virând spre vest înainte de Comuna Gârlişte. Confluenţa cu Caraşul se petrece în 

afara perimetrului Munţilor Aninei. Partea de vest a Munţilor Aninei este drenată de afluenţi ce 
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confluează cu Caraşul în afara perimetrului munţilor, cei mai importanţi fiind: Jitinul, Lişava şi 

Oraviţa. Din punct de vedere al acoperirii cu vegetaţie forestiere, aproximativ 70-75% din 

cursul Râului Caraş şi afluenţii acestuia se află în pădure, predominant de fag (Planul de 

Management al Parcului Naţional Semenic – Cheile  Carașului).  

Se poate spune că bazinul Caraș este cel mai complex bazin hidrografic din Munţii 

Aninei, drenând o mare parte din calcarele Munţilor Aninei. Diversitatea reliefului carstic se 

răsfrânge şi asupra albiei râului şi afluenţilor acestuia, astfel Caraşul abundă de fenomene din 

cele mai spectaculoase: chei, ponoare, cursuri subterane sau văi luminoase. 

 

2.1.4.3 Bazinul hidrografic al râului Nera 

Izvoarele Nerei se află în Munţii Semenic, în Poiana Muntelui, însă prin afluenţii săi 

acest râu drenează o importantă arie din zona estică şi sudică a Munţilor Aninei (figura 6). Cel 

mai important afluent al Nerei, de pe suprafaţa Munţilor Aninei, este Râul Miniş, izvoarele 

acestuia fiind situate la sud-est de oraşul Anina (coordonate GPS: N 450 01’ 51,18’’ E 210 47’ 

46,35’’) în Poiana Sârbului, cu un debit de 10-50 l/s. Până la confluenţa cu Pârâul Poneasca 

direcția de curgere este de la vest la est, străbătând doar substrat calcaros, după care îşi schimbă 

direcția spre sud vărsându-se în Nera în afara perimetrului acestor munţi. Întreg cursul Pârâului 

Poneasca reprezintă parte din limita estică a Munţilor Aninei colectând apele de pe un substrat 

format din roci magmatice (Ujvari 1972, Sencu 1978).  

Cursul Râului Nera reprezintă limita sudică a munţilor (23 km lungime), cu un debit 

mediu măsurat la Sasca de 1740,0 l/s. Afluenţii pe care îi primeşte Nera sunt puţini, majoritatea 

văilor având un curs temporar. Principalul afluent de dreapta este Pârâul Beiu, un sistem 

complex caracterizat de o mare diversitate ecologică şi peisagistică. Sistemele lentice sunt 

reprezentate de cele două lacuri naturale: Lacul Ochiul Beiului format într-un izbuc aproape 

circular cu diametrul de 17 m, şi Lacul Dracului rezultat prin infiltraţii fisurale din cursul Nerei 

(Ujvari 1972). În ceea ce priveşte acoperirea, Nera şi afluenţii acesteia se află în proporţie de 

aproximativ 55-60 % în păduri, restul fiind văi descoperite sau chei (Planul de Management al 

Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa). 
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Figura 6. Munţii Aninei, harta hidrologică (desen după harta topografică 1:100.000) 
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Munţii Aninei aparțin regiunii bio-geografice continentale, iar din punct de vedere al 

regionării ecologice a României aparțin regiunii Munților Banatului (Donița și colab. 2005). 

Aceștia excelează în privinţa diversităţii habitatelor, cel mai bine reprezentat fiind cel al 

pădurilor de fag. O importanţă deosebită prezintă habitatele cavernicole, ca spaţiu vital a 

numeroase specii endemice şi relicte. În Munții Aninei, conform planurilor de management ale 

Parcurilor Naționale Semenic-Cheile Carașului și Cheile Nerei-Beușnița, au fost identificate 4 

tipuri de habitate caracteristice cursurilor de apă dulce, unul caracteristic grupei de turbării 

bombate și mlaștini, și unul grupei de habitate stâncoase și peșteri (Gafta și Mountford 2008). 

 

Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora (cod 3220): se 

caractereizează prin grupări deschise de plante pioniere erbacee sub-frutescente, bogate în 

specii montane, care colonizează depozitele de pietriş ale pâraielor care au un regim hidrologic 

de tip alpin, cu debit maxim în timpul verii (Gafta și Mountford 2008).  

 

Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane (cod 

3240): habitat caracterizat prin desişuri sau tufărişuri înalte de Salix sp., Hippophaë 

rhamnoides, Alnus sp., Betula sp., pe depozite de pietriş ale cursurilor de apă montane şi 

boreale nordice, care au un regim hidrologic de tip alpin, cu debit maxim în timpul verii. 

Formaţiuni de Salix elaeagnos, S. purpurea subsp. gracilis, S. daphnoides, S. nigricans şi 

Hippophaë rhamnoides pe depozitele înalte de pietriş fluvial din văile alpine şi perialpine 

(Gafta și Mountford 2008).  

 

Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion (cod 3260): habitat caracterizat de cursuri de 

apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie submersă sau natantă din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion (nivel scăzut al apei în timpul verii), sau 

muşchi acvatici (Gafta și Mountford 2008).  

 

Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri şi Bidention  (cod 

3270): habitat caracterizat prin maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul 

submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele Chenopodion rubri p.p. şi 

Bidention p.p. Primăvara şi la începutul verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără 

nici un fel de vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă condiţiile nu sunt 
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favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau poate fi total absentă (Gafta și Mountford 

2008). 

 

Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (cod 7220*): izvoare de 

apă dură cu formare activă de travertin sau tuf calcaros. Aceste formaţiuni se întâlnesc în medii 

foarte diverse, precum păduri sau zone rurale deschise. Acestea sunt în general mici (formaţiuni 

punctiforme sau liniare) şi sunt dominate de briofite (Cratoneurion commutati) (Gafta și 

Mountford 2008).  

 

Peşteri închise accesului public (cod 8310): peşteri închise accesului public, inclusiv 

lacurile şi izvoarele subterane ale acestora, ce adăpostesc specii specializate sau strict 

endemice, sau care au o importanţă deosebită (Gafta și Mountford 2008). 

 

Alte tipuri de habitate, străbătute de cursurile de apă din Munții Aninei, conform 

planurilor de Management ale Parcurilor Naționale Semenic-Cheile Carașului și Cheile Nerei-

Beușnița, sunt (Gafta și Mountford 2008):  

- tufărişuri subcontinentale peripanonice (cod 40A0*),  

- formaţiuni de Juniperus communis în lande sau pajişti calcifile (cod 5130),  

- pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi (cod 6110*),  

- pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) (cod 6190),  

- pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-

Brometalia) (cod 6120),  

- pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion (cod 

6420),  

- păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum (cod 9110),  

- păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (cod 9130),  

- păduri medio-europene subalpine de fag cu Acer şi Rumex arifolius (cod 9140),  

- păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase 

(cod 9150),  

- păduri dacice de fag (cod 91V0). 
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2.1.5 Flora, vegetația și fauna 

2.1.5.1 Flora și vegetația  

Flora 

Diversitatea speciilor vegetale din Munţii Aninei a fost evaluată la un număr de peste 

1000 specii de cormofite (Schrött și Purdelea 1997). Aceasta înseamnă aproximativ 1/3 din 

flora României, evaluată la 3795 de specii (Ciocârlan 2000, Dihoru și Negrea 2009), şi 1/2 din 

flora Banatului, evaluată la 2055 specii (Schrött 1972, Schrött și Purdelea 1997). Flora 

Munţilor Aninei s-a evidenţiat printr-o mare bogăţie şi caractere aparte. În urma cercetărilor s-

au identificat plante vasculare aparţinând la 98 familii, dar şi 96 specii de briofite (Schrött 

1972). Analiza areal–geografică arată predominanţa speciilor aparţinând elementului european 

în sens larg (eurasiatice, europene, central-europene). Pe lângă acestea, se întâlnesc 

reprezentanţi din majoritatea geoelemnetelor: circumpolare, submediteraneene, mediteraneene, 

pontice, ponto-panonice, balcanice, dacice, moesice şi atlantice (Schrött 1972, Lauer 1979).  

Elementul central european este predominant, cuprinzând cei mai importanţi edificatori 

din pădurile mezofile (Fagus sylvatica, Quercus petraea, Carpinus betulus, Acer 

pseudoplatanus, Tilia platyphyllos ş.a.). Speciile circumpolare se întâlnesc în pădurile de fag şi 

în pajiştile mezofile instalate în locul pădurilor defrişate. Astfel sunt menţionate: Asplenium 

scolopendrium, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Dryopteris dilatata, Dryopteris 

carthusiana, Dryopteris cristata, Gymnocarpium robertianum, Gymnocarpium dryopteris, 

Polypodium vulgare, Poa nemoralis, Deschampsia flexuosa, Milium effusum, Oxalis 

acetosella, Vaccinium myrtillus. Dintre speciile circumpolare, din pajiştile mezofile, cele mai 

frecvente sunt: Festuca rubra, Poa pratensis, Molinia caerulea, Agrostis capillaris, Phleum 

pratense, Alchemilla xanthochlora, Trisetum flavescens, Equisetum fluviatile. În paşiştile 

mezo-higrofile cresc: Agrostis stolonifera, Eriophorum latifolium, Juncus articulatus, 

Equisetum palustre, Sagina procumbens. În pădurile xerofile şi subxerofile, în pajiştile xerofile 

şi în vegetaţia stâncăriilor calcaroase elementul circumpolar este slab reprezentat: Arabis 

glabra şi Geum urbanum. În pădurile subxerofile găsim Poa nemoralis, Asplenium 

trichomanes-ramosum şi Minuartia verna (Schrött 1968).  

Au fost identificate un număr mare de elemente sudice. Dintre acestea, pe primul loc se 

află elementul submediteranean, apoi elementul balcanic moesic, deşi acesta din urmă într-o 

pondere mai mică a speciilor. În ceea ce priveşte speciile mediteraneene, cele mai numeroase 

cresc în pădurile subxerofile de cer şi gârniţă, ori în tufişurile xerotermofile, dar şi în pajiştile 

xerofile, stâncăriile calcaroase însorite şi pădurile mezofile de fag şi gorun. Cele mai puţine 

specii mediteraneene se întâlnesc în pajiştile mezofile şi în vegetaţia ruderală. Dintre speciile 
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mediteraneene frecvente în pădurile de cer şi gârniţă, şi în tufărişurile xerotermofile de tipul 

şibliacului sunt citate: Carpinus orientalis, Cotoneaster nebrodensis, Sorbus domestica, Cornus 

mas, Fraxinus ornus, Lychnis coronaria, Potentilla micrantha, Lathyrus latifolius, Myrrhoides 

nodosa, Inula conyza, Ruscus aculeatus, Muscari comosum, Ornithogalum pyramidale ş.a. 

Flora pajiştilor xerofile din regiunea colinară şi de pe pantele calcaroase este bogată în specii 

mediteraneene, mai frecvente fiind: Petrorhagia saxifraga, Sedum cepaea, Sanguisorba minor, 

Trifolium striatum, Stachys germanica, Valerianella coronata, Ventenata dubia (Schrött 1968).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Specii rare de plante, observate în Munții Aninei (fotografii originale): 
a- Carpinus orientalis; b- Veronica prostrata; c- Himatoglossum hircinum; d- Lilium martagon; e- 

Sedum hispanicum 
 

Dintre speciile balcanice ce cresc în pajiştile xerofile menţionăm: Helleborus odorus, 

Dianthus armeria ssp. armeriastrum, Pulsatilla montana, Campanula lingulata, Linum 

austriacum, Achillea crithmifolia, Jurinea mollis (Schrött 1972).    

Deşi puţine la număr, speciile moesice prezintă un interes deosebit, ele atestând 

înrudirea dintre flora Munţilor Aninei şi cea din Carpaţii trasndunăreni, respectiv Munţii 
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Balcani. Elementul moesic cel mai bine reprezentat este vegetaţia stâncăriilor calcaroase: 

Cerastium banaticum, Silene saxifraga, Peucedanum longifolium., Asperula tenella (Schrött 

1972). 

Marea diversitate floristică, de pe o suprafaţă relativ redusă, se datorează complexităţii 

aspectelor staţionale, condiţionată de variaţia exuberantă de forme ale reliefului carstic, ca şi de 

un complex de împrejurări fitoistorice particulare. Flora prezintă o deosebită importanţă 

ştiinţifică, aici întâlnindu-se o serie de specii rare, printre care diverse endemisme şi specii 

sudice, unele aflate în apropierea de limita nordică a arealului european (figura 7). Au fost 

identificate specii rare aflate la limita nordică a arealului lor în Banat: Asplenium lepidum, 

Asplenium onopteris, Allium moschatum, Asperula tenella, Orchis simia, Corylus colurna 

(Schrött 1972). 

 

Vegetația 

Până în prezent au fost identificate şi descrise un număr de 35 de asociaţii vegetale: 17 

asociaţii de plante lemnoase, 9 asociaţii de pajişti xerofile, xero – mezofile sau mezofile, 6 

asociaţii caracteristice stâncăriilor calcaroase şi 3 asociaţii de buruienişuri instalate în locul 

păduriloe defrişate. Aceste asociaţii vegetale aparţin la 10 clase. Numărul cel mai mare de 

asociaţii revine claselor: Querco – Fagetalia (8 asociaţii), Quercetea pubescenti – petraeae (6 

asociaţii) şi Festuco – Brometea (4 asociaţii) (Schrött 1972). 

Se întâlnesc aici asociaţii vegetale caracteristice, cu afinităţi la vegetaţia 

submediteraneană. Printre cele mai caracteristice se numără făgetele cu Prunus mahaleb, 

tufărişurile de Syringa vulgaris, Fraxinus ornus şi Cotinus coggygria, cu numeroase specii 

însoţitoare saxicole (Schrött 1968).  

Etajarea vegetaţiei este cea caracteristică masivelor muntoase din sudul Banatului, însă 

datorită marii varietăţi a condiţiilor fizico-geografice şi a substratului predominant calcaros, 

unele etaje de vegetaţie sunt foarte înguste şi fragmentate, altele dimpotrivă prezintă o 

remarcabilă amplitudine altitudinală. Subetajul pădurilor termofile de cer şi gârniţă constituie 

banda externă a fondului forestier fiind în cea mai mare parte înlocuite de pajişti xerofile şi 

tufărişuri xerotermofile, ca urmare a defrişărilor. Subetajul pădurilor de gorun formează o 

bandă îngustă şi fragmentată, fiind reprezentată pe platourile şi pantele însorite de gorunete sau 

pe pante umbrite şi văi de goruneto-cărpiniţe. Subetajul pădurilor de amestec cu gorun şi fag se 

caracterizează prin alternanţa între făgetele de pe versanţii umbriţi sau fundul văilor şi 

gorunetele de pe pantele însorite sau platouri. Subetajul pădurilor de fag este cel mai 

reprezentativ. Făgetele pure sau amestecate cu carpen, în multe staţiuni, datorită inversiunii 
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vegetaţiei, se găsesc de multe ori şi la altitudini mai joase, 450-500 m, inversiunile de vegetaţie 

fiind destul de frecvente în Munţii Aninei. În cavităţile insurgente active sau subfosile, datorită 

seminţelor transportate de pâraie, se dezvoltă rar plantule, în general de fag (Schrött 1968).  

Vegetaţia de pajişti xerofile ocupă suprafeţe mari, putând să se instaleze ca pajişti rare 

şi înalte pe pantele pietroase cu expoziţie sudică şi sud-vestică, aşa cum sunt asociaţiile de 

Bromus riparius şi Brachypodium pinnatum. În staţiuni însorite, cu sol mai puţin bogat în 

fragmente scheletice, se instalează pajişti scunde de Festuca valesiaca, specie ce reprezintă 

păşunile xerofile. Cele mai mari suprafeţe de pajişti, instalnite pe platouri şi versanţi cu 

înclinaţia moderată, sunt pajiştile de sadină. Acestea au o biodiversitate remarcabilă 

reprezentând o asociaţie de interferenţă între speciile xerofile şi mezofile, totodată această 

asociaţie furnizând cea mai mare cantitate de biomasă destinată creşterii animalelor. Asociaţiile 

mezofile sunt edificate de Agrostis capillaris şi ocupă suprafeţe limitate la baza unor versanţi 

sau în partea inferioară a dolinelor, ele interferându-se cu pajiştile de sadină având aceeaşi 

biodiversitate ridicată. Pr fondul pajiştilor mezofile şi xeromezofile cu expoziţie nordică se 

instalează pâlcuri de ferigi de câmp monodominante. In apropierea firului apei, predominante 

sunt pâlcurile de Petasites hybridus (Schrött 1972). 

 

Conspectul asociațiilor vegetale (după Schrött 1972) 

1. Ctenidio – Polypodietum Iurko et Pec, 

1963; 

2. Poetum nemoralis calcicolum Pop et 

Hodişan, 1967; 

3. Asplenio – Ceterachetum Vives, 

1964; 

4. Galietum erecti Pop et Hodişan, 1964; 

5. Seslerietum filifoliae Zolyomi, 1939; 

6. Seslerietum rigidae praemoesicum 

Zolyomi, 1939; 

7. Erysimo (saxoni) – Stipetum 

eriocaulis E. Schneider et al., 1970; 

8. Melicetum flavescentis banaticum 

Zolyomi, 1939; 

9. Festucetum sulcatae – valesiacae 

Resmeriţă, 1970; 

10. Chrysopogonetum grylli – banaticum, 

Borza, 1962; 

11. Alopecuretum pratensis Nowinski, 

1928; 

12. Festucetum pratensis Soo, 1938; 

13. Petasitetum hybridi Dost., 1933; 

14. Festuco – Agrostietum Horv., 1951; 

15. Agrosti – Geniestelletum Boşcaiu, 

1970; 

16. Salicetum purpureae Soo, 1934; 

17. Salicetum triandrea Malcuit, 1929; 

18. Salicetum albae – fragilis Issler, 

1926; 

19. Aegopodio – Alnetum Karpati et 

Iurko, 1961; 
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20. Melampyro (bihariensi) – Carpinetum 

Soo, 1964 subas. Banaticum;  

21. Carpinio – Fagetum Paucă, 1941 

subas. banaticum (Borza, 1958); 

22. Aremonio – Fagetum banatico – 

oltenicum Boşcariu, 1970; 

23. Colurno – Fagetum (Iov, 1955); 

Borhidi, 1963subas. banaticum 

(Borza, 1958); 

24. Geranio (macrorrhizi) – Fagetum 

Soo, 1964; 

25. Phyllitidi – Fagetum Vida 1959; 

26. Deschampsio flexuosae – Fagetum 

Soo, 1962; 

27. Syringo – Fraxinetum orni, Borza 

1958; 

28. Asplenio – Syringetum vulgaris 

Iakucs et Vida 1959; 

29. Syringo – Carpinetum orientalis 

Iakucs 1959; 

30. Carpinetum orientalis Rudski ap. 

Horvat 1949; 

31. Quercetum  farnetto – cerris Rudski 

1949 subas. banaticum I. Pop 1967; 

32. Tilio (argenteae) - Quercetum  

petraeae – cerris Soo, 1967; 

33. Atropetum  belladonnae Tx. 1937; 

34. Senecioni – Chamaenerietum Tx., 

1937; 

35. Epilogio – Salicetum capreae Oberd., 

1957. 

 

2.1.5.2 Fauna 

Munții Aninei au o valoare zoogeografică deosebită, în cadrul acestei unități geografice 

întâlnindu-se o mare varietate de specii. Deosebita bogăție a reliefului și habitatelor este 

completată și de multitudinea de elemente carstice. Cercetări faunistice efectuate în această 

regiune geografică de către specialiști de renume, au adus importante contribuții fiind 

cunoscute astfel mai bine de 50 de specii endemice (Sterghiu și Cociu 1995). Amintim aici 

gastropodele Herilla ziegleri dacica, Amphimelania holardi (Grossu 1956), chilopodul 

Lithobius dacicus (Matic 1957), ortopterul Zubovskia banatica (Sangheli 1980), diplopodul 

Bulgarosoma ocellatum, coleopterul Duvalius milleri (Sterghiu și Cociu 1995), dar și specia de 

pește Cobitis elongata (Bănărescu și Oprescu 1971).  

În mediul epigeu şi edafic de pe teritoriul Munților Aninei au fost identificate peste 700 

de specii de nevertebrate şi vertebrate (Borza 1958). Sudul Banatului a permis, de-a lungul 

timpului, pătrunderea şi adăpostirea unei faune cu pregnant caracter mediteranean. Aceste 

specii, cunoscute a fi mai termofile, au găsit condiţii propice în prezenţa reliefului calcaros şi 

însorit. Pe de altă parte, această zonă a fost un refugiu în timpul glaciaţiunilor, în care au 

supravieţuit speciile relicte de astăzi. Cele mai multe specii sunt europene, dintre care 

majoritatea central europene sau eurosiberiene, specii în general higrofile, proprii pădurilor de 
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foioase. O pondere destul de mare o au speciile palearctice şi cele holarctice. Deşi în nunăr mic, 

speciile mediteraneene arată influenţa climatului mediteraneam asupra zonei, şi a posibilităţilor 

de colonizare de la sud spre nord (Borza 1958, Botoșăneanu et al. 1967, Botoșăneanu 1971). 

Diversitatea speciilor de nevertebrate este foarte mare. Gasteropodele sunt reprezentate 

de 48 de specii (grupate în 14 familii) printre care se numără şi specii rare cum sunt Vitrea 

diaphana sau Zenobiella umbrosa (Grossu 1956). Referitor la fauna de Araneae este de 

remarcat faptul că se compune, aproape în totalitate, din forme caracteristice pentru păduri 

umede, ce aparţin tipului ecologic ombro-higrofil, cu valenţă ecologică moesică. De asemenea, 

se remarcă o preponderenţă a formelor submontane şi montane: Pelecopsis elongata, 

Leptyphantes leprosus (Dancău și Tăbăcaru 1964, Matic 1957, Coste 1996). Pseudoscorpionii, 

reprezentaţi prin 7 specii identificate pe acest teritoriu, sunt specii edafobionte, frecvente în 

păduri. Opilionidele, izopodele, diplopodele, chilopodele şi colembolele cuprind specii 

edafobionte, întâlnite în păduri din zone submontane şi montane (Negrea și Negrea 1978). 

Ephemeropterele, plecopterele, heteropterele, homopterele şi himenopterele cuprind în special 

specii europene comune pădurilor de foioase. Ortopterele reprezintă un grup destul de bine 

reprezentat, evidenţiindu-se la nivelul acestui grup o mare heterogenitate. Ca elemente 

interesante amintim speciile Odontopisma montana, Zubovskia banatica, Saga pedo, 

Paracaloptenus caloptenoides (Sterghiu și Cociu 1995). Lepidopterele din această regiune sunt 

foarte divers și bine reprezentate, amintim specii ca Lycaena dispar, L. thersamon, Satyrium 

spini, Erebia euryale, Anthocaris cardamines, Colias myrmidone, Pieris bryoniae, Boloria dia, 

Brenthis daphne și multe altele (König 1974, Rákosy și colab. 2003).  

În ce priveste fauna de vertebrate, condiţiile geomorfologice şi climatice au permis unui 

număr de peste 160 de specii să găsească condiţii prielnice de viaţă şi reproducere. Din 

numărul total de specii de vertebrate, peste 80 sunt strict protejate (Coste 1996). Un deosebit 

interes faunistic îl prezintă reţeaua hidrografică de pe teritoriul parcului. O specie deosebit de 

interesantă în apele Munților Aninei este Zingel zingel, amintit de regretatul ihtiolog român 

Petre Bănărescu ca fiind mult deosebit față de populaţiile speciei prezente în alte râuri din ţără 

(Bănărescu și colab. 1980). Amfibienii sunt remarcaţi prin prezenţa unor specii europene 

Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bufo viridis, Bufo bufo, Rana dalmatina şi Bombina 

variegata (Borza 1958, Botoșăneanu 1971). Speciile de reptile cunoscute sunt Lacerta viridis, 

Lacerta agilis, Podarcis muralis, Anguis fragilis, Zamenis longissimus, Vipera ammodytes, 

Vipera berus, Coronella austriaca, Natrix natrix și Natrix tesselata (Borza 1958, Botoșăneanu 

1971). Avifauna zonei este puternic influențată de poziția geografică. Amintim dintre păsările 

răpitoare de zi: Aquila chrisaetos, Falco perregrinus, Buteo buteo dar și de noapte Bubo bubo, 
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Strix aluco, Tyto alba. Locatarii stâncăriilor sunt Ptyonoprogne rupestris, Apus melba sau 

Hirundo daurica. Paseriformele reprezintă o pondere importantă în diversitatea speciilor, fiind 

locuitorii pădurilor și pajiștilor. Amintim ciocănitorile Dendrocopos syriacus, Dryocopus 

martius, sturzii Turdus iliacus, T. phylomelos, pițigoii Parus ater, P. palustris, P. caeruleus, 

Aegithalos caudatus, sau porumbeii Columba oenas, Streptopelia turtur (Stănescu et al. 1999, 

2003). Pentru pajiștile deschise semnalăm prezența speciilor de sfrâncioci Lanius collurio, L. 

exubitor, ciocârliile Alauda arvensis, Galerida cristata, rândunicile și drepnelele Hirundo 

rustica, Apus apus, dar și dumbrăvencile Coracias garrulus (figura 8). Păsările legate de 

cursurile de apă din această regiune montană sunt: Alcedo atthis, Cinclus cinclus, Motacilla 

alba, M. cinerea (Coste 1996). Mamiferele mari, specii mai discrete, sunt reprezentate de 

Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Sus scrofa, Felis silvestris, Canis lupus, Mustella 

putorius, Lutra lutra. Micromamiferele, reprezentate de rozătoare și chiroptere, se găsesc în 

număr mare de specii: Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, A. flavicolis, Muscardinius 

avellanarius, Glis glis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythi, Myotis 

myotis (Borza 1958, Botoșăneanu 1971, Coste 1996).  

Speciile ce trăiesc subteran, în mediul  carstic, au fost studiate intens, cunoscându-se 9 

specii troglobionte, 95 troglofile şi subtroglofile şi 104 trogloxene (Negrea și Negrea 1978, 

1980, 1983). Troglobionte sunt mai cu seamă nevertebratele, dintre care amintim crustaceele 

amfipode din genul Niphargus. Dintre nevertebrate, troglofile sau subtroglofile sunt specii de 

moluște gastropode, crustacee izopode, insecte coleoptere, iar vertebrate chiropterele 

Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythi, 

Myotis myotis (Pușcariu și colab. 1964). 

Amintim câteva din speciile cu statut de protecție, conform legislației naționale și 

internaționale, dar și cele incluse în listele roșii, ca nevertebratele Austropotamobius 

torrentium, Astacus astacus, Carabus variolosus, Lucanus cervus, Morimus funereus, 

Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Maculinea nausithous, Lycanea dispar, Euphidryas maturna, 

Euplagia quadripunctaria, Cordulegaster heros, Paracaloptenus caloptenoides (Tatole și 

colab. 2009), dar și vertebratele Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata, 

Zingel streber, Bombina variegata, Triturus cristatus, Emys orbicularis, Aquila chrizaetos, 

Falco peregrinus, Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Coracias garrulus, Dryocopus martius, 

Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella 

barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Glis 

glis, Dryomis nitedula, Muscardinius avellanarius, Lutra lutra (Botnariuc și Tatole 2005, 

Tatole și colab. 2009). 
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Figura 8. Specii de animale protejate, întâlnite în Munții Aninei (fotografii originale): 
a- Euscorpius carpathicus, b- Lycaena dispar, c- Euphydryas maturna, d- Euplagia quadripunctaria, e- 

Morimus funereus, f- Coracias garrulus, g- Streptopelia turtur, h- Muscardinius avellanarius 
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2.1.6 Arii naturale protejate în Munţii Aninei 

Prima arie protejată din Munţii Aninei a fost declarată Rezervaţia Naturală Cheile 

Nerei, propusă de profesorul Alexandru Borza, în 1943. A doua rezervaţie a fost Rezervaţia 

Mixtă Cheile Caraşului, declarată prin Hotărârea Comisiei Mediului în 1955. În anul 1973 sunt 

declarate Rezervaţia Naturală Ciclova – Ilidia şi Rezervaţia Forestieră Izvoarele Nerei. În anul 

1982 sunt declarate Rezervaţiile Naturale Cheile Şuşarei, Ducin şi Izvorul Bigăr. De asemenea, 

în acest an se declară pentru prima dată Rezervaţia Mixtă Buhui-Mărghitaş, Rezervaţia Mixtă 

Izvoarele Caraşului, Rezervaţia Mixtă Cheile Gârliştei, Rezervaţia Forestieră Bârzăviţa, 

Rezervaţia forestieră Groposu şi se reconfirmă Rezervaţia Forestieră Izvoarele Nerei. Anul 

1990 aduce declararea Parcurilor Naţionale Semenic - Cheile Caraşului şi Cheile Nerei - 

Beuşniţa. În anul 1994 se pune problema declarării Munţilor Aninei ca Rezervaţie a Biosferei 

(Primack et al. 2008, Schneider și Drăgulescu 2005).  

Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa 

Parcul este localizat în sudul Munţilor Aninei, în zona administrativă Caraş-Severin, pe 

cursul mijlociu al Nerei. Accesul în interiorul parcului se poate face prin localităţile: Sasca 

Montană, Cărbunari, Şopotu Nou, Lăpuşnicul Mare, Bozovici, Anina, Oraviţa, Ciclova 

Română. Suprafaţa parcului este de 36.758 ha. din care 29.164 ha. fond forestier. Scopul 

constituirii parcului este conservarea speciilor din flora şi fauna sălbatică, a habitatelor şi 

peisajelor, conservarea tradiţiilor locale, încurajarea turismului bazat pe aceste valori, educaţia 

ecologică şi conştientizarea publică. Parcul este inclus în categoria II IUCN, în regiunea 

biogeografică europeană continentală, iar în ecoregiunea României în Munţii şi dealurile 

Banatului. Pe lângă rezervaţiile incluse în Parc mai sunt administrate şi Rezervaţia Naturală 

Dealul Cărăula cu o suprafaţă de 123 ha. şi Rezervaţia Naturală Cheile Rudăriei cu o suprafaţă 

de 250 ha. (Planul de Management al Parcului Naţional Cheile Nerei–Beuşniţa).  

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului 

Parcul este localizat în partea centrală a judeţului Caraş-Severin, incluzând Munţii 

Semenic şi partea nordică şi centrală a Munţilor Aninei. Principalele localităţi prin care se face 

accesul în parc sunt: Anina, Reşiţa, Văliug, Prislop sau Gârlişte. Suprafaţa parcului este de 

36.364,8 ha. Scopul Parcului este protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru 

spaţiul biogeografic naţional cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect 

fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic-geomorfologic, paleontologic, 

speologic, pedologic. Parcul este inclus în categoria II IUCN, în regiunea biogeografică 

europeană continentală, iar în ecoregiunea României în Munţii şi dealurile Banatului. Pe lângă 
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rezervaţiile incluse în Parc în custodie se mai află şi Rezervaţia Forestieră Ezerişel de 120 ha. 

(Planul de Management al Parcului Naţional Semenic–Cheile Caraşului).  

Reţeaua Natura 2000 în Munţii Aninei 

Din anul 2007 Munţii Aninei sunt incluşi în Reţeaua Natura 2000. Prin Ordinul 

Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile numărul 1964 din 2007 au fost validate siturile 

de interes comunitar (SCI), iar prin Hotărârea de Guvern numărul 1284 din 2007 au fost 

validate siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA). Parcul Naţional Semenic – Cheile 

Caraşului este validat ca SCI, iar Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa atât ca SCI cât şi ca 

SPA.  

 

2.1.7 Factori care influențează regiunea studiată 

2.1.7.1 Factorii climatici 

Temperatura aerului reprezintă un element climatologic de bază, temperaturile medii 

lunare multianuale şi medii anuale ale aerului reprezintă valori care dau o imagine generală 

asupra regimului termic al regiunii studiate (Bogdan și Niculescu 2000). La staţia Reşiţa 

temperatura medie anuală este de 10,2°C, fiind mai mică decât la staţia Oraviţa 10,9°C 

(Stoenescu și colab. 1966), aceasta arătând faptul că Oraviţa prezintă o poziţie mai deschisă în 

calea maselor de aer faţă de Reşiţa. În general, aceste temperaturi caracterizează şi zonele joase 

din nordul şi vestul Munţilor Aninei. Pentru regiunile mai înalte ale Munţilor Aninei media 

termică multianuală este de 3,5°C (Sencu 1963).  

Prin intermediul valorilor medii lunare multianuale se exprimă regimul termic (Bogdan 

1999). Astfel, pentru staţia Reşiţa, cea mai mică valoare a temperaturii medii se înregistrează în 

luna ianuarie: 0,3 °C, iar cea mai mare valoare se înregistrează în luna august, 20,1°C. 

Amplitudinea medie anuală a temperaturii este de 19,8°C. Pentru staţia Oraviţa, temperatura 

medie minimă se înregistrează tot în luna ianuarie, aceasta fiind de 0,4°C, pe când temperatura 

maximă se înregistrează în luna iulie 20,8°C (Stoenescu și colab. 1966), fiind decalată cu o 

lună faţă de Reşiţa (Sencu și Băcănaru 1976).  

În general, regimul termic anual al celor două staţii se aseamănă foarte mult, mai ales în 

anotimpurile de iarnă, primăvară şi vară, toamna însă ca urmare a influenţelor mediteraneene, 

odată cu reactivarea ciclonilor mediteraneeni, aceştia determină o încălzire a sud-vestului 

Banatului, fapt concretizat şi în mediile termice lunare (Sencu 1964). Astfel, în luna octombrie 

temperatura la staţia Oraviţa este cu 7°C mai mare decât la Reşiţa. La staţia Semenic, care se 

află la o altitudine mult mai mare decât precedentele staţii, temperaturile medii lunare sunt mult 

mai scăzute. Temperatura medie cea mai scăzută se înregistrează în februarie şi este de -5,4°C, 
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iar maxima în luna iulie, 12,9°C (Stoenescu și colab. 1966). Aceste temperaturi se înregistrează 

pe zone restrânse în Munţii Aninei, şi anume, acolo unde altitudinea depăşeşte 1000 m (Sencu 

și Băcănaru 1976).  

Conform cu datele măsurate pe parcursul mai multor ani, există posibilitatea producerii 

unor temperaturi de peste 30°C începând din luna iunie şi până în luna septembrie, pentru staţia 

Reşiţa, şi numai trei luni pentru staţia Oraviţa, din luna iunie până în august. În privinţa 

temperaturilor minime, posibilitatea producerii îngheţului apare încă din luna octombrie şi până 

în aprilie pentru staţia Reşiţa, iar pentru staţia Oraviţa probabilitatea producerii îngheţului se 

manifestă din noiembrie şi ţine până în luna aprilie, aceasta ca urmare a influenţelor 

mediteraneene ce se manifestă îndeosebi toamna (Sencu și Băcănaru 1976).  

Un alt factor cu importante efecte asupra ecosistemelor îl reprezintă regimul 

pluviometric. Diferenţierile care apar în repartiţia precipitaţilor atmosferice sunt determinate de 

poziţia geografică a regiunii studiate, de caracteristicile reliefului şi nu în ultimul rând de 

poziţia regiunii faţă de principalii centrii barici (Ciulache și Ionac 1995, Grecu 1997). Pentru 

staţia Reşiţa cantităţile maxime de precipitaţii se înregistrează la sfârşitul primăverii - începutul 

verii, în intervalul mai-iulie, maximul pluviometric fiind înregistrat în luna iulie (136,6 mm), 

iar minima pluviometrică se înregistrează în luna februarie, de 34,4 mm. La staţia Oraviţa 

maximul pluviometric se produce tot în lunile mai-iulie, cantitatea maximă de precipitaţii fiind 

înregistrată tot în luna iulie (103,7 mm), iar cantitatea minimă de precipitaţii în luna februarie, 

fiind de 38,8 mm (Stoenescu și colab. 1966).  

Regimul pluviometric al celor două staţii se aseamănă foarte mult. Ploile de vară 

prezintă în cele mai multe cazuri un caracter convectiv şi cad în general sub formă de averse, 

fiind adesea însoţite de descărcări electrice, iar cantităţile de apă care cad în urma acestor ploi 

pot fi foarte mari într-un interval scurt de timp. Ploile de toamnă au în schimb caracterul unor 

burniţe şi se manifestă îndeosebi în sudul şi vestul Munţilor Aninei, aceste ploi fiind 

determinate de către ciclonii mediteraneeni. Astfel, pentru anotimpul de toamnă cantităţile de 

precipitaţii de la staţia Oraviţa sunt mai mari decât cele de la Reşiţa. În cazul staţiei Semenic 

precipitaţiile sunt mult mai bogate, maximul pluviometric înregistrându-se în luna iunie (232,7 

mm), iar minimul în luna noiembrie (52,2 mm). În lunile mai, iunie şi iulie cantităţile de 

precipitaţii depăşesc 100 mm, iar în lunile august şi septembrie acestea depăşesc 90 mm, aceste 

ploi fiind în cea mai mare parte de natură orografică (Sencu și Băcănaru 1976).  

Cele mai mari cantităţi ale precipitaţiilor în 24 de ore se înregistrează în lunile de vară 

(26,5 mm pentru staţia Reşiţa şi 30,7 mm pentru staţia Oraviţa), aceste valori pluviometrice 

punând amprenta asupra proceselor de eroziune şi transport (Sencu și Băcănaru 1976). 
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2.1.7.2 Factorii hidrologici 

Ca rezultat direct al factorilor exogeni, cu deosebire cei climatici, dar frecvent 

coordonat de factorii endogeni, preponderent cei litologici pentru aceşti munţi, factorii 

hidrologici prezintă în cuprinsul Munţilor Aninei diferenţieri regionale şi altitudinale marcante 

(Bogdan și Niculescu 2000). Reţeaua hidrografică a acestor munţi aparţine la trei nivele de 

bază locale, aceste nivele fiind reprezentate prin râurile Bârzava, spre care converg apele din 

nordul şi estul Munţilor Aninei, Caraşul, spre care converg râurile din vest, şi Nera, spre care 

converg râurile din sud (Ujvari 1972). De asemenea reţeaua hidrografică este foarte 

dezorganizată, aceasta ca urmare a infiltrării apelor în subteran în zonele carstice şi a formării 

unor adevărate reţele hidrografice subterane (Sencu 1970, 1977). Densitatea reţelei hidrografice 

a Munţilor Aninei are valori diferenţiate atât zonal şi altitudinal, cât mai ales în funcţie de 

litologie, astfel puţine sunt râurile care reuşesc să străbată zonele carstice, majoritatea scurgerii 

formându-se pe cale subterană (Sencu și Băcănaru 1976).  

Debitele râurilor ce drenează această regiune montană reflectă într-o anumită măsură, 

prin valorile lor, potenţialul morfogenetic al proceselor de eroziune şi transport în cadrul albiei. 

Sub aspectul debitului cele mai importante râuri din această zonă sunt râurile Bârzava, Caraş şi 

Nera, care de altfel reprezintă şi nivelele de bază locale spre care converg apele din Munţii 

Aninei. Debitul mediu multi-anual, calculat pentru cele trei râuri, arată că debitele cele mai 

mari se înregistrează la începutul primăverii, în lunile aprilie-mai, iar cele mai scăzute debite se 

înregistrează la sfârşitul verii, începutul toamnei, lunile august-octombrie (Ujvari 1976).  

Scurgerea superficială este destul de importantă în Munţii Aninei, importanţa acestui 

parametru hidrologic nu este dată atât de valorile acestuia, care sunt în general mai scăzute, cât 

mai ales de posibilitatea contaminării apelor. Scurgerea superficială medie oscilează între 9,5 

l/s/km2 în bazinul Bârzavei şi până la 15 şi peste 15 l/s/km2 pentru bazinul Carașului. Acest 

parametru hidrologic are ca efect transmiterea în râurile colectoare a unui important drift solid, 

preponderent cu granulaţie fină. Ca urmare turbiditatea acestor râuri este de 150 g/cm3 pentru 

Bârzava, 110 g/cm3 pentru Nera şi 60 g/cm3 pentru Caraş, aceste valori depăşind media 

turbidităţii pentru Munţii Banatului (Sencu și Băcănaru 1976).  

 

2.1.7.1 Factorii antropici 

Gradul ridicat de populare al zonelor marginale precum şi al zonelor centrale (oraşul 

Anina) din această unitate montană, alături de activităţile umane foarte intense, îndeosebi cele 

legate de industria extractivă (diminuat în ultimul timp), pledează pentru considerarea 

factorului antropic ca factor de impact cu efecte destul de însemnate în modificarea unor 
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elemente ale peisajului şi ecologiei Munţilor Aninei, la fel de dăunătoare mediului ca și 

deversările de ape uzate. Un prim aspect este cel al intervenţiei antropice cu caracter 

tradiţional, continuată şi astăzi şi manifestate prin defrişări, păşunat sau spălătorii tradiționale 

(Pârvulescu 2009a). Desfăşurarea acestor activităţi a avut drept urmare modificări în evoluţia 

normală a habitatelor. Un alt aspect este cel reprezentat de activităţile industriei miniere, atât la 

suprafaţă cât şi la subteran. Impactul acestor activităţi poate fi considerat de o importanţă 

deosebită, mai ales în centrul Munţilor Aninei, în zona localităţii Anina, materializat prin 

formarea de galerii subterane, surpări de terenuri, formarea de halde de steril, defrişări de 

suprafeţe forestiere, „raderea” unor formaţiuni deluroase, etc. Aceste activităţi au, în general un 

efect negativ precum: intensificarea alunecărilor de teren, căderile de pietre,  curgeri de noroi, 

inundaţiile subterane (Grecu 1997). O activitate antropică periculoasă pentru speciile acvatice o 

reprezintă amenajările hidrotehnice (Primack et al. 2008). Asemenea amenajări există pe 

râurile Buhui (Lacul Buhui şi Mărghitaş), Bârzava (Lacul Văliug, Breazova şi Secu) și Miniș 

(Lacul Golumbu), Poneasca (în lucru) amenajări care au determinat ridicarea nivelului de bază 

precum şi apariţia unui nou tip de habitat nespecific zonei (Sencu și Băcănaru 1976).  

 

În această lucrare am urmărit să includem în planul de cercetare locații fără impact 

antropic, dar și habitate acvatice cu grad mediu sau ridicat de antropizare, încadrându-le după 

gradul de antropizare în:  

 stații de prelevare fără impact antropic: stații aflate în zona de izvoare, pâraie amonte de 

prima localitate;  

 stații de prelevare cu impact antropic moderat: stații amplasate aval de mici așezări (cătune, 

stâne), emisarii barajelor după câteva sute de metri de la ieșirea din baraj, exploatări 

forestiere de mică anvergură;  

 stații de prelevare cu impact antropic sever: stații amplasate aval de localități mari (orașe, 

comune), emisarii barajelor în imediata apropiere a acestuia, exploatări forestiere de mare 

anvergură, ape contaminate de steril.  

 

Cel mai afectat din acest punct de vedere este bazinul hidrografic al râului Bârzava 

(figura 9) urmat de bazinul hidrografic al râului Nera (figura 11), cu aproape o treime de stații 

afectate, din numărul total de stații. Cel mai puțin afectat este bazinul hidrografic al râului 

Caraș (figura 10).  
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Figura 9. Repartiția stațiilor de prelevare în bazinul Bârzava, din punct de vedere al impactului 
antropic. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Repartiția stațiilor de prelevare în bazinul Caraș, din punct de vedere al impactului antropic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Repartiția stațiilor de prelevare în bazinul Nera, din punct de vedere al impactului antropic. 
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2.1.7.4 Speciile invazive 

Cauza unor dezechilibre naturale importante, speciile invazive reprezintă o amenințare 

aproape imposibil de controlat (Maguire și Klobučar 2008). Amintim câteva specii de plante 

invazive: Ailantus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus, Impatiens glandulifera, 

Robinia pseudacacia ș.a. (Feneși et al. 2009, Anastasiu și Negrean 2009, în Rákosy și Momeu 

Ed.). Dintre nevertebrate, amintim izopodul Bifrontonia feminina (Tomescu 2009, în Rákosy și 

Momeu Ed.), amfipodul Dikerogammarus villosus (Grabowski et al. 2007a, 2007b), decapodul 

Orconectes limosus (Pârvulescu 2009, în Rákosy și Momeu Ed.), coccinelidul Harmonia 

axyridis (Ruicănescu 2009, în Rákosy și Momeu Ed.), și multe altele. Numeroase sunt și 

speciile de vertebrate, dintre care amintim speciile de pești: Rhabdofario mykiss, Salvelinus 

fontinalis, Ictalurus nebulosus, Carassius gibelio, Pseudorasbora parva (Falca și Gavriloaie 

2009, în Rákosy și Momeu Ed.). Aceste specii au propria cale de răspândire de la o regiune la 

alta, atât activ cât și pasiv, sau chiar prin intermediul omului (Holdich și Pökl 2007). 
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2.2 Caracterizarea stațiilor de prelevare a probelor biologice și chimice 
 

2.2.1 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 12), 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. Afluenții investigați au fost pâraiele: Molidului – afluent din zona superioară, 

ce vine din Munții Semenic, Crivaia, Grindeși – tributari ai Lacului Văliug, Văliug, 

Crainicului, Râul Alb, Liscov, Cuproare, Stârnic, Doman și Secu – afluenți din zona medie a 

bazinului Bârzava.  

Figura 12. Stațiile de prelevare în bazinul hidrografic al râului Bârzava (desen după harta topografică 
1:50.000) 

 

În cele ce urmează vom descrie separat, fiecare stație de prelevare, prezentând aspectele 

legate de morfologia și structura habitatului. 

Stații de prelevare situate pe cursul principal: 

Stația A1: Bârzava GPS: 45°07'15"N/21°59'23"E Alt: 900 m 
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Habitat de tip pârâu, zona de izvoare, cu substrat format din pietre și pietriș. Lățimea maximă 4 
m, lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,22 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 85%, formată predominant din specii lemnoase de Picea și 
Fagus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de amestec.  
Acces: pe drumul forestier de pe valea Bârzavei. 

 
Stația A3: Bârzava GPS: 45°12'03"N/22°00'42"E Alt: 700 m 
Segmentul amonte de Lacul Văliug, habitatul de tip râu, cu substrat format din lespezi, pietre, 
pietriș și nisip. Lățimea maximă a fost de 4,2 m, lățime minimă 3 m, adâncime medie 0,55 m, 
apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 30%, formată din 
specii lemnoase de Alnus, Acer și Salix. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat 
de pădure de amestec și mai multe așezări de tip cabană. 
Acces: pe drumul forestier de pe valea Bârzavei, în zona Crivaia. 

 
Stația A7: Bârzava GPS: 45°13'11"N/22°01'28"E Alt: 560 m 
Stație amplasată imediat după ieșirea râului din barajul de la Văliug. Habitat de tip râu cu 
puternic impact antropic, substrat format din pietre și pietriș. Lățimea maximă a fost de 9 m, 
lățime minimă 0,4 m, adâncime medie 0,35 m, apa având curgere lentă. Acoperirea cu vegetație 
a fost de aproximativ 55%, formată din specii lemnoase de Fagus, Pinus, Picea. Habitatul din 
preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de amestec și localitate.  
Acces: din satul Văliug. 

 
Stația A8: Bârzava GPS: 45°15'10"N/22°02'58"E Alt: 480 m 
Stație amplasată la aproximativ 500 m după ieșirea râului din barajul Breazova. Habitat de tip 
pârâu în curs de refacere după ieșire din acumulare. Substrat format din lespezi, pietre și pietriș. 
Lățimea maximă a fost de 2,2 m, lățime minimă 0,2 m, adâncime medie 0,12 m, apa având 
curgere lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 70%, formată din specii lemnoase 
de Fagus, Fraxinus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de fag.  
Acces: din satul Văliug, pe drumul forestier Bârzava - Secu. 

 
Stația A14: Bârzava GPS: 45°17'39"N/21°56'15"E Alt: 275 m 
Habitat de tip râu înainte de intrarea în orașul Reșița. Substrat format din pietre, pietriș și mâl. 
Lățimea maximă a fost de 5 m, lățime minimă 3,5 m, adâncime medie 0,55 m, apa având 
curgere lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 60%, formată din Carpinus, Salix. 
Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din orașul Reșița, spre stațiunea Secu (Șură).  

 
Stația A17: Bârzava GPS: 45°20'36"N/21°50'08"E Alt: 190 m 
Habitat de tip râu afectat de impactul antropic al orașului Reșița, stația situată în aval de stația 
de epurare. Substrat format din pietriș și mâl. Lățimea maximă a fost de 8 m, lățime minimă 5,5 
m, adâncime medie 0,75 m, apa având curgere lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de 
aproximativ 35%, formată din Populus, Salix și Robinia. Habitatul din preajma stației 
reprezentat de pădure de foioase și localitate.  
Acces: drumul național Reșița – Timișoara.  

 
Stații de prelevare situate pe afluenți: 

Stația A2: Molidului GPS: 45°10'06"N/21°59'59"E Alt: 700 
Habitat de tip pârâu, afluent al Bârzavei, cu substrat format din lespezi, pietre, pietriș și nisip. 
Lățimea maximă a fost de 3,5 m, lățime minimă 1 m, adâncime medie 0,15 m, apa având 
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curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 80%, formată din specii lemnoase 
de Picea și Fagus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de amestec 
și așezare de tip cabană. 
Acces: pe drumul forestier de pe valea Bârzavei, zona Vila Klaus. 

 
Stația A4: Crivaia GPS: 45°12'10"N/22°00'38"E Alt: 700 m 
Habitat de tip pârâu, afluent al Bârzavei ce se varsă la locul unde începe Lacul Văliug, cu 
substrat format din pietre, pietriș, nisip și mâl. Lățimea maximă a fost de 1,6 m, lățime minimă 
0,3 m, adâncime medie 0,12 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de 
aproximativ 85%, formată din specii lemnoase de Alnus, Acer și Salix. Habitatul din preajma 
stației de prelevare reprezentat de pădure de amestec. 
Acces: pe drumul forestier de pe valea Bârzavei, în zona Crivaia 

 
Stația A5: Văliug GPS: 45°13'50"N/22°00'49"E Alt: 600 m 
Habitat de tip pârâu, afluent al Bârzavei ce se varsă în zona satului Văliug. Substrat format din 
pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă a fost de 1,2 m, lățime minimă 0,4 m, adâncime medie 
0,1 m, apa având curgere rapidă spre lent. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 40%, 
formată din Picea abies. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de 
amestec și localitate. 
Acces: pe drumul județean Reșița - Văliug, la 1 km înainte de intrarea dinspre Reșița, în satul 
Văliug. 

 
Stația A6: Grindești GPS: 45°13'14"N/22°00'33"E Alt: 630 m 
Habitat de tip pârâu, afluent al Bârzavei ce se varsă direct în Lacul Văliug. Substrat format din 
pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă a fost de 1,4 m, lățime minimă 0,8 m, adâncime medie 
0,12 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 80%, formată 
din specii lemnoase de Fagus, Picea, Carpinus și Salix. Habitatul din preajma stației de 
prelevare reprezentat de pădure de amestec. 
Acces: pe drumul forestier Grindești, 1 km înainte de intrarea dinspre Reșița, în satul Văliug.  

 
Stația A9: Crainicului GPS: 45°15'23"N/22°02'37"E Alt: 460 m 
Habitat de tip pârâu afectat de exploatări forestiere. Substrat format din pietre, pietriș și nisip. 
Lățimea maximă a fost de 3,1 m, lățime minimă 1 m, adâncime medie 0,17 m, apa având 
curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 75%, formată din specii lemnoase 
de Fagus, Alnus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de fag.  
Acces: din satul Văliug, din satul Văliug, pe drumul forestier Bârzava - Secu. 

 
Stația A10: Liscov GPS: 45°17'32"N/22°02'33"E Alt: 380 m 
Habitat de tip pârâu afectat de exploatări forestiere. Substrat format din pietre, pietriș și nisip. 
Lățimea maximă a fost de 2,5 m, lățime minimă 1 m, adâncime medie 0,35 m, apa având 
curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 85%, formată din Carpinus. 
Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase. De menționat câ 
prin albia acestui pârâu se efectuau transporturi de bușteni.  
Acces: din stațiunea Secu, pe drumul forestier Secu – Bârzava, sau invers din satul Văliug. 
Acces dificil.  

 
Stația A11: Stârnic GPS: 45°18'13"N/22°02'43"E Alt: 330 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă a fost de 1,3 
m, lățime minimă 0,7 m, adâncime medie 0,11 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
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vegetație a fost de aproximativ 98%, formată din specii lemnoase de Carpinus, Fagus, Tilia, 
Fraxinus, Corylus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din stațiunea Secu, pe drumul forestier Secu – Bârzava, la ieșirea din stațiune.  

 
Stația A12: Râul Alb GPS: 45°17'32"N/21°59'41"E Alt: 430 m 
Habitat de tip pârâu afectat de amenajări de tip tabere școlare, restaurante. Substrat format din 
pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă a fost de 3 m, lățime minimă 0,8 m, adâncime medie 
0,17 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 98%, formată 
din specii lemnoase de Carpinus, Picea. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat 
de pădure de amestec și așezare de tip tabără școlară.  
Acces: drumul județean Reșița – Secu (Șură), spre tabăra școlară Râul Alb.  

 
Stația A13: Secu GPS: 45°17'48"N/21°58'14"E Alt: 300 m 
Habitat de tip pârâu frecventat ca loc de camping. Substrat format din pietriș, nisip și mâl. 
Lățimea maximă a fost de 2,1 m, lățime minimă 1,1 m, adâncime medie 0,1 m, apa având 
curgere lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 75%, formată din Alnus, Fraxinus, 
Populus. Habitatul din preajma stației de prelevare este reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din drumul județean Reșița – Secu (Șură).  

 
Stația A15: Cuptoare GPS: 45°16'36"N/21°57'35"E Alt: 360 m 
Habitat de tip pârâu, substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă a fost de 1,3 m, 
lățime minimă 0,5 m, adâncime medie 0,12 m, apa având curgere rapidă cu porțiuni de curgere 
lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 95%, formată din Alnus, Fraxinus. 
Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din drumul județean Reșița – Cuptoare.  

 
Stația A16: Doman GPS: 45°15'38"N/21°54'18"E Alt: 320 m 
Habitat de tip pârâu, situat în aval de localitate. Substrat format din pietre, nisip și mâl. Lățimea 
maximă a fost de 2,1 m, lățime minimă 1 m, adâncime medie 0,25 m, apa având curgere lentă. 
Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 90%, formată din Salix, Ulmus, Fraxinus, 
Juglans. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de culturi agricole și localitate.  
Acces: din drumul național Reșița – Anina, intersecția Doman.  

 
 
2.2.2 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 13), 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. 

Principalul afluent al Carașului, pârâul Buhui, a fost investigat în doua stații, una în zona de 

izvoare, amonte de lacul cu același nume, și una in zona situată aval de Lacul Mărghitaș. 

Afluenții din zona superioară au fost: Răviștea, Comarnic, Toplița, Navățu Mare, iar cei din 

zona medie: Celnicu Mare, Gârliște, Jitin, Oravița, Lișava, Călugăra, Cândeni, Natra, Vicinic, 

Nermed, Clocotici și Gelugu.  
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Figura 13. Stațiile de prelevare în bazinul hidrografic al râului Caraş (desen după harta topografică 
1:50.000) 
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În cele ce urmează vom descrie separat, fiecare stație de prelevare, prezentând aspectele 

legate de morfologia și structura habitatului. 

Stații de prelevare situate la izvoare și pe cursul principal: 

Stația A21: Caraș GPS: 45°12'06"N/21°52'27"E Alt: 240 m 
Habitat de tip râu, după ieșirea din chei calcaroase (Cheile Carașului). Substrat format din 
lespezi și pietre. Lățimea maximă 10 m, lățime minimă 3 m, adâncime medie 0,75 m, apa 
având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 80%, formată predominant 
din specii de Salix și Sambucus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de 
pădure de foioase.  
Acces: din drumul național Reșița – Anina, la viaduct Carașova. 

 
Stația A45: Buhui GPS: 45°07'31"N/21°54'00"E Alt: 530 m 
Habitat de tip râu, aval de acumulare Breazova, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș. 
Lățimea maximă 4,5 m, lățime minimă 2,5 m, adâncime medie 0,32 m, apa având curgere 
rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 90%, formată predominant din Fagus. 
Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din stațiunea Breazova (Anina). 

 
Stația A46: Buhui  GPS: 45°03'51"N/21°53'20"E Alt: 660 m 
Habitat de tip pârâu, zona de izvoare, cu substrat format din pietre, pietriș și mâl. Lățimea 
maximă 2 m, lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,12 m, apa având curgere rapidă spre lent. 
Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 90%, formată predominant din specii lemnoase 
de Carpinus, Fagus, Salix. Habitatul din preajma stației reprezentat de pădure de amestec.  
Acces: din drumul forestier Ștaierdorf – Lac Buhui, spre Miniș (acces interzis auto). 
 
Stația A47: Caraș GPS: 45°07'23"N/21°56'00"E Alt: 500 m 
Habitat de tip pârâu, zona de izvoare, cu substrat format din lespezi, pietre, pietriș și nisip. 
Lățimea maximă 3,4 m, lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,24 m, apa având curgere 
rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 95%, formată predominant din specii 
lemnoase de Carpinus și Fagus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de 
pădure de foioase.  
Acces: pe drumul forestier izvoarele Carașului, drum ce pornește din drumul forestier Buhui – 
Breazova. Acces auto foarte dificil. 
 
Stația A48: Navățu Mare GPS: 45°09'41"N/21°56'52"E Alt: 500 m 
Habitat de tip pârâu, zona amonte de intrare în peștera Comarnic. Substrat format din lespezi, 
pietre și pietriș. Lățimea maximă 2,1 m, lățime minimă 0,6 m, adâncime medie 0,14 m, apa 
având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 80%, formată predominant 
din specii lemnoase de Picea și Fagus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de 
pădure de foioase.  
Acces: pe drumul forestier izvoarele Carașului, drum ce pornește din drumul forestier Buhui – 
Breazova. Acces auto foarte dificil. 

 
Stații de prelevare situate pe afluenți: 

Stația A18: Gelugu GPS: 45°16'01"N/21°48'31"E Alt: 230 m 
Habitat de tip pârâu, cu impact antropic și cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea 
maximă 2,5 m, lățime minimă 0,4 m, adâncime medie 0,48 m, apa având curgere lentă. 
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Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 20%, formată predominant din specii lemnoase 
de Alnus și Salix. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de fânețe și teren 
agricol.  
Acces: din drumul județean Reșița – Gradinari, aval de comuna Lupac. 

 
Stația A19: Clocotici GPS: 45°14'43"N/21°50'28"E Alt: 270 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și mâl. Lățimea maximă 2,4 m, lățime 
minimă 0,8 m, adâncime medie 0,12 m, apa având curgere rapidă spre lentă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 75%, formată predominant din specii lemnoase de Alnus, 
Coryllus și Juglans. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase. 
Acces: din drumul județean Lupac – Carașova, amonte de satul Clocotici. 

 
Stația A20: Nermed GPS: 45°13'59"N/21°52'26"E Alt: 275 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș. Lățimea maximă 2,1 m, 
lățime minimă 0,6 m, adâncime medie 0,2 m, apa având curgere lentă. Acoperirea cu vegetație 
a fost de aproximativ 35%, formată predominant din specii lemnoase de Robinia, Fraxinus, 
Tilia, Juglans. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din drumul județean Lupac – Carașova, amonte de satul Nermed. 

 
Stația A24: Oravița GPS: 45°03'07"N/21°45'02"E Alt: 390 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 4,2 
m, lățime minimă 0,5 m, adâncime medie 0,45 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 90%, formată predominant din specii lemnoase de Acer, 
Fraxinus, Catalpa, Carpinus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure 
de foioase.  
Acces: pe drumul național Anina - Marila - Oravița, amonte de orașul Oravița. 

 
Stația A25: Jitin GPS: 45°07'13"N/21°48'02"E Alt: 395 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 3 m, lățime 
minimă 1,2 m, adâncime medie 0,23 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a 
fost de aproximativ 10%, formată predominant din specii lemnoase de Salix și Acer. Habitatul 
din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase. De menționat câ în trecut a 
existat în amonte o mină de extragere de uraniu 
Acces: pe drumul forestier Jitin - Ciudanovița, amonte de comună. 

 
Stația A26: Natra GPS: 45°06'21"N/21°46'09"E Alt: 295 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietriș și mâl. Lățimea maximă 2,8 m, lățime 
minimă 1 m, adâncime medie 0,27 m, apa având curgere lentă cu rare repezișuri. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 90%, formată predominant din specii lemnoase de Alnus și 
Coryllus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: pe drumul județean Oravița – Ciudanovița. 

 
Stația A27: Lișava GPS: 45°06'22"N/21°46'39"E Alt: 300 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 1,5 m, 
lățime minimă 0,8 m, adâncime medie 0,24 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 98%, formată predominant din specii lemnoase de Alnus, 
Corylus, Acer. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: pe drumul județean Oravița – Ciudanovița. 
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Stația A28: Călugăra GPS: 45°01'45"N/21°45'15"E Alt: 300 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre și pietriș. Lățimea maximă 4,1 m, lățime 
minimă 2,5 m, adâncime medie 0,28 m, apa având curgere rapidă cu porțiuni lente. Acoperirea 
cu vegetație a fost de aproximativ 60%, formată predominant din specii lemnoase de Salix, 
Crataegus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din orașul Oravița, drumul spre Mănăstrirea Călugăra. 

 
Stația A29: Vicinic GPS: 44°58'28"N/21°44'37"E Alt: 292 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 5,3 m, 
lățime minimă 2 m, adâncime medie 0,27 m, apa având curgere rapidă spre lentă. Acoperirea 
cu vegetație a fost de aproximativ 75%, formată predominant din specii lemnoase de Salix, 
Alnus și Robinia. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: pe drum forestier, din sat Ilidia. 

 
Stația A30: Cândeni GPS: 44°56'49"N/21°44'08"E Alt: 295 m 
Habitat de tip pârâu cu debit foarte redus, substrat format din pietre, pietriș și depunere de 
travertin. Lățimea maximă 1,8 m, lățime minimă 0,2 m, adâncime medie 0,07 m, apa având 
curgere rapidă dar cu importante zone de curgere lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de 
aproximativ 70%, formată predominant din specii lemnoase de Salix, Robinia, Juglans, 
Aillantus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din satul Socolari 

 
Stația A40: Comarnic GPS: 45°10'46"N/21°57'10"E Alt: 470 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș. Lățimea maximă 2,5 m, 
lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,2 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 75%, formată predominant din specii lemnoase de Carpinus, 
Fraxinus, Populus, Robinia. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de 
foioase.  
Acces: pe drumul forestier de acces vizitare Peștera Comarnic. Acces auto foarte dificil.  

 
Stația A41: Toplița GPS: 45°10'56"N/21°56'56"E Alt: 465 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 2,5 
m, lățime minimă 1 m, adâncime medie 0,17 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 70%, formată predominant din specii lemnoase de Fraxinus și 
Acer. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: pe drumul forestier de acces vizitare Peștera Comarnic. Acces auto foarte dificil. 

 
Stația A42: Răviștea GPS: 45°03'10"N/21°52'35"E Alt: 475 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 2 m, lățime 
minimă 0,8 m, adâncime medie 0,11 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a 
fost de aproximativ 50%, formată predominant din specii lemnoase de Acer, Fraxinus și Salix. 
Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din drumul național Reșița - Anina. 

 
Stația A43: Celnicu Mare GPS: 45°06'48"N/21°51'46"E Alt: 435 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format exclusiv din mâl. Lățimea maximă 1,1 m, lățime 
minimă 0,2 m, adâncime medie 0,09 m, apa având curgere foarte lentă. Acoperirea cu vegetație 
a fost de aproximativ 5%, formată din specii de Crataegus, Acer și Quercus. Habitatul din 
preajma stației de prelevare reprezentat de fâneață și pădure de foioase pe versanți.  
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Acces: din drumul național Reșița – Anina, la intrare în localitatea Anina, dinspre Reșița. 
 

Stația A44: Gârliște GPS: 45°06'23"N/21°50'53"E Alt: 420 m 
Habitat de tip râu cu puternic impact antropic. Substrat format din pietre, mâl și biodermă. 
Lățimea maximă 3,1 m, lățime minimă 2 m, adâncime medie 0,3 m, apa având curgere rapidă. 
Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 10%, formată predominant din specii lemnoase 
de Salix și Carpinus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase 
și localitatea Anina. De menționat că apele uzate ale orașului Anina sunt deversate în acest râu. 
Acces: din orașul Anina, cartier Gârliște. 

 
Stația A49: Cândeni GPS: 44°56'36"N/21°43'22"E Alt: 230 m 
Habitat de tip pârâu, cu impact antropic. Substrat format din lespezi, pietre și pietriș. Lățimea 
maximă 1,5 m, lățime minimă 0,3 m, adâncime medie 0,05 m, apa având curgere rapidă spre 
lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 60%, formată predominant din specii 
lemnoase de Salix, Robinia și Juglans. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de 
localitate.  
Acces: din sat Socolari. 

 
Stația A50: Clocotici GPS: 45°14'29"N/21°49'53"E Alt: 225 m 
Habitat de tip pârâu, cu impact antropic. Substrat format din pietre și mâl, cu multe deșeuri în 
albie. Lățimea maximă 2,8 m, lățime minimă 1 m, adâncime medie 0,35 m, apa având curgere  
lentă și miros respingător. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 60%, formată 
predominant din specii lemnoase de Salix și Populus. Habitatul din preajma stației de prelevare 
reprezentat de localitate.  
Acces: din sat Clocotici. 

 
 
 

2.2.3 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 14), dintre care o singură stație pe cursul principal al râului Nera, deoarece 

acesta străbate Munții Aninei doar pe o porțiune scurtă a acestora. Stațiile au vizat și un număr 

de 12 afluenți: Șteier, Predilcova, Poneasca, Babii, Lăpușnic, Moceriș, Ducin, Beiu, Lăpușnic 

și Bresnic. Acolo unde pe cursul pâraielor se aflau localități, am efectuat colectări de probe și 

în aval de acestea.  
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Figura 14. Stațiile de prelevare în bazinul hidrografic al râului Nera (desen după harta topografică 
1:50.000) 

 

În cele ce urmează vom descrie separat, fiecare stație de prelevare, prezentând aspectele 

legate de morfologia și structura habitatului. 

Stații de prelevare situate la izvoare și pe cursul principal: 

Stația A23: Miniș GPS: 45°01'29"N/21°49'24"E Alt: 595 m 
Habitat de tip pârâu în refacere după impact industrial. Substrat format din lespezi, pietre, 
pietriș și nisip, cu depunere minerală de culoare brun-violacee. Lățimea maximă 1,8 m, lățime 
minimă 0,2 m, adâncime medie 0,18 m, apa având curgere rapidă spre lentă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 90%, formată predominant din specii lemnoase de Salix, 
Sambucus, Robinia și Picea. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de 
amestec și halde de steril din fosta exploatare de șisturi bituminoase Crivina.  
Acces: din drumul județean Anina – Marila – Oravița, la podul de la Crivina. 



Studiul comunităților acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munții Aninei 
 

 67

 

Stația A32: Nera GPS: 44°50'19"N/21°51'18"E Alt: 200 m 
Habitat de tip râu, cu impact antropic. Substrat format din pietre, pietriș și mâl. Lățimea 
maximă 8 m, lățime minimă 7 m, adâncime medie 0,95 m, apa având curgere rapidă. 
Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 75%, formată predominant din specii lemnoase 
de Alnus, Coryllus și Salix. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de 
foioase.  
Acces: din Bozovici, spre sat Lăpușnic. 

 

Stația A37: Poneasca GPS: 45°03'29"N/21°57'36"E Alt: 465 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș. Lățimea maximă 3 m, 
lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,35 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 20%, formată predominant din specii lemnoase de Salix și 
Alnus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din drumul național Anina – Bozovici, pe drum forestier Poneasca. Acces auto dificil.  

 
Stații de prelevare situate pe afluenți: 

Stația A22: Ștaier (Steier) GPS: 45°02'38"N/21°51'34"E Alt: 540 m 
Habitat de tip pârâu, cu impact antropic. Substrat format din lespezi, pietre, pietriș și nisip. 
Lățimea maximă 2,3 m, lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,12 m, apa având curgere 
lentă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 95%, formată predominant din specii 
lemnoase de Fagus, Carpinus și Acer. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de 
pădure de foioase și antropic în amonte.  
Acces: pe drumul național Anina – Bozovici, aval de cartier Ștaierdorf (Anina). 

 

Stația A31: Bein GPS: 44°55'22"N/21°46'28"E Alt: 240 m 
Habitat de tip râu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș, cu depunere de travertin. 
Lățimea maximă 5,5 m, lățime minimă 2,5 m, adâncime medie 1,57 m, apa având curgere 
rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 85%, formată predominant din specii 
lemnoase de Fagus, Corylus, Acer și Salix. Habitatul din preajma stației de prelevare 
reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din sat Potoc, pe drumul forestier spre canton Bei. 

 

Stația A33: Bresnic GPS: 44°50'27"N/21°51'21"E Alt: 205 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea maximă 1,8 m, 
lățime minimă 0,7 m, adâncime medie 0,23 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 10%, formată din specii lemnoase de Salix, Acer, Tilia și 
Robinia. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din sat Șopotu Nou, pe drum forestier spre Lacul Dracului. 

 

Stația A34: Ducin GPS: 44°52'31"N/21°53'47"E Alt: 280 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre și pietriș. Lățimea maximă 2,3 m, lățime 
minimă 1 m, adâncime medie 0,06 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost 
de aproximativ 40%, formată predominant din specii lemnoase de Robinia, Salix, Juglans și 
Morus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase și teren 
agricol (sălașe).  
Acces: din drumul național Bozovici - Șopotu Nou, spre Rezervația Ducin. 

 

Stația A35: Moceriș GPS: 44°53'36"N/21°53'53"E Alt: 298 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din pietre și pietriș. Lățimea maximă 3 m, lățime 
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minimă 1,5 m, adâncime medie 0,05 m, apa având curgere rapidă. Pârâul a fost lipsit de 
vegetație lemnoasă ripariană. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure 
de foioase.  
Acces: din Bozovici, spre sat Moceriș. 

 

Stația A36: Lăpușnic GPS: 44°55'03"N/21°55'37"E Alt: 298 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș. Lățimea maximă 3,1 m, 
lățime minimă 2,1 m, adâncime medie 0,25 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 50%, formată predominant din specii lemnoase de Abies și 
Salix. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: din Bozovici, spre sat Lăpușnic. 

 

Stația A38: Predilcova GPS: 45°01'57"N/21°52'39"E Alt: 505 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș, cu depunere de travertin. 
Lățimea maximă 3 m, lățime minimă 1,5 m, adâncime medie 0,4 m, apa având curgere rapidă. 
Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 95%, formată predominant din specii lemnoase 
de Carpinus, Fagus, Abies și Cornus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de 
pădure de fag.  
Acces: pe drumul național Anina – Bozovici. 

 

Stația A39: Babii GPS: 45°01'18"N/21°54'24"E Alt: 350 m 
Habitat de tip pârâu, cu substrat format din lespezi, pietre și pietriș. Lățimea maximă 2 m, 
lățime minimă 0,7 m, adâncime medie 0,17 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu 
vegetație a fost de aproximativ 30%, formată predominant din specii lemnoase de Carpinus și 
Coryllus. Habitatul din preajma stației de prelevare reprezentat de pădure de foioase.  
Acces: pe drumul național Anina – Bozovici. 

 

Stația A51: Lăpușnic GPS: 44°53'26"N/21°57'18"E Alt: 220 m 
Habitat de tip pârâu, cu impact antropic. Substrat format din pietre, pietriș și nisip, cu 
acumulare masivă de deșeuri menajere. Lățimea maximă 3 m, lățime minimă 1,5 m, adâncime 
medie 0,42 m, apa având curgere rapidă. Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 90%, 
formată predominant din specii lemnoase de Robinia, Salix și Sambucus. Habitatul din preajma 
stației de prelevare reprezentat de culturi agricole și localitate în amonte.  
Acces: din Bozovici, spre sat Lăpușnic, la pod drum agricol. 

 

Stația A52: Moceriș GPS: 44°51'58"N/21°55'43"E Alt: 210 m 
Habitat de tip pârâu, cu impact antropic. Substrat format din pietre, pietriș și nisip. Lățimea 
maximă 2,6 m, lățime minimă 0,7 m, adâncime medie 0,19 m, apa având curgere rapidă. 
Acoperirea cu vegetație a fost de aproximativ 40%, formată predominant din Salix. Habitatul 
din preajma stației de prelevare reprezentat de culturi agricole și localitate în amonte.  
Acces: din Bozovici, spre sat Moceriș, la pod rutier. 
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2.3 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 (tabel 1), în conformitate 

cu Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 161 din 2006. Acestă clasificare 

reflectă calitatea apei și determină implicit calitatea faunei bentonice. Intrucât nu există 

metodologie pentru calculul clasei generale a unui curs de apă, am folosit ca reper de calitate 

valoarea dată de parametrul încadrat celei mai slabe clase de apă. S-a ținut cont și de numărul 

de parametri care se află în clasele inferioare, precum și de valoarea măsurată pentru aceștia. 

 
Tabelul 1. Extras din O.M.M.G.A. 161 din 2006 pentru clasificarea corpurilor de apă de suprafață, 
pentru parametrii măsurați în Munții Aninei 

Parametru U/M Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 
pH  6,5 – 8,5 
Amoniu N-NH4

+ mg.l-1 ≤0,4 0,8 1,2 3,2 >3,2
Nitrați N-NO3 mg.l-1 ≤1 3 5,6 11,2 >11,2
Nitriți N-NO2 mg.l-1 ≤0,01 0,03 0,06 0,3 >0,3
Fosfați P-PO4

3- mg.l-1 ≤0,1 0,2 0,4 0,9 >0,9
Oxigen dizolvat O2 mg.l-1 ≥9 7 5 4 ≤4
Deficit chimic de oxigen 
CCO-Cr 

mg.l-1 ≤10 25 50 125 >125 

Cianuri totale mg.l-1 ≤0,025 
Detergenți anionici mg.l-1 ≤0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5
Calciu Ca2+ mg.l-1 ≤50 100 200 300 >300
Magneziu Mg2+ mg.l-1 ≤12 50 100 200 >200

 
 

 

2.3.1 Clase de apă în bazinul hidrografic Bârzava 

Pentru bazinul hidrografic Bârzava, datele măsurate la cele 17 stații sunt sistematizate 

în tabelul 2, și reprezentate pe clase, în figura 15. Valorile din tabele reprezintă media pentru 

cei doi ani de studiu (2008 și 2009). Atunci când diferențele dintre rezultatele măsurate în cei 

doi ani au determinat o cădere de clasă, am ținut cont de valoarea aferentă clasei mai mici.  
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Tabelul 2. Valorile parametrilor chimici măsurați în bazinul hidrografic Bârzava 
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Stații încadrate în clasa generală I 
A9 7,69 0,051 0,3 0,005 0,061 8,61 12,2 0,002 0,019 17,4 3,65 
A11 7,86 0,031 0,4 0,01 0,078 9,41 12,4 0,002 0,013 21,9 3,09 

Stații încadrate în clasa generală II 
A2 7,24 0,025 0,5 0,019 0,081 8,86 10,3 0,004 0,031 9,62 2,65 
A4 7,35 0,059 0,4 0,015 0,101 8,69 12,6 0,004 0,032 15,6 5,01 
A5 7,62 0,046 0,29 0,018 0,055 8,83 14,3 0,002 0,035 18,4 3,22 
A6 7,7 0,031 0,4 0,009 0,182 9,46 10,1 0,006 0,029 14,4 1,14 
A12 7,6 0,061 0,5 0,011 0,156 8,51 18,2 0,003 0,021 40,6 4,14 
A13 7,98 0,055 0,2 0,007 0,026 8,69 13 0,003 0,033 46,8 10,4 
A14 7,69 0,048 0,2 0,005 0,035 7,84 14,2 0,005 0,022 40 6,93 
A15 7,63 0,059 0,1 0,006 0,198 9,55 13,9 0,005 0,012 13,8 1,56 

Stații încadrate în clasa generală III 
A1 7,26 0,03 0,6 0,042 0,081 8,9 10,2 0,006 0,022 10,1 4,21 
A3 7,51 0,068 0,7 0,016 0,312 9,5 17 0,002 0,020 10,1 0,12 
A8 7,34 0,037 0,3 0,007 0,29 6,29 10,5 0,008 0,061 19,1 5,12 
A16 7,86 0,032 0,3 0,013 0,11 6,45 10,3 0,019 0,042 96,1 12,8 

Stații încadrate în clasa generală IV 
A7 7,4 0,118 0,4 0,003 0,43 10,02 11 0,003 0,092 7,1 2,99 
A10 7,64 0,465 0,12 0,08 0,381 8,66 14 0,004 0,011 29,4 5,41 
A17 7,39 2,78 1,0 0,108 0,534 7,5 21 0,005 0,139 41,2 3,44 

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 

 
Pe cursul principal al Bârzavei, nivelul de oxigenare este cuprins în intervalul 8,12 și 

9,20 mg.l-1, în bună corelație cu pH-ul, acesta variind între 6,82 și 7,65, în acord cu preferințele 

crustaceelor, cuprinse între 6,5 și 9,0 (Chaisemartin 1967, Holdich și Jay 1977). În intervalul de 

pH menționat, azotul amoniacal aparține în totalitate formei ionizate netoxice N-NH4
+ fiind 

situat sub valoarea de 0,100 mg.l-1 N-NH4
+, excepție făcând stația situată în aval de Lacul 

Văliug (A7) unde s-a înregistrat valoarea de 0,118 mg.l-1 N-NH4
+. Concentrația nitriților a fost 

determinată la valori sub 0,080 mg.l-1 N-NO2, ceea ce corespunde limitei inferioare a nivelului 

estimat pentru protecția pe termen lung a animalelor acvatice sensibile (Alonso 2005). 

Concentrația nitraților, situată sub valori de 0,70 mg.l-1 N-NO3, poate fi apreciată ca fiind mult 

sub limita de siguranță, aflată la valoarea de 2,00 mg.l N-NO3. Fosfații au fost găsiți la 

concentrații relativ ridicate la stațiile situate aval de lacurile Văliug și Breazova (A7 și A8), cu 

0,430 și respectiv 0,290 mg.l-1 P-PO4
3-, ceea ce justifică absența crustaceelor. O situație 

distinctă o reprezintă stația localizată aval de orașul Reșița (A17) cu valori ridicate ale 
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concentrațiilor măsurate la formele de nutrienți N-NO3 (1.00 mg.l-1), P-PO4 (0.535 mg.l-1), N-

NH4
+ (2.78 mg.l-1) și respectiv N-NO2 (0.108 mg.l-1). Concentrația scăzută a oxigenului 

dizolvat din apă (4,25 mg.l-1) în contextul unei calități generale proaste a apei fac imposibilă 

dezvoltarea faunei bentonice, singura specie de malacostraceu acvatic prezentă la această stație 

fiind izopodul Asellus aquaticus, reprezentat în număr foarte mare de indivizi.  

Situația calității afluenților râului Bârzava se prezintă în bune condiții, excepție făcând 

stația de pe pârâul Liscov (A10), unde au fost înregistrate concentrații mari pentru amoniu 

(0,465 mg.l-1 N-NH4
+), nitriți (0,080 mg.l-1 N-NO2

-) și fosfați (0,381 mg.l-1 P-PO4
3-). La stațiile 

investigate, valorile pentru cianuri au fost sub 0,008 mg.l-1 excepție făcând stația Doman (A16) 

cu 0,019 mg.l-1, mult sub limita de siguranță. În privința detergenților anionici, singura locație 

unde limita concentrației a trecut peste pragul clasei I de calitate este stația Bârzava aval de 

orașul Reșița (A17). Se mai poate constata că apele din acest bazin hidrografic sunt slab 

încărcate în ioni de calciu sau magneziu, situație normală deoarece nu traversează zone 

calcaroase importante.  

Figura 15. 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 
 

Valori care încadrează apele în clasa I de calitate s-au înregistrat doar la două stații, 

localizate pe afluenții Crainicului (A9) și Stârnic (A11).  
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În clasa a II-a de calitate se încadrează 8 stații, după cum urmează: una situată pe cursul 

principal al râului Bârzava, înainte de intrarea acestuia în zona urbanizată a orașului Reșița 

(A14), și stațiile de pe afluenții Molidului (A2), Crivaia (A4), Văliug (A5), Grindești (A6), 

Râul Alb (A12), Secu (A13) și Cuptoare (A15).  

Patru cursuri de apă se încadrează în clasa a III-a de calitate, trei aflate pe cursul 

principal (A1, A3, A8), și una pe afluentul Doman (A16). Menționăm că o parte din apa  

izvoarelor Bârzavei (A1) provine, prin aducțiune, din captarea mai multor pâraie din Munții 

Semenic, din bazinul hidrografic al râului Timiș și Nera (Chira 1996). Stația Bârzava (A3) este 

aflată în aval de de stațiunea Crivaia, iar stația A8 aval de lacul de acumulare Breazova. De 

asemenea, stația Doman (A16) se află aval de satul Doman.  

În clasa a IV-a de calitate se încadrează 3 stații, două situate pe cursul principal (A7 și 

A17), ambele aval de zone cu important impact antropic (lacul Văliug și respectiv orașul 

Reșița), precum și stația Liscov (A10) a cărei încadrare în această clasă o atribuim intensei 

activități de exploatare forestieră din amonte, activă în perioada investigațiilor. 

Nicio stație, din cele 17 analizate, nu se încadrează clasei a V-a de calitate. 

 

2.3.2 Clase de apă în bazinul hidrografic Caraş  

Pentru bazinul hidrografic Caraș, au fost investigate 22 de stații, datele fiind 

sistematizate în tabelul 3 și reprezentate pe clase, în figura 16. Valorile din tabele reprezintă 

valori medii pentru cei doi ani de studiu (2008 și 2009). Atunci când diferențele dintre 

rezultatele măsurate în cei doi ani au determinat o cădere de clasă, am ținut cont de valoarea 

aferentă clasei mai mici.  

Valorile pentru amoniu sunt cuprinse în intervalul 0,018 și 0,191 mg.l-1 N-NH4
+ 

(excepție stația Gârlişte (A44), cu valoarea de 0,578 mg.l-1 N-NH4
+). Un profil similar se 

remarcă și pentru nitriți, a căror concentrație variază între limitele de 0,001 și 0,016 mg.l-1 N-

NO2
- (excepție stația Gârliște (A44) cu 0,108 mg.l-1 N-NO2

-, Lişava (A27) cu 0,071 mg.l-1 N-

NO2
- și Clocotici aval de sat Clocotici (A50) cu 0,124 mg.l-1 N-NO2

-, toate însă sub limita de 

sensibilitate a organismelor, după Alonso 2005). Variații au fost înregistrate în cazul nitraților 

între 0,10 și 0,80 mg.l-1 N-NO3
-. Chiar și la concentrații mai mari (1,80 și 1,00 mg.l-1 N-NO3

-) 

înregistrate la stațiile Gârliște (A44) și Jitin (A25) nu este atinsă limita maximă admisă de 2,00 

mg.l N-NO3
-. pH-ul arată o ușoară alcalinitate, fiind măsurat între 7,61 și 8,60, în timp ce 

concentrația pentru fosfați se află sub 0,220 mg.l-1, îngrijorătoare fiind situația stațiilor Gârliște 

(A44) cu 0,489 mg.l-1 P-PO4
3-, Navățu Mare (A48) cu 1,154 mg.l-1 P-PO4

3-, Comarnic (A40) 

Acu 0,746 mg.l-1 P-PO4
3-, Cândeni aval de sat Socolari (A49) cu 0,824 mg.l-1 P-PO4

3- și  
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Clocotici aval de sat Clocotici (A50) cu 1,277 mg.l-1 P-PO4
3-. Concentrația oxigenului dizolvat 

variază între 7,14 mg.l-1 și 8,67 mg.l-1 la cele mai multe din stațiile investigate, totuși 

concentrații scăzute (6,29 și respectiv 3,13 mg.l-1) s-au înregistrat la stațiile Gelugu (A18) și  

Cândeni aval de sat Socolari (A49). La niciuna din stațiile investigate nu s-au înregistrat valori 

mai mari de 0,008 mg.l-1 pentru cianuri. În privința durității apei se remarcă o concentrație 

ridicată a ionilor de calciu, concentrație ce atinge valori de peste 150 mg.l-1 la stațiile Caraș 

izvoare (A47), Răviștea (A42) și Celnicu Mare (A43). 

 

Tabelul 3. Valorile parametrilor chimici măsurați în bazinul hidrografic Caraș 
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Stații încadrate în clasa generală I 
A21 8,39 0,036 0,7 0,007 0,101 9,67 10,9 0,007 0,047 63,3 2,27 
A24 7,85 0,03 0,5 0,01 0,032 9,11 10,9 0,004 0,041 82,7 2,83 
A28 8,03 0,032 0,3 0,009 0,058 9,75 13,1 0,008 0,098 64,2 3,61 
A29 8,22 0,007 0,5 0,01 0,026 9,83 11,9 0,007 0,019 64,8 1,69 

Stații încadrate în clasa generală II 
A19 8,26 0,047 0,1 0,001 0,149 8,08 12,3 0,003 0,041 54,2 24,9 
A20 8,12 0,047 0,1 0,006 0,107 8,92 10,9 0,003 0,03 53,6 11,7 
A25 8,01 0,024 1,0 0,016 0,123 9,13 10,3 0,003 0,029 65,9 0,302 
A26 7,93 0,04 0,1 0,011 0,156 7,75 12 0,002 0,021 67,2 9,97 
A41 7,96 0,033 0,3 0,005 0,127 9,11 10,4 0,002 0,044 54,7 6,71 
A43 7,78 0,041 0,4 0,005 0,045 7,52 10,5 0,008 0,016 193 6,77 
A45 8,68 0,191 0,1 0,007 0,074 8,5 17 0,008 0,129 60,6 0,802 
A46 7,88 0,025 0,2 0,002 0,074 8,43 12,8 0,004 0,096 33,7 3,66 
A47 8,34 0,018 0,6 0,003 0,055 8,77 11,6 0,004 0,051 152 7,73 

Stații încadrate în clasa generală III 
A18 7,55 0,046 0,1 0,005 0,035 6,29 10,5 0,004 0,035 63,0 21,7 
A30 8,03 0,054 0,1 0,005 0,211 8,61 12,4 0,001 0,027 66,5 0,689 
A42 8,23 0,053 0,1 0,008 0,211 10,13 10,3 0,006 0,021 162 8,64 

Stații încadrate în clasa generală IV 
A27 8,32 0,03 0,8 0,071 0,039 8,4 11,2 0,004 0,064 59,8 24,1 
A40 7,51 0,028 0,5 0,016 0,746 8,77 11,7 0,002 0,023 15,9 6,14 

Stații încadrate în clasa generală V 
A44 7,92 0,412 1,1 0,108 0,489 9,04 56,9 0,004 1,113 50,0 0,823 
A48 7,77 0,023 0,5 0,004 1,154 9,6 13,9 0,001 0,009 41,4 8,91 
A49 8,03 0,123 0,1 0,015 0,824 7,91 23,3 0,004 0,871 84,3 0,253 
A50 7,71 0,055 1,1 0,124 1,277 3,13 22,3 0,001 0,331 65,1 26,1 

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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Calitatea apei în bazinul Caraș, în conformitate cu O.M.M.G.A. 161 din 2006, aparține 

claselor I și II pentru 60% din stații, iar calitatea III, IV și V la 40%, și este dată în special de 

nitriți, fosfați, oxigen dizolvat, detergenți anionici (figura 16). 

Figura 16. 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 

 
Valori care încadrează apele în clasa I de calitate s-au înregistrat la 4 stații, localizate pe 

afluenți: Oravița (A24), Călugăra (A28) și Vicinic (A29), dar și pe cursul principal al 

Carașului, în aval de chei (A21).  

În clasa a II-a de calitate se încadrează 9 stații, după cum urmează: 3 la izvoarele 

Carașului – Buhui (stațiile A45, A46 și A47), și 6 pe afluenții Clocotici (A19), Nermed (A20), 

Jitin (A25), Natra (A26), Toplița (A41) și Celnicu Mare (A43).  

Trei cursuri de apă se încadrează în clasa a III-a de calitate, toate aflate pe afluenți: 

Gelugu (A18), situată aval de comuna Lupac, Cândeni (A30) și Răviștea (A42), pâraie cu debit 

foarte redus și mult detritus organic, prezentând astfel valori crescute ale fosfaților, ceea ce a 

determinat căderea lor în clasa a III-a de calitate.  
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În clasa a IV-a de calitate se încadrează două stații, Lișava (A27) și Comarnic (A40). 

Nu s-a observat în teren nicio activitate poluatoare pe pârâul Lișava, însă în amonte pe 

Comarnic, la data efectuarii observațiilor, funcționa o exploatare forestieră. 

Clasei a V-a de calitate îi corespund 4 stații, situate pe afluenți. Cel mai puternic impact 

antropic se resimte la stația Gârliște (A44), acest curs de apă fiind utilizat pentru deversările 

menajere a mai multor cartiere din orașul Anina. O situație similară se remarcă și la stațiile 

Cândeni (A49) și Clocotici (A50), la ieșirea din cele două comune (Socolari, respectiv 

Clocotici). Calitatea apei la stația Navățu Mare (A48) este influențată de nutrienții preluați din 

sedimentele depuse în galeriile active a peșterii Comarnic.  

 
 

2.3.3 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 tabelul 4 și reprezentate pe clase, în figura 17. Valorile din tabele 

reprezintă valori medii pentru cei doi ani de studiu (2008 și 2009). Atunci când diferențele 

dintre rezultatele măsurate în cei doi ani au determinat o cădere de clasă, am ținut cont de 

valoarea aferentă clasei mai mici. 

Investigațiile arată o bună oxigenare a apei, într-un interval cuprins între 7,61 și 8,71 

mg.l-1, precum și un profil constant al celorlalți parametrii, cu unele excepții. Afluentul Ștaier  

(A22) prezintă valori ridicate pentru nitriți (0,020 mg.l-1 N-NO2
-) și nitrați (1,90 N-NO3

-), 

precum și pentru detergenți anionici (0,338 mg.l-1), valori totuși situate sub limita de risc a 

organismelor acvatice sensibile (Alonso 2005). Valoarea maximă pentru amoniu (0,133 mg.l-1) 

a fost înregistrată la stația Beiu (A31). Valori ridicate pentru concentrația de fosfați au fost 

înregistrate pe cursul principal al Nerei (A32), la valoarea de 0,864 mg.l-1 P-PO4
3-, stația 

Lăpușnic aval de localitate (A51), la valoarea de 0,554 mg.l-1 P-PO4
3-, și stația Moceriș  aval de 

sat Moceriș (A52), la valoarea de 0,596 mg.l-1 P-PO4
3-.  

În general, calitatea apei în acest bazin hidrografic (conform criteriilor naționale) se 

încadrează în clasele I, II și III, deteriorarea calității fiind cauzată de fosfați, nitriți și detergenți 

anionici (figura 70). La stațiile investigate valorile pentru cianuri au fost sub 0,007 mg.l-1 

excepție făcând stația Beiu (A31) cu 0,012 mg.l-1. În privința durității apei se remarcă o 

concentrație ridicată a ionilor de calciu la majoritatea stațiilor, situație normală deoarece acest 

bazin hidrografic străbate o regiune calcaroasă.  
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Tabelul 4. Valorile parametrilor chimici măsurați în bazinul hidrografic Nera 
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Stații încadrate în clasa generală II 
A23 8,01 0,042 0,16 0,001 0,11 8,17 14,9 0,004 0,164 71,1 0,07 
A33 8,41 0,038 0,2 0,014 0,143 10,1 10,5 0,010 0,024 48,5 2,25 
A35 8,12 0,024 0,1 0,005 0,035 10,02 14,1 0,006 0,158 66,7 2,86 
A38 8,23 0,022 0,3 0,005 0,202 9,31 10,1 0,007 0,022 59,6 2,22 
A39 8,48 0,025 0,3 0,007 0,12 9,28 14,2 0,006 0,041 61,2 0,13 

Stații încadrate în clasa generală III 
A31 8,05 0,133 0,2 0,011 0,293 9,52 12,7 0,012 0,089 66,5 3,65 
A34 8,28 0,029 0,2 0,008 0,228 9,53 11,9 0,006 0,019 76,2 6,9 
A36 8,34 0,032 0,2 0,006 0,234 8,77 13,1 0,004 0,066 59,3 0,377 
A37 8,36 0,038 0,7 0,013 0,303 9,79 11,6 0,006 0,023 44,8 3,14 

Stații încadrate în clasa generală IV 
A22 8,25 0,061 1,9 0,02 0,055 8,32 14,4 0,010 0,338 59,8 4,41 
A51 8,18 0,112 1,8 0,069 0,554 7,69 16,2 0,007 0,392 67,8 0,703 
A52 8,32 0,027 0,6 0,074 0,596 8,64 12,3 0,007 0,307 64,2 3,22 
A32 7,98 0,039 0,6 0,011 0,863 8,91 12,4 0,006 0,145 35,1 1,17 

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 

 

Figura 17. 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 
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Analizând tabelul 4 și figura 17, constatăm că nicio stație din bazinul hidrografic al 

râului Nera nu se încadrează clasei de calitate I.  

Clasei a II-a de calitate îi corespund 5 stații, una aflată la izvoarele Minișului (A23) și 4 

pe afluenți (A33, A35, A38, A39).  

În clasa a III-a de calitate se încadrează rezultatele obținute la 4 stații, toate aflate pe 

afluenți: Beiu (A31), stație aflată în aval de zona de campare „Ochiul Beiului”, Ducin (A34), 

Lăpușnic amonte de sat Lăpușnic (A36), și Poneasca (A37). Nu au fost depistate cauzele 

scăderii de calitate a stației amplasată pe pârâul Ducin (A34). La stația Lăpușnic (A36), deși 

situată în amonte de sat, s-au observat în albia majoră importante depozite de resturi menajere 

și îngrășăminte animale, provenite de la sălașele localnicilor. În cazul pârâului Poneasca, 

atribuim căderea de calitate pe baza lucrărilor de amenajare a lacului de acumulare Poneasca, în 

plină desfășurare în perioada investigațiilor noastre. 

Clasei a IV-a de calitate îi corespund 4 stații, una pe cursul principal al Nerei, la intrarea 

în Chei (A32), și 3 pe afluenți. Calitatea cursului principal este afectată negativ de localitățile 

din amonte, cea mai importantă fiind orașul Bozovici aflat la 19 km în amonte. Calitatea apei 

afluentului Ștaier (A22) este afectată negativ prin deversările cartierului orașului Anina, numit 

Ștaierdorf. La stațiile amplasate aval de localități pe pâraiele Moceriș (A52) și Lăpușnic (A51), 

s-a constatat căderea din clasa a II-a și respectiv a III-a, în clasa IV de calitate. 

Nicio stație, din cele 13 analizate în bazinul hidrografic al râului Nera, nu se încadrează 

în clasa a V-a de calitate. 
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Capitolul 3 

MATERIALE ȘI METODE DE LUCRU  

 

Studiul organismelor presupune ca primă etapă capturarea materialului și apoi analiza 

acestuia, puţine fiind grupele la care această identificarea speciilor se face prin observare în 

teren (reptile, păsări, mamifere mari). Numim capturare cazul în care organismele sunt prinse 

vii, analizate şi apoi eliberate, in timp ce colectarea presupune omorârea indivizilor colectați, 

conservarea şi păstrarea lor în colecţii permanente. Capturarea este o metodă mai puţin 

agresivă, colectarea aflându-se la polul opus. Legislaţia pe probleme de mediu impune 

utilizarea metodelor non-agresive vis-a-vis de mediu, însă, în numeroase cazuri acest lucru este 

imposibil. Pe de altă parte, colecţiile de preparate biologice au o valoare inestimabilă, oferind 

în timp îndelungat informaţii preţioase. O colecţie de calitate trebuie să îndeplinească mai 

multe condiţii, printre care durabilitatea este condiţia esenţială, durabilitatea însemnând nu doar 

calitatea conservării organismelor ci şi durabilitatea inscripţiilor, precizia datelor, acurateţea 

informaţiilor aferente fiecărui specimen. O colecţie fără aceste date este o colecţie fără valoare. 

Colecţia nu reprezintă punctul final al unui studiu, colecţia este doar instrumentul de lucru al 

cercetătorului, precum şi o dovadă a muncii sale. Activitatea de cercetare este desăvârşită abia 

în momentul în care datele au fost prelucrate şi structurate într-o formă prezentabilă publicului 

de specialitate (şi nu numai). Fiecare grup taxonomic are metodele sale specifice în acest lanţ al 

cercetării, însă, indiferent de grup, toate au acelaşi tipar:  

 capturarea/colectarea;  

 colectarea datelor adiţionale;  

 studiul în laborator;  

 prelucrarea şi interpretarea datelor;  

 publicarea. 

Un program detaliat al tuturor activităților aferente acestui studiu a fost trimis 

instituțiilor de mediu din regiune, respectiv Administrației Parcului Național Semenic-Cheile 

Carașului, Administrației Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița, precum și Agenției pentru 

Protecția Mediului Reșița, beneficiind de acordul favorabil al acestora.  

Descriem în continuare etapele ce trebuiesc parcurse în studiile faunistice şi ecologice 

ce implică grupele de malacostracee acvatice dulcicole. Înainte de lucrul în teren, cercetătorul 

trebuie să fie bine informat asupra situaţiei grupului în acea regiune precum şi să gândească în 
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prealabil un traseu în funcţie de acces, consultând hărţile regiunii. Pentru georeferenţiere este 

foarte utilă folosirea unui aparat GPS sau a hărţilor topografice la scară mică.  

 

3.1 Cercetarea în teren 

 

3.1.1 Capturarea şi/sau colectarea specimenelor 

Este pasul esenţial în începerea oricărui studiu, etapă fără de care cercetătorul nu s-ar 

afla în contact cu reprezentanţii grupului de interes. Am putea numi această etapă ca fiind 

esenţială și în acurateţea rezultatelor. Cercetătorul trebuie să cunoască foarte bine în prealabil 

caracteristicile morfologice, ecologice şi eventualele particularități din cadrul grupului, 

documentarea fiind posibilă prin studii bibliografice (Machino și Füreder 2005).  

 

3.1.1.1 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). Colectate pot fi părţi din ţesutul viu al animalelor 

pentru diverse studii moleculare. Aceasta se impune ca urmare a statutului special pe care îl au 

aceste crustacee, majoritatea speciilor native din Europa aflându-se pe liste ale diverselor acte 

normative. Capturarea poate fi activă sau pasivă (Dorn et al. 2005).  

Capturarea directă cu mâna  

Este o metodă activă, foarte des utilizată în capturarea decapodelor din apele repezi de 

munte, unde alte metode ar fi mai puțin eficiente. Această metodă presupune ca cercetătorul să 

captureze animalele cu mâna, direct din albia râului. Metoda necesită suficientă experienţă în 

căutarea exemplarelor și a habitatelor frecventate, precum şi dispoziţia fizică a cercetătorului de 

a intra în apă. Prezintă avantajul că are un timp de răspuns scurt și oferă informaţii despre 

prezenţa sau absenţa urmelor lăsate (ex: galerii) imperceptibile altfel.  

Un dezavantaj al metodei îl reprezintă limitarea acesteia la anotimpul cald precum şi 

necesitatea unor investiţii în echipamente de protecţie 

(cizme, costum de neopren, ș.a.m.d.). De asemenea, 

capturarea cu mâna presupune asumarea riscului la 

leziuni superficiale la nivelul tegumentului (imagine 

alăturată) ca urmare a reacțiilor de apărare a decapodelor, 

dar acest risc nu pune în pericol sănătatea cercetătorului.  
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Metoda prin capturare directă cu mâna a fost utilizată pentru obținerea tuturor 

specimenelor de decapode prelevate din apele curgătoare ale Munților Aninei. Fiecare curs de 

apă investigat a fost caracterizat din punct de vedere cantitativ folosit indicele numit „captură 

per unitate de efort” (CPUE), cunoscând lungimea albiei investigate și numărul de indivizi 

capturați (Edsman și Söderbäck 1999, Paaver și Hurt 2009). Cu această metodă au fost 

capturate un număr de 115 specimene adulte aparținând speciei Austropotamobius torrentium 

în 15 din cele 52 de stații, și 73 specimene adulte aparținând speciei Astacus astacus în 17 din 

totalul de 52 de stații investigate în Munții Aninei.  

Capturarea cu capcane 

Este o metodă pasivă, ce presupune utilizarea unor dispozitive special construite în 

scopul reţinerii din mediul natural a exemplarelor din grupul ţintă. Această metodă presupune 

un timp de răspuns mai îndelungat, decapodele dulcicole fiind active în special noaptea. 

Experienţa cercetătorului se reflectă în abilitatea de a alege locurile de amplasare.  

Pentru colectarea decapodelor dulcicole din ţara noastră o capcană potrivită este cea de 

tip vârşă (figura 18), un cilindru orizontal dotat la unul din capete (sau ambele) cu un trunchi de 

con cu deschiderea mică montată înspre interior, element ce va unidirecţiona accesul (Westman 

et al. 1978). Materialul din care trebuie confecţionată capcana este de preferinţă plasa de sârmă 

cu ochiuri mici (de aproximativ 3x3 mm). Dacă ochiurile sunt mai mari vor permite animalului 

să aibă acces la hrana din interior fără a pătrunde în capcană, ceea ce ar determina pierderi de 

timp în zona învecinată momelii, reducând astfel şansele de reuşită. Pentru a creşte eficienţa 

capcanei, momeala va fi plasată sub conul de la intrare (figura 19) în acest fel animalul aflat în 

căutarea hranei va fi mai uşor atras spre orificiul conului. Momeala cea mai potrivită este 

ficatul sau carnea uşor alterată, preferabil în combinaţie cu bucăţi de brânză (Băcescu 1967).  

Capcanele pentru decapode dulcicole nu trebuiesc lăsate în habitat mai mult de 3-5 

nopţi, în cazul acumulării exemplarelor în interior, acestea se vor stresa sau vătăma corporal. Pe 

de altă parte, numărul mare de indivizi ar duce la scăderea concentraţiei oxigenului apei din 

capcană şi din jurul acesteia, sufocând animalele din interior. Alegerea locului de amplasare a 

capcanei este esenţială în obţinerea rezultatelor pozitive. De preferat ca amplasarea să se facă în 

aval de micile cascade, destul de frecvente în zona montană, acolo unde apa este mai adâncă şi 

curgerea cu viteză mai mică, locuri frecventate de decapode datorită aluviunilor aduse de râu şi 

depozitate aici, aluviuni ce adesea aduc diverse resturi vegetale sau animale. În zona colinară şi 

de şes, potrivite pentru plasarea capcanelor sunt porţiunile de râu cu maluri verticale din 

pământ sau pietre (baraje, consolidări de maluri, ș.a.m.d.), dar neapărat locuri cât mai puţin 
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supuse activităților (exploatări de nisip, balastiere, drumuri). Eficienţa acestei metode este mai 

mică de cât în cazul metodei active (Dorn et al. 2005).  

Metoda capcanelor a fost utilizată în acest studiu pentru capturarile care au dus la 

evidențierea speciei invazive Orconectes limosus. Întrucât existau semnalmente că în amonte 

pe Dunăre această specie este deja prezentă (Puky et al. 2005), iar cele trei cursuri principale 

care traversează Munții Aninei au gurile de vărsare la distanță mică de Dunăre, am recurs la 

metoda capturii cu capcane pe cursurile inferioare ale acestor râuri. Au fost găsite specimene 

aparținând speciei invazive doar în Dunăre, în sectorul cuprins între Baziaș și Berzasca 

(Pârvulescu et al. 2009), fiind colectate un număr de 14 specimene în etapa de constatare a 

prezenței speciei. Deși au fost plasate capcane și în apele curgătoare ale Munților Aninei, 

acestea nu au avut succes în capturarea decapodelor.  

Figura 18. Capcana tip vârşă, pentru colectarea decapodelor dulcicole din pâraie sau râuri mici 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Poziţionarea corectă a momelii într-o capcană de tip vârşă 
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Foarte important este ca în baza de date să fie specificată metoda folosită la capturare, 

lungimea de râu investigat, numărul de capcane plasate şi timpul de aşteptare (Carral et al. 

1993). Pentru aprecierea densității indivizilor se va recurge la marcare și recapturare, caz în 

care exemplarele capturate vor fi marcate prin mici încrustări ale carapacei în zona 

cefalotoracelui, iar după o anumită perioadă de timp cunoscută, în urma altei capturi cu 

capcane similare, se va urmări prezența specimenelor recapturate (Krzywosz et al. 2006, 

Lappalainen și Pursiainen 1990). 

Capturarea cu metode improvizate 

O metodă improvizată este necesară atunci când cercetătorul se află într-o regiune de 

interes într-un moment în care metodele anterioare nu sunt accesibile. Nu putem numi aceste 

metode ca făcând parte din planul de cercetare al acestui studiu, amintim totuși aceste 

posibilități ca fiind prezentate de populația locală, furnizând uneori date prețioase despre 

prezența decapodelor, fapt ce a determinat amplificarea investigațiilor în regiunea respectivă 

(amintim aici locuitorii din comuna Văliug, satul Socolari și sălașele de pe Valea Ducin).  

O variantă la îndemână în majoritatea situaţiilor este folosirea unui recipient din plastic 

la care partea superioară va fi tăiată, întoarsă şi ataşată cu orificiul mic înspre interior (după 

lărgirea în prealabil la dimensiunea corespunzătoare decapodelor). Soluţia este ieftină, 

accesibilă oriunde, dar are dezavantajul că prin recipientul de plastic efectul momelii va difuza 

mai greu. Recomandăm în acest sens cât mai multe orificii de mici dimensiuni (cu un cui 

înroşit), de asemeni accesibilitatea decapodelor înspre interior este slabă, datorită faptului că nu 

pot căţăra eficient pe suprafeţe netede.  

O altă variantă accesibilă este folosirea unei bucăţi de blană lânoasă, a unui ghemotoc 

de lână sau câlţi, printre care se va plasa momeala (Băcescu 1967). Acest tip de capcană atrage 

animalele prin mirosul specific, exemplarele încurcându-se printre firele de păr. Metoda are 

avantajul, faţă de precedenta, că în cazul detaşării din amaraj nu poluează estetic albia râului, 

materialul degradându-se repede.  

 

3.1.1.2 Colectarea decapodelor dulcicole 

Legislaţia actuală interzice colectarea a 2 din cele 3 specii de decapode dulcicole native, 

Austropotamobius torrentium fiind încadrat cu atribut de specie prioritară în Directiva 

Consiliului Europei 92/43. În legislaţia României, prin Ordonanța de Urgență numărul 57 din 

2007 Austropotamobius torrentium este specie prioritară inclusă în anexa 3 și 4A iar Astacus 

astacus în anexa 5A. Ambele specii beneficiază de protecție şi prin Convenţia de la Berna iar 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) acordă statut de specii vulnerabile 
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(Sket 1996). Aşadar, excluzând specia Astacus leptodactylus şi eventualele specii invazive, 

specimenele capturate vor fi eliberate după identificare și măsurare a datelor biometrice în 

habitatul natural. Timpul în care decapodele trăiesc în afara apei este de câteva ore, aceste 

animale tolerând bine hipoxia (Demers et al. 2006). Ca modalităţi de colecţie se poate practica 

macro-fotografierea în detalii a specimenelor (Pârvulescu, în Combroux et al. 2007). Singurele 

specimene colectate au fost cele 93 de specimene găsite moarte în pârâul Cândeni, ca urmare a 

unor deversări în albie (Pârvulescu 2009a). 

Fiecărui exemplar adult de decapod capturat, aparținând speciilor indigene, i-au fost 

prelevate probe de țesut, în total un număr de 188 de probe pentru analizele moleculare. 

Lucrările de specialitate recomandă fie fragmente din antenă, fie ultimul pereiopod, în vederea 

obținerii de material suficient pentru extragerea ADN-ului (Trontelj et al. 2005). Am optat 

pentru secţionarea ultimului pereiopod, lăsând intact organul de simţ. Conservarea probei s-a 

făcut în alcool 90%, iar pentru păstrare timp îndelungat, congelare la -20°C (Remigio și 

Herbert 2003).  

 

3.1.1.3 Metode utilizate în capturarea şi colectarea amfipodelor şi izopodelor 

acvatice 

Fiind vorba de specii a căror identificare în teren este imposibilă și datorită faptului că 

aceste grupe nu au reprezentanţi aflaţi pe una din listele de protecţie, studiul acestor 

malacostracee permite atât capturarea cât şi colectarea specimenelor pentru transportul în 

laborator. În funcţie de scopul cercetării, capturările pot fi calitative sau cantitative.  

Metode calitative 

Atunci când studiul presupune doar constatarea prezenţei sau absenţei unei specii sau 

grup metoda se numeşte calitativă şi presupune capturarea unui eşantion cât mai complet din 

bentosul unui corp de apă (râu, pârâu, lac). Pentru aceasta, cel mai des utilizat este fileul 

bentonic cu ramă metalică şi plasă cu dimensiunea ochiurilor mică (350 µm). Întrucât nu se va 

ţine cont de suprafaţa analizată, dimensiunea fileului nu este importantă, el trebuie să fie astfel 

construit încât să permită cercetătorului o bună manevrabilitate şi control. Pentru o prelevare 

corectă vor fi inspectate cât mai multe microhabitatele la locul de prelevare, acesta fiind o 

porţiune de râu şi nu un punct fix.  

Materialul din fileu a fost spălat prin agitarea puternică a plasei în apă, după care, fie a 

fost conservat în întregime, fie a fost plasat într-o tavă albă pentru o analiză primară. În acest 

fel s-a putut tria materialul colectând numai grupele de interes. Specimenele de interes au fost 
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conservate în formaldehidă 4% sau alcool 70%, în recipienţi cu capac ermetic, obligatoriu cu 

un cod unic, asociat datelor despre habitatul din care a fost prelevată proba.  

Metode cantitative 

Studiul cantitativ presupune posibilitatea cuantificării datelor obţinute cu privire la 

efectivul populațiilor, metodele fiind mai puţin flexibile. Pentru aceasta este nevoie ca 

modalitatea de colectare să fie aceeaşi pentru toate punctele de lucru, respectând cu stricteţe 

protocolul specific ales. În literatura de specialitate sunt descrise numeroase aparate destinate 

colectărilor de nevertebrate bentonice, toate însă bazate pe acelaşi principiu: eşantionarea pe o 

suprafaţă cunoscută şi colectarea cât mai eficientă în acord cu grupul de interes.  

Foarte utilizat în studiul macronevertebratelor acvatice lotice este bentometrul Surber, 

pentru colectări cantitative cu o suprafaţă cunoscută. Acesta constă dintr-un cadran ce izolează 

o arie de dimensiuni cunoscute din substrat, având la una din laturi sudată o ramă verticală pe 

care este montata o plasă. Aparatul se fixează bine în substrat, cu deschiderea plasei astfel 

orientată încât apa să circule liber prin plasă. Pietrele din cadran se spală cu mâna la gura plasei 

și se răscolește bine substratul în curentul de apă care va purta animalele înspre plasă, după care 

aparatul este ridicat și proba se spală într-un borcan (Pricope et al. 2007). Bentometrul de tip 

Surber utilizat în cercetările noastre are o suprafaţă de 1060 cm2 şi este dotat cu sită fină cu 

ochiurile de 250 µm. Probele astfel prelevate şi spălate în apa râului au fost transferate în 

recipienți, cu grijă pentru a nu pierde organisme, după care au fost conservate în formaldehidă 

4%. Datele numerice despre indivizi pot fi ulterior introduse în diverse formule de calcul.  

Metoda a fost folosită la toate cele 52 de stații de prelevare, totalizând un număr de 46 

de probe, 6 fiind stațiile la care nu au fost deloc găsite specimene în probe.  

Este obligatoriu ca cercetătorul să recurgă la colectări din microhabitate cât mai diferite 

pentru fiecare staţie de lucru, investigând malurile, albia de curgere și obţinând astfel o 

acoperire a cât mai multor microhabitate, adesea foarte variate din punct de vedere al 

biodiversităţii. În acest studiu, la fiecare stație de lucru, am efectuat câte 5 probe cu 

bentometrul Surber, câte una la fiecare mal și 3 în porțiunea mijlocie a albiei.  

Oricât de bună ar fi metoda aleasă, subiectivitatea nu poate fi eliminată complet întrucât 

organismele bentonice sunt distribuite inegal pe lungimea unui râu în funcţie de diverşi factori 

ecologici. Este recomandat ca cercetătorul să efectueze în prealabil un studiu calitativ pe cursul 

râului, iar după obţinerea unui tablou general să recurgă la colectările cantitative, mult mai 

costisitoare (Tomescu și Gaboș 1989).  
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3.1.1.3 Colectarea datelor biometrice 

Aceste date se culeg cu minim de investiţie – un şubler mecanic sau digital – în cazul 

speciilor mari, iar pentru speciile mici măsurătorile se fac sub lupa binoculară sau microscop, 

în laborator. Pentru decapode datele de biometrie se recoltează în teren, acestea oferind după 

prelucrarea statistică informaţii asupra sănătăţii populaţiilor, dar şi date importante în 

taxonomie sau chiar filogenie (Trontelj 2005). De obicei, măsurătorile se aplică pe un eşantion 

reprezentat de specimene adulte, evitându-se juvenilii, limita inferioară pentru lungimea totală 

convenită fiind de 50 mm (Papadopol și Diaconu 1986). Părțile corpului supuse măsurătorilor 

de biometrie la decapode sunt acelea care permit poziționarea fermă a aparatului de măsurat 

(figura 20-24):  

- lungimea totală –LT: reprezintă lungimea animalului din vârful rostrului până la 

capătul proximal al telsonului (figura 20);  

- lungimea cefalotoracelui – LCt: reprezintă valoarea distanţei dintre vârful rostrului şi 

capătul caudal al cefalotoracelui (figura 21);  

- lungimea rostrului – LR: deoarece este dificil a aprecia limita bazei rostrului se 

măsoară distanţa de la marginea caudală a orbitei până la marginea caudală a cefalotoracelui, 

valoare ce va fi scăzută din valoarea cefalotoracelui, obținând astfel valoarea dorită (figura 22);  

- lățimea telsonului – T: reprezintă distanţa dintre laturile telsonului;  

- lăţimea maximă toracală – LmT: reprezintă lățimea maximă a cefalotoracelui;  

- lăţimea segmentului II abdominal – L2A: reprezintă lățimea maximă a abdomenului;  

- lungimea propoditului – LP: este egală cu lungimea piesei fixe din chelă, din vârful 

acesteia până la articulaţia cu carpus-ul (figura 23);  

- lungimea dactilopodituluii – LD: este egală cu lungimea piesei mobile a chelei, 

măsurată din scobitura tuberculului de la baza, până în vârf (figura 24);  

- lăţimea chelei – LC: reprezintă lăţimea maximă a propoditului.  

Au fost efectuate măsurători la toate specimenele capturate mai mari de 50 mm lungime 

totală (LT), totalizând 115 specimene din specia Austropotamobius torrentium și 73 specimene 

din specia Astacus astacus.    

Interpretarea datelor vizează valorile minime și maxime, media și abaterea standard, 

precum și diferite rapoarte pentru a evidenția diferențele dintre populaţiile unei specii din 

regiuni geografice diferite. Valorile minime nu sunt concludente întrucât exemplarele juvenile 

suportă mai greu captura şi manipularea în afara apei.  
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Figura 20. Schema măsurătorilor de biometrie aplicate la decapode 
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Figura 21. Manevra de măsurare a lungimii 
cefalotoracelui (LCt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Manevra de măsurare a 
lungimii rostrului (LR) prin diferență  

 

 

 

 

 

Figura 23. Manevra de măsurare a lungimii 
propoditului (LP) 

 

 

 

Figura 24. Manevra de măsurare a 
lungimii dactilopoditului (LD) 
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3.1.2 Măsurarea parametrilor de mediu 

Pentru un studiu ecologic complet este obligatoriu ca cercetătorul să culeagă o serie de 

date calitative pentru determinarea stării ecologice. Acestea se înscriu în fişa staţiei şi se repetă 

după același format la toate stațiile investigate. Nu există un tipar impus la colectarea acestor 

date, cercetătorul alegând în funcţie de scopul propus un tablou de parametrii cuantificabili. 

Datele care pot fi culese prin simpla observare, cu minim de consum de energie şi echipamente,  

se află la îndemâna cercetătorului ori de câte ori acesta se află pe teren:  

 aprecierea dimensiunilor corpului de apă (lăţime maximă/medie, adâncime 

maximă/medie a albiei minoră);  

 aprecierea tipului de curgere (lentă, moderată, rapidă, puternică); 

 aprecierea tipului de substrat (lespezi, pietre, pietriş, nisip, mâl); 

 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; 

 aprecierea (până la nivel de ordin) a comunităţii bentonice pentru fiecare staţie 

de lucru.  

 

Lista de parametri costisitori poate fi atât de largă pe cât permit investiţiile derulate în 

cercetarea propusă. De importanţă majoră sunt analizele fizico-chimice ale apei precum şi 

diferitele seturi de analize chimice, analize ce pot fi realizate numai cu echipamente de 

specialitate şi kit-uri de analiză speciale. Metodele şi protocoalele de lucru sunt specifice 

tipului de analiză şi mărcii aparatelor folosite. În cercetările efectuate am folosit pentru 

măsurarea pH-ului, conductivității și oxigenului dizolvat aparatul multiparametru HACH–

Lange HQ 40d. Pentru analizele chimice a calității apei am ales mai mulți parametrii, cu 

relevanță în ecologia speciilor de malacostracee acvatice studiate, parametrii prezentați în 

tabelul 5. Aparatul utilizat a fost spectrofotometrul de teren HACH–Lange DR 2800, cu 

accesoriile aferente (figura 25-27). 
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Tabel 5. Principalele caracteristici tehnice pentru parametrii măsurați în evaluarea calității apelor de 
suprafață ale Munților Aninei 

Indicator 
Unitate  
măsură 

Interval de măsurare Instrument Metodă 

pH - 1  – 14 HQ 40d Gel electrolit 
Oxigen dizolvat  mg.l- 0.00  – 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.l- 0 – 40  DR 2800 Acid cromosulfuric 
Nitrați (N-NO3

-) mg.l- 0.1 – 30.0  DR 2800 Cadmiu reducție 
Nitriți (N-NO2

-) mg.l- 0.002 – 0.300  DR 2800 Diazotizare  
Fosfați (P-PO4

3-) mg.l- 0.006 – 0.820  DR 2800 Acid ascorbic  
Amoniu (N-NH4

+) mg.l- 0.015 – 2  DR 2800 Albastru indofenol  
Detergenți anionici mg.l- 0,2 – 2  DR 2800 MBA 
Cianuri mg.l- 0,001 – 0,240  DR 2800 Piridin-pirazolină 

 
Protocoalele de analiză folosite au fost cele recomandate de producător. În cazul în care 

limita de detecție a concentrației a fost depășită, s-a recurs la diluții controlate. Pentru 

prelevarea probei de apă s-a ales o porțiune de râu cu o curgere laminară, evitând cascadele sau 

contracurenții, aceste locuri având influențe asupra valorilor măsurate. De asemeni, s-a evitat 

ca proba de apă să fie prelevată de pe fundul albiei minoră sau de la suprafața luciului de apă, 

prevenind contaminarea cu mâl sau cu material plutitor.  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 25. Echipamentul pentru termostatare             Figura 26. Cuvete de analiză  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Efectuarea pe teren a analizelor de calitate a apei,  
cu spectrofotometrul HACH-Lange DR 2800 
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Protocolul pentru deficitul chimic de oxigen prin metoda CCO-Cr presepune incubare la 

148°C timp de 120 minute. A fost folosit termostatul HACH Lange LT200-1, iar pentru 

obținerea de curent electric a fost utilizat un generator marca Honda, cu putere de 800 W, 

cuplat la un stabilizator electric (figura 25). 

 

3.2 Cercetarea în laborator 

 

Studiul de laborator este absolut necesar în cazul prelucrării specimenelor din grupele 

Amphipoda şi Isopoda, grupe a căror specii nu pot fi identificate cu precizie în teren. Pentru 

observare am folosit stereomicroscopul, iar pentru detalii microscopul optic, utilizând datele 

oferite de literatura de specialitate. Pentru încadrările sistematice și actualizarea acestora 

(Herbert et al. 2003, Mayr și Bock 2002) am consultat diverse baze de date on-line ca:  

 Crayfish Taxonomy Browser (http://iz.carnegiemnh.org) 

 Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org) 

 UNEP-WCMC Species Database (http://quin.unep-wcmc.org)  

 

Identificarea speciilor implică caractere de cele mai multe ori reprezentate prin detalii 

de morfologie, printre care un rol important îl au piesele bucale și apendicele corpului. Pentru o 

identificare riguroasă specimenul se disecă cu ajutorul unui ac şi a unei pense fine, sub lupa 

binoculară, detaşându-se apendicele de pe o parte a corpului (deobicei partea stângă). Piesele 

sunt aşezate pe o lamă într-o picătură de glicerină diluată cu alcool. În timpul disecţiei se va 

căuta ca restul corpului să rămână intact şi apendicele la locul lor, pentru o eventuală revenire 

asupra materialului. Piesele necesare determinării amfipodelor sunt (Cărăuşu et al. 1955): 

antenele, piesele bucale, gnatopodele, pereiopodul V, uropodul III și telsonul.  

În paralel am studiat forma generală a corpului, forma lobilor cefalici, ornamentaţiile 

urosomului şi a plăcilor epimerale. Este recomandată efectuarea de imagini digitale ce vor 

putea servi apoi şi ca suport în realizarea de desene. Preparatul poate deveni permanent dacă 

piesele se includ în glicerină gelatinată încălzită în prealabil şi acoperite cu o lamelă, sau în 

soluţie de gumă de cloral ori balsam de Canada.  

Pentru identificarea izopodelor acvatice am recurs la același tip de analiză a pieselor 

prezentate la amfipode, uneori însă este necesară şi analiza stomacului. Acesta se izolează prin 

disecţie, se pune câteva ore în soluţie de KOH caldă, se spală şi se colorează (la fel ca şi alte 

piese transparente) cu pyrogalol apoi se montează pe o lamă (Vandel 1953, citat în Radu 1983).  
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Măsurătorile, atât pentru amfipode cât şi pentru izopode, se fac la stereomicroscop 

utilizând un compas fin sau o lamă de ocular gradată, socotindu-se drept lungimea totală a 

animalului distanţa dintre vârful lobilor cefalici şi vârful telsonului (Cărăuşu et al. 1955, Radu 

1983).  

 

3.3 Prelucrarea și interpretarea datelor 

 

3.3.1 Realizarea și gestionarea bazei de date 

Datele obținute trebuiesc bine organizate în așa-numitele baze de date. Datele brute, 

culese pe fișele de teren pe suport de hărtie sunt inutilizabile programelor statistice în această 

formă, însă odată cu trecerea pe suport electronic facilitățile de prelucrare devin multiple. 

Pentru o mai bună acuratețe și siguranță a datelor, în teren a fost completată atât fișa de teren 

cât și baza electronică de date, utilizând o aplicație software FoxPro special adaptată pentru a 

facilita culegerea de date. Aplicația are avantajul că previne utilizatorul în cazul dublării 

intrărilor de date, averizează lipsa de date și efectuază calcule (de exemplu lungimea rostrului 

dată de diferența dintre cei doi parametri). Baza de date poate fi exportată din aplicația FoxPro 

într-un fișier tabelar Microsoft EXCEL care cuprinde, pe rânduri, datele culese de la fiecare din 

cele 52 de stații din locațiile investigate ale Munților Aninei. Fiecare coloană înseamnă o 

succesiune de date aparținând aceluiași parametru măsurat. Acest fișier a fost apoi aranjat în 

funcție de necesitățile de prelucrare statistică, separând datele pe specii, habitate, ș.a.m.d.  

Pentru întocmirea bazei de date fotografice s-a recurs la fotografie digitală utilizând 

camere fotografice de tip dSLR Nikon D80 și Nikon D300, echipate cu obiective de tip macro 

Sigma 150 mm, APO 2,8 HSM și respectiv telefotografie Sigma 50-500 mm, APO 4,5-6,3 

HSM. Fotografia brută (în format RAW) a fost procesată utilizând programul soft de 

specialitate Nikon Capture NX 1. Pentru ilustrarea hărților precum și a diferitelor scheme și 

desene, a fost folosit programul soft InkScape versiunea 0.47, folosind ca machetă hărți 

topografice la scară mică (1:100.000 sau 1:50.000), respectiv fotografii originale ale 

specimenelor investigate. 

 

3.3.2 Indici de calcul statistic 

Datorită faptului că datele obţinute au un anumit grad de heterogenitate, se impune 

folosirea unor analize statistice, putându-se ajunge astfel la o serie de concluzii pertinente 

(Shrestha și Kazama 2007, Ouyang et al. 2006, Simeonov et al. 2003, Payne 1986). Astfel, 
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atunci când obţinem şiruri de date, se pot evidenţia: valorile extreme (minime şi maxime), 

media aritmetică, deviaţia standard, precum și diverse analize avansate între şiruri diferite de 

date. Aceste calcule sunt complexe, dar astăzi ele pot fi realizate cu ajutorul unor pachete de 

programe software: STATISTICA, PAST  și EXCEL.  

Valorile extreme (maximă şi minimă) reprezintă limitele în care se încadrează 

rezultatele obţinute. Distanţa între valoarea cea mai mică şi cea mai mare se numeşte interval 

de variație. Acest indice însă prezintă o serie de dezavantaje. Astfel, fiind calculat din cele 

două valori extreme indicele depinde mult de întâmplare şi nu reflectă împrăştierea celorlalte 

valori ale şirului. În afară de aceasta, valoarea sa creşte sensibil în raport cu sporirea numărului 

de observaţii (Ceapoiu 1968). Este util în evidențierea limitelor între care se prezintă valorile 

pentru un anumit parametru măsurat.  

Media aritmetică reprezintă valoarea medie a măsurătorilor efectuate, fiind exprimată 

de poziţia centrului distribuţiei, care pe un grafic este localizată în vârful curbei de distribuţie. 

(Ceapoiu 1968). 

Deviaţia standard (S sau σ) sau abaterea standard este o măsură care arată cât de 

mult diferă punctele de medie. O abatere mică dovedeşte o dispersie strânsă în jurul mediei, în 

timp ce o abatere standard mare este rezultatul unei împrăştieri mari (Ceapoiu 1968, Ciulca 

2006). Abaterea standard fiind o măsură absolută a dispersiei nu permite compararea a două 

sau mai multe distribuţii în ceea ce priveşte variaţia lor. Astfel, distribuţiile alcătuite din valori 

mari au abaterea standard mare, iar distribuţiile formate din valori mici au abaterea standard 

mică. Este greşit însă a trage concluzia că primele au o dispersie mai mare decât ultimele. 

Comparaţia este însă perfect posibilă dacă recurgem la coeficientul de variaţie s% (sau v sau 

C.V.) propus de Pearson, care nu este altceva decât raportul dintre abaterea standard şi media 

aritmetică (Ceapoiu, 1968). 

Pentru a aprecia relaţiile care apar între datele cu privire la specii şi parametrii 

habitatului, pot fi efectuate teste de semnificaţie între factorii biotici şi abiotici. În acest sens 

poate fi folosit testul coeficientului de corelaţie. Statistica matematică descrie un test cu 

ajutorul căruia se poate verifica dacă există o legătură funcţională între două caractere 

cuantificabile. Valoarea coeficientului de corelație este întotdeauna cuprinsă între -l şi +1. Dacă 

proprietăţile nu sunt corelate coeficientul este 0, dacă este mai mare ca 0 înseamnă că există o 

legătură funcţională directă între cele două variabile, iar cu cât este mai aproape de 1, cu atât 

corelaţia este mai bună. Când rezultatul este mai mic de cât 0 există o legătură funcţională de sens 

invers, cu alte cuvinte, când valorile unei variabile cresc, valorile celeilalte scad (Ceapoiu, 1968). 
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Acest test este folositor pentru stabilirea unor legături funcţionale între două variabile, a stării de 

dependenţă sau de independenţă între cele două variabile x şi y. 

Analiza dendrogramelor este o tehnică de analiză multifactorială capabilă să grupeze 

date bazate pe principiul similarităţii, pe baza unor criterii selectate. Rezultatul este o 

dendrogramă ce oferă o imagine asupra grupărilor ierarhic aglomerate pe baza distanţei 

Euclidiene (Mc Kenna 2003) exprimată ca Dlink/Dmax, ceea ce reprezintă coeficientul dintre 

distanţa de lincaj pentru un caz particular raportată la distanţa maximă de lincaj, coeficient 

multiplicat cu 100 pentru a standardiza distanţa de lincaj pe axa y (Wunderlin et al. 2001, 

Simeonov et al. 2003, Singh et al. 2004, 2005).  

Analiza discriminantă este o tehnică folosită pentru a clasifica în categorii variabilele 

dependente, folosind o matrice de corelaţie pentru parametrii fizico-chimici selectaţi, reducând 

astfel setul de date iniţial la câţiva parametrii reprezentativi (Ouyang 2005, Singh et al. 2005).  

Analiza varianței (ANOVA) este un test util pentru a compara două seturi de date, deci 

două eşantioane. Acesta arată dacă există o diferenţă semnificativă între mediile aritmetice, în 

comparație cu varianţa (Wunderlin et al. 2001).  

 

3.3.3 Indici de diversitate 

Frecvenţa arată procentual, numărul de probe în care a fost prezentă o specie, din 

numărul total de probe (Pricope et al. 2007).  

100
p

F
P

  

p = numărul de probe în care a fost prezentă specia x 
P = numărul total de probe. 

Densitatea se poate calcula cunoscând suprafața bentometrului Surber, doar pentru 

malacostraceele mici colectate cu acest aparat. Reprezintă numărul de indivizi dintr-o specie 

per unitatea de suprafață (Pricope et al. 2007), în cazul nostru m2 de râu.  
 

Abundența numerică sau indicele CPUE (captură per unitate de efort), utilizat în 

aprecierea cantitativă când se folosesc mijloace de captură a căror suprafață de colectare nu 

este cunoscută. Reprezintă numărul mediu de specimene capturate cu aceeași metodă, pe 

unitatea de captură (Edsman și Söderbäck 1999).  
 

Dominanța numerică reprezintă procentual numărul de indivizi dintr-o specie, raportat 

la numărul total de indivizi prelevați cu aceeași metodă (Pricope et al. 2007). În cazul studiilor 

noastre, am interpretat separat decapodele (capturate cu metoda activă), față de amfipode și 
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izopode, acestea fiind colectate cu același aparat (bentometrul Surber), dominanța numerică a 

putut fi calculată împreună.  

100
n

AR
N

  

n = număr de indivizi din specia a în staţia X 
N = număr total de indivizi colectaţi în staţia X (cu acelaşi aparat şi metodă) 

 

 

3.4 Normele deontologice ale cercetării și impactul asupra 
biodiversităţii  

 
Analizând legislația în vigoare, precum și literatura de specialitate referitor la 

managementul și conservarea biodiversității, dar și în acord cu cerințele Administrațiilor celor 

două Parcuri Naționale din regiunea studiată, am respectat cu strictețe mai multe norme 

deontologice de lucru în teren sau în laborator.  

 

 Nu au fost colectate spre conservare specii protejate de lege, specii aflate pe „Lista 

Roşie” sau specii declarate „Monumente ale Naturii”.  

 Pentru recoltarea probelor biologice la decapode, în vederea diverselor examene 

moleculare, am optat pentru secţionarea pereiopodului V în favoarea păstrării integre a 

antenei. Secţionarea pereiopodului V este în același timp şi o metodă de marcare.  

 Exemplarele capturate din specia Austropotamobius torrentium şi Astacus astacus au 

fost eliberate în habitatul din care au fost capturate, după examinare (apartenenţa 

specifică, sexare, analiza macroscopică a individului, paraziţi, malformaţii), 

fotografiere, măsurare şi prelevare de ţesut pentru probele moleculare, menţinând în tot 

acest timp corpul animalelor umed. Orice specimen colectat dintr-o specie invazivă de 

decapod, conform legislației europene, nu a fost eliberat, acesta urmând a fi conservat și 

păstrat în colecții. 

 Decapodele capturate nu au fost ţinute în afara apei mai mult de 15 minute (se cunoaşte 

că aceste crustacee rezista fără apă între 25 și 120 minute).  

 Dacă am constatat că pe un anumit segment de râu alte specii de animale desfăşoară sau 

intenţionează să desfăşoare activităţi care deranjate ar periclita integritatea indivizilor 

şi/sau familiilor (ritual de împerechere, cuibărit, ritual de hrănire al puilor ș.a.m.d.), 

investigaţiile au fost deplasate în aval sau în amonte, cu o distanţă la care activităţile de 

cercetare au rămas inofensive faţă de acestea.  

Dn = 
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 Orice substanţă chimică folosită pentru conservare sau efectuarea diferitelor măsurători 

ale parametrilor apei (kit-uri de analiză) au fost depozitate în recipienţi incasabili, 

urmând normele impuse de legislaţia cu privire la substanţele toxice sau periculoase 

pentru mediu.  

 Colecţiile de specimene respectă cerinţele necesare pentru a putea fi utilizate pe viitor, 

putând fi puse, la cerere, la dispoziţia altor specialişti.  

 Vor fi respectate practicile tradiţionale privind citarea rezultatelor ştiinţifice şi 

recunoaşterea paternităţii lor, inclusiv pentru cele provenite din surse electronice.   
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Capitolul 4 

CARACTERIZAREA SPECIILOR DE MALACOSTRACEE ACVATICE 
IDENTIFICATE ÎN BAZINELE HIDROGRAFICE  

DIN MUNȚII ANINEI 
 

4.1 Caracterizarea generală a clasei Malacostraca Latreille 1802 

 

Ca urmare a cercetărilor efectuate în apele curgătoare de suprafață ale Munţilor Aninei, 

au fost capturate şi identificate şase specii de malacostracee acvatice, aparţinând ordinelor 

Decapoda, Amphipoda şi Isopoda. Forme evoluate de crustacee, la care corpul este bine 

diferenţiat în regiuni, atât morfologic cât şi funcţional. Decapodele grupează reprezentanţii 

mari (crabii, racii, homarii, langustele, crevetele), animale înzestrate cu un corp robust acoperit 

de o carapace pe măsură. Numele acestui grup îşi are sorgintea în grecescul deca – zece, şi 

podos – picior, tradus însemnând „zece picioare”. Privit îndeaproape un decapod are opt 

picioare plus o pereche de cleşti, însă ca provenienţă anatomică cleştii sunt picioare modificate 

(Băcescu 1967). Amfipodele sunt crustacee de talie mică şi medie (între 0,5 şi 2,5 cm) având 

forma corpului în semicerc și aplatizată, fapt ce a sugerat numele popular de lătăuşi. 

Numeroasele caractere morfo-anatomice comune fac plauzibilă ideea că amfipodele îşi trag 

originea dintr-un strămoş comun, foarte asemănător copepodelor (Cărăușu și colab. 1955). 

Gamaridele prezintă structura cea mai simplă şi cea mai completă din întregul ordin, întrunind 

caracterele principale ale acestuia (Cărăușu și colab. 1955). Izopodele reprezintă grupul cu 

valenţele de variabilitate şi de adaptabilitate cele mai bogate. Ele 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 până la ariditatea terenurilor deschise, de la viaţa obscuricolă chiar 

până la expunerea în plin soare. După nişa ecologică pe care o ocupă, izopodele aparţin mai 

multor grupe sau categorii ecologie: litorale, praticole, silvicole, humicole, corticole, calcicole, 

troglofile, endogee, cavernicole, mirmecofile, sau chiar antropofile. Se hrănesc cu detritusul 

organic (mai ales de origine vegetală), în special frunze în curs de degradare (Radu 1983, Radu 

1985).  
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4.1.1 Ordinul Decapoda Latreille 1802  

În ţara noastră se cunosc mai multe specii aparţinând decapodelor, trei dintre acestea 

trăiesc însă în apele dulci: Austropotamobius torrentium (racul-de-ponoare), Astacus astacus 

(racul-de-râu) şi Astacus leptodactylus (racul-de-lac), din familia Astacidae (Băcescu 1967). 

Recent, în fauna României a pătruns o nouă specie aparţinând familiei Cambaridae Orconectes 

limosus „racul dungat” (Pârvulescu et al. 2009), specie invazivă de origine nord-americană 

(Holdich 2002).  

Racii de apă dulce au corpul acoperit de crustă şi împărţit în două regiuni: cefalotorace 

(rezultat prin contopirea crustei capului cu cea a toracelui) şi abdomen (figura 28). Capul se 

distinge de torace la nivelul şanţului cervical (figura 28-3). Anterior, capul prezintă rostrul 

(figura 28-1), iar înapoia ochilor se află creasta postorbitală (figura 28-2). Abdomenul este 

format din 6 segmente, terminate lateral cu pleure (figura 28-4). Ultimul segment al corpului 

este telsonul (figura 28-5). 

Apendicele corpului sunt 

reprezentate de două perechi de 

antene situate şi orientate anterior 

(figura 28), 6 perechi de apendice 

bucale, 5 perechi de pereioipode 

(din care prima pereche este mai 

dezvoltată și transformată în chele) 

și 6 perechi de pleopode, ultima 

modificată morfologic și denumită 

uropode (figura 28-6). Chela, 

apendice pentru apucat, este 

formată din piesa mobilă numită 

dactilopodit (figura 28-9) şi piesa 

fixă numită propodit (figura 28-8), 

articulată de carpopodit (figura 28-

7) (Radu și Radu 1967, Băcescu 

1967, Ingle 1997).  

 

Figura 28. morfologia externă a unui rac de apă dulce (după Ingle 1997) 
1- rostru; 2- creasta/crestele postorbitale; 3- șanțul cervical; 4- pleure abdominale; 5- telson; 6- uropode; 
7- carpopodit; 8- propodit, 9- dactilopodit 
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4.1.1.1 Caracterizarea speciei Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) 

Racul-de-ponoare 

Figura 29. Austropotamobius torrentium în habitat (foto original) 

 
Taxonomie 
 
Încrengătură Arthropoda
Subîncrengătură Crustacea
Clasă Malacostraca
Subclasa Eumalacostraca
Supraordin Eucarida
Ordin Decapoda
Subordin Pleocyemata
Infraordin Astacidea
Familie Astacicae
 

 

Caracterizare morfologică. Racul-de-ponoare (figura 29) rar depăşeşte 10 cm în 

lungime. Crusta este netedă iar coloritul dorsal variază de la brun-închis până la portocaliu-

deschis sau chiar alb, în funcţie de mai mulţi factori, printre care şi perioada de la ultima 

năpârlire, vârsta sau caracteristicile habitatului. Partea ventrală este mai deschisă la culoare şi 

tinde spre alb-crem, mai albicios în zona abdominala şi baza picioarelor, aproape portocaliu pe 

partea ventrală a cleştilor (Souty-Grosset et al. 2006). Forma rostrului este de triunghi isoscel, 

neted şi cu marginile fine (figura 31-a). Apexul este scurt în comparaţie cu al racului-de-râu, iar 

postorbital există o singură creastă fină, fără spin (figura 30). Zona cervicală este netedă (figura 

31-b). Cleştii sunt relativ puternici, asemănători cu cleştii racului-de-râu dar cu pensele mai 

scurte. Propoditul are o scobitura mediană mărginită de doi tuberculi iar dactilopoditul un 

singur tubercul în treimea proximală (figura 31-c, d). Perechea a II-a de gonopode la masculi 

are lobul distal 2/3 din lungimea totală (figura 31-f) (Băcescu 1967, Ingle 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cefalotoracele la Austropotamobius torrentium, vedere dorsală (desen original) 

 
 
 

apex scurt 

o singură creastă postorbitală o singură creastă postorbitală 

aspect triunghiular al rostrului 

solzul antenal mai scurt de cât cei 
doi tuberculi bazali ai antenei 



Studiul comunităților acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munții Aninei 

 

 99

Identificarea speciei se face după cefalotorace (figura 30), observând forma rostrului 

(figura 31-a), ornamentaţiile cefalotoracelui (figura 31-b), forma chelelor (figura 31-c, d) şi a 

gonopodelor (figura 31-e, f). 

Ecologie. Habitatul preferat îl reprezintă apele curgătoare reci şi repezi (izvoare, pâraie) 

dar poate fi întâlnit şi în râuri sau chiar lacuri din zona montană. Contrar numelui popular, nu 

este o specie caracteristică apelor subterane unde poate totuşi ajunge odată cu viiturile. De 

obicei preferă galeriile pe care le sapă în maluri de pământ, frecvent trăieşte ascuns şi printre 

rădăcinile submerse ori sub pietre sau bolovani (Streissl și Hödl 2002a). Este activ mai cu 

seamă noaptea, consumând aproape orice fel de hrană. Juvenilii consumă preponderent hrană 

animală reprezentată de macronevertebrate acvatice, în timp ce adulţii consumă frecvent hrană 

vegetală şi chiar frunze de foioase căzute în apă.  

Este foarte sensibil la deficitul de oxigen şi la poluanţi chimici (Troschel et al. 1995), în 

satele unde se practică spălatul tradiţional în albia râurilor populaţiile pot suferi pierderi masive 

(Pârvulescu 2009). Pierderi mai pot fi cauzate de animale copitate, prădători (Witzig et al. 

1983) sau chiar consumul de către localnici. O reală ameninţare o reprezintă concurenţa 

speciilor alohtone. Bolile parazitare de natură virală, bacteriană sau ciupercile sunt întâlnite şi 

la această specie. Ectoparazitismul, fără a produce pagube, este frecvent întâlnit prin specii de 

branhiobdelide (Holdich 2002). 

Biologie. Racul-de-ponoare se împerechează toamna, pe la sfârşitul lunii octombrie, 

înainte ca apele să îngheţe (Maguire et al. 2002). Năpârlirea este mai frecventă la vârsta tânără 

(ajungând la 4-5 năpârliri pe an), în timp ce adulţii năpârlesc o dată sau de două ori pe an, de 

obicei între lunile mai şi iulie. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de 3-5 ani, când 

dimensiunea corpului este cuprinsă între 35 şi 50 mm (Streissl și Hödl 2002b). Masculii sunt 

fertili anual, în timp ce femelele după o depunere de pontă rămân inactive sexual unul sau chiar 

mai mulţi ani (Holdich 2002, Souty-Grosset et al. 2006). 
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Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Austropotamobius torrentium 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Austropotamobius torrentium elemente importante pentru identificare (foto original) 
a – cefalotorace, vedere dorsală; b – cefalotorace, vedere laterală; c – chela, vedere dorsală; d – chela 

vedere ventrală; e – pleopod I mascul, f – pleopod II mascul 
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Particularități ale morfologiei externe observate la Austropotamobius torrentium, în 

habitatele acvatice din Munții Aninei. Culoarea poate fi diferită de cea normală, culoarea 

brună (Souty-Grosset et al. 2006). Au fost observate 2 exemplare de culoare portocalie (figura 

32), la stația Cândeni (A30), din bazinul râului Caraș. Modificări la nivelul corpului au fost 

întâlnite la rostru sau cefalotorace, ca urmare a agresiunilor survenite în timpul refacerii crustei, 

după năpârlire, leziuni minore, probabil datorate agresiunii dintre indivizi sau prăbușirilor de 

pietre. Chiar dacă nu este o modificare propriuzisă a corpului, semnalăm și situația în care am 

observat specimene cu depunere evidentă de travertin pe crustă, situație întâlnită la două 

exemplare din râul Beiu (A31), bazin hidrografic Nera (figura 32). Această situație poate 

deveni o problemă doar atunci când este acoperit orificiul bucal, împiedicând astfel 

exemplarele să se hrănească (Baldry 2008). Dintre toate apendicele, cleștii sunt cele mai 

vulnerabile față de agresiuni (Buřič et al. 2009a), astfel, în observațiile noastre am găsit situații 

de lipsa uneia sau ambelor chele, sau exemplare cărora le-au fost deja regenerate ca urmare a 

unei leziuni mai vechi, la 21% din totalul masculilor, și 26% din numărul total de femele.  

colorit portocaliu 

 

depunere de travertin 

leziuni toracice mecanice 

 

chelă regenerată 

dactilopodit regenerat 

 

propodit lezat și inflamat 
Figura 32. Anomalii morfologice întâlnite la exemplare de Austropotamobius torrentium (foto original) 
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Arealul și distribuţia în România. Specie indigenă pentru România, ocupă un areal 

îngust în centrul şi sudul Europei, centrul genetic fiind în sudul peninsulei balcanice (Trontelj 

et al. 2005, Schubart și Huber 2006). Limita nordică a arealului actual de răspândire este 

Germania şi Republica Cehă, la vest ajunge până în Luxemburg şi estul Franţei, la est până în 

România şi Bulgaria, iar la sud Grecia şi chiar Turcia (figura 33) (Troschel 1997, Souty-

Grosset et al. 2006). Arealul de distribuţie în România cuprinde zona montană şi submontană 

de sud-vest, până la valea Oltului precum şi Carpații Apuseni, ajungând la nord până în Munții 

Plopiș (figura 34) (Băcescu 1967, Pârvulescu 2008, 2009b). Prezența speciei se suprapune doar 

foarte puţin peste aria de răspândire a racului-de-râu (Astacus astacus) în România.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Arealul speciei Austropotamobius torrentium (după Souty-Grosset et al. 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Distribuţia speciei Austropotamobius torrentium în România 
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4.1.1.2 Caracterizarea speciei Astacus astacus (Linnaeus 1758) 

Racul-de-râu 

Figura 35. Astacus astacus în habitat (foto original) 

 
Taxonomie 
 
Încrengătură Arthropoda
Subîncrengătură Crustacea
Clasă Malacostraca
Subclasa Eumalacostraca
Supraordin Eucarida
Ordin Decapoda
Subordin Pleocyemata
Infraordin Astacidea
Familie Astacicae
 

 

Caracterizare morfologică. Racul-de-râu (figura 35) este un rac robust, de mărime 

medie, exemplarele adulte depăşind frecvent 10 cm în lungime. Coloritul dorsal al crustei 

variază de la oliv-brun până la brun-negricios, în funcţie de mai mulţi factori (printre care şi 

perioada de la ultima năpârlire sau vârsta). Partea ventrală este de culoare mai deschisă ce tinde 

spre roşu-vişiniu, mai albicios în zona abdominală şi mai intens la articulaţiile cleştilor sau pe 

partea ventrală a acestora. Rostrul are marginile aproape paralele şi fin denticulate, cu apexul 

ascuţit (figura 37-a). Postorbital există două creste (figura 37-a, b), prima terminată cu un spin 

iar cea de-a doua boantă. În spatele şanţului cervical se găsesc câţiva spini (figura 37-b). Cleştii 

sunt puternici, propoditul are o scobitura mediană mărginită de doi tuberculi iar dactilopoditul 

un singur tubercul în treimea proximală (figura 37-c, d). Lobul rulat la perechea a II-a de 

gonopode la masculi ocupă 1/5 din lungimea totală a acestuia (figura 37-e, f)  (Băcescu 1967, 

Ingle 1997).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cefalotoracele la Astacus astacus, vedere dorsală (desen original) 
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Identificarea speciei se face după prin analiza cefalotoracelui (figura 36), observând 

forma rostrului (figura 37-a) și ornamentaţiile (figura 37-b), dar și după forma chelelor (figura 

37-c, d) şi a gonopodelor la mascul (Ingle 1997, Souty-Grosset et al. 2006). 

Ecologie. Racul-de-râu trăieşte în ape curgătoare (izvoare, pâraie, râuri) sau lacuri din 

zona montană şi submontană, unde găseşte locuri propice pentru ascunzători (Wiikinkoski et 

al. 1996). Sapă galerii în maluri de pământ sau trăieşte ascuns printre rădăcinile submerse, iar 

în lipsa acestora se ascunde şi sub pietre sau bolovani (Lachat și Laurent 1987). Este activ mai 

cu seamă noaptea, consumând aproape orice fel de hrană, din acest motiv reprezintă un 

adevărat sanitar al apelor. Adulţii, în lipsa hranei animale, consuma plante. Este sensibil la 

deficitul de oxigen, în verile foarte călduroase se pot înregistra pierderi masive mai ales în 

habitatele eutrofizate (Holdich 2002). Duşmanii naturali sunt vidra, vulpea, bursucul şi păsările 

de apă - pentru adulţi, în timp ce peştii sunt o reală ameninţare pentru juvenili, cel mai mare 

consumator fiind ţiparul. Au fost raportate cazuri când specii de odonate mari au consumat 

juvenili de decapode (Witzig et al. 1983). De asemenea, o problemă majoră o constituia bolile 

parazitare de natură virală, bacteriană sau ciupercile (Smith și Sderhll 1984, Souty-Grosset et 

al. 2006). Ectoparaziți ca branchiobdelidele, fără a provoca pagube, pot fi adesea observați 

atașați pe crustă (Mažeika et al. 1999). 

Biologie. Se împerechează toamna, în perioada octombrie-noiembrie, când pot fi găsite 

femele cu spermatofori albi pe placa sternală. Ponta cuprinde un număr mare de ouă, între 90 și 

260, şi este purtată şi îngrijită de către femelă între pleopode până când juvenilii devin 

independenţi (Taugbol et al. 1987). Rata de succes este cuprinsă între 55 şi 90% din totalul 

pontei (Policar et al. 2004, Ackefors 1999). Vârsta se determină după lungimea totală astfel: 

între 0 și un an corespunde la 15-23 mm, între 1 și 2 ani 25-48 mm, între 2 și 3 ani 50-80 mm, 

iar peste 3 ani lungimea totală depășește 60-80 mm. Rata de creştere a adultului între două 

năpârliri este de 5,0-10,3 mm la masculi, respectiv 2,0-8,6 mm la femele (Lahti și Lindqvist 

1983, Skurdal și Qvenild 1984). Năpârlirea este mai frecventă la vârsta tânără (ajungând la 4-5 

năpârliri pe an), în timp ce adulţii năpârlesc o dată sau de două ori pe an, de obicei vara 

(Holdich 2002, Souty-Grosset et al. 2006).  
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Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Astacus astacus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Astacus astacus, elemente importante pentru identificare (foto original) 
a – cefalotorace, vedere dorsală; b – cefalotorace, vedere laterală; c – chela, vedere dorsală; d – chela 

vedere ventrală; e – pleopod I mascul, f – pleopod II mascul 
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Particularități ale morfologiei externe observate la Astacus astacus, în habitatele 

acvatice din Munții Aninei. La această specie nu au fost observate diferențe semnificative de 

culoare între indivizi. Culoarea normală, brun-măsliniu închis (Souty-Grosset et al. 2006) a fost 

întâlnită la toate exemplarele capturate în Munții Aninei, cu slabe variații de nuanță, în funcție 

de acoperirea cu alge sau mâl, dar și de vechimea crustei de la ultima năpârlire. Modificări 

evidente și frecvent întâlnite la nivelul corpului au fost forma rostrului sau a cefalotoracelui. De 

asemenea, au fost întâlnite modificări ale formei telsonului, la un exemplar colectat la stația 

Răviștea (A42), din bazinul hidrografic Caraș, telsonul fiind bifid (figura 38). Variații ale 

formei apendicelor sunt cel mai des întâlnite la decapode, având în vedere capacitatea lor de 

regenerare (Buřič et al. 2009a). Au fost observate situații de lipsa uneia sau ambelor chele, ori 

exemplare la care chelele au fost deja regenerate ca urmare a unei leziuni mai vechi, la 19% din 

totalul masculilor, și respectiv 23% din totalul femelele cercetate.  

 

agresiune cefalică severă 

 

antenă amputată 

chelă regenerată 

 

propodit perforat 
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Figura 38. Anomalii morfologice întâlnite la exemplare de Astacus astacus (fotografii originale) 
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Arealul și distribuţia în România. Specie indigenă pentru ţara noastră, arealul său de 

răspândire ocupă centrul Europei din Franţa până în Rusia de Sud, Centrală şi de Nord (Souty‐

Grosset et al. 2006). La nord, ajunge până în Finlanda şi Suedia, fiind mai rar în Norvegia şi 

Marea Britanie (Sibley et al. 2002), la sud se găseşte până în Grecia şi nordul Italiei (figura 39) 

(Vlach et al. 2009). În România, arealul de distribuţie cuprinde aproape întreaga ţară lipsind din 

munţii înalţi şi zona de câmpie (figura 40). De asemenea, aria de răspândire a speciei se 

suprapune doar foarte puţin peste cea a racului-de-ponoare (Austropotamobius torrentium) în 

România.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 39. Arealul speciei Astacus astacus (după Souty-Grosset et al. 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 40. Distribuţia speciei Astacus astacus în România 
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4.1.1.3 Caracterizarea speciei Orconectes limosus (Rafinesque 1817) 

Racul dungat 

Figura 41. Orconectes limosus în habitat (foto original) 
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Caracterizare morfologică. Este un rac suplu, de mărime medie, exemplarele adulte 

încadrându-se între 6 şi 12 cm lungime totală. Culoarea crustei variază de la oliv-brun (figura 

41), brun-deschis până la brun-negricios, uneori şi brun-albăstrui, în funcţie de mai mulţi 

factori, printre care şi perioada de la ultima năpârlire, vârsta sau habitatul. De obicei, pe 

segmentele abdomenului şi pe pleure se pot distinge benzi de culoare brun-roşiatică (figura 42). 

Partea ventrală a cleştilor este mai deschisă la culoare, însă niciodată nu ajunge roşie sau brun-

roşiatică iar vârful este colorat în portocaliu bandat cu negru (figura 43-c), caracter mai vizibil 

pe partea ventrală a acestora (figura 43-d). Rostrul este alungit, puternic şi are marginile 

paralele şi terminate cu spini (figura 43-a). Apexul este lung şi ascuţit (figura 39). Postorbital 

există o singură creastă lungă, terminată anterior cu un spin (figura 42, 43-a, b). Cefalotoracele 

este neted la pipăit, dar pe laturile şanţului cervical şi pe laturile zonei cefalice se găsesc câţiva 

spini (figura 43-a, b) 1-3 mari şi 3-7 mai mici (Souty-Grosset et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Cefalotoracele la Orconectes limosus, vedere dorsală (desen original) 
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Cleştii puternici şi netezi au propoditul fără scobitură iar dactilopoditul cu un tubercul 

median, pe marginea internă a carpusului există un spin proeminent, curbat. Pe partea ventrală 

a ischiopoditelor perechii 3 de picioare se află câte un spin robust (Ingle 2006, Pöckl et al 

2006).  

Identificarea speciei se face după forma rostrului (figura 43-a), spinii de pe laturile 

obrajilor (figura 43-b), dintele curbat de pe fața internă a carpus-ului, vârful chelelor portocaliu 

bandat cu negru (figura 43-c, d), precum și după forma gonopodelor (figura 43-e, f) (Pöckl et al 

2006, Souty-Grosset et al. 2006).  

Ecologie. Preferinţele ecologice ale speciei sunt apele tulburi cu substrat mâlos din zona 

joasă, râuri mari, canale, lacuri sau eleştee. În America de Nord a fost găsit ocupând chiar şi 

izvoare cu substrat pietros şi cu un curent moderat. În Europa ocupă un spectru larg de habitate 

incluzând apele reci şi repezi, dar preferându-le pe cele adânci şi calme, frecvent fiind întâlnit 

în eleştee şi lacuri. Este activ atât ziua cât şi noaptea, consumând aproape orice fel de hrană. 

Adulţii consumă frecvent material vegetal (Souty-Grosset et al. 2006).  

Este foarte rezistent la deficitul de oxigen sau la calitatea slabă a apei, ceea ce îi conferă 

un mare avantaj în procesul de invazie. Poate rezista cu succes chiar mai multe zile fără apă. 

Duşmanii naturali sunt vidra, bizamul, şobolanii, nurca, nutria, vulpea, bursucul, păsările de 

apă - pentru adulţi, peştii - pentru juvenili, în special somnul, ştiuca, bibanul şi sturionii sunt cei 

mai mari consumatori. Este foarte rezistent la bolile parazitare şi implicit la ciuperca 

Aphanomyces astaci în faţa căreia posedă anticorpi (Kozubíková et al. 2008, 2009). 

Ectoparazitismul, fără a produce pagube, este frecvent întâlnit prin specii de branhiobdelide, 

chironomide, ostracode şi alți paraziți. Adesea, pe exemplare adulte pot fi ataşate colonii de 

bivalve din genul Dreissena, sau chiar diverse specii de ciliate (Holdich 2002). 

Biologie. Un mare avantaj faţă de speciile autohtone îl reprezintă capacitatea 

reproductivă mare a speciei. Racul dungat este fertil atât toamna cât şi primăvara, chiar şi în 

timpul iernii. Ponta este formată dintr-un număr mare de ouă ce poate ajunge la 800, şi este 

purtată şi îngrijită de către femelă între pleopode. Viteza de dezvoltare este foarte mare, în 6-7 

săptămâni juvenilii se pot desprinde de pleopodele femelei, devenind capabili să-și procure 

singuri hrana (Souty-Grosset et al. 2006).  

Racul dungat devine activ sexual după primul an de viaţă, la o lungime totală de 

aproximativ 25-35 mm (Holdich 2002, Souty-Grosset et al. 2006). Năpârlirea este mai 

frecventă la vârsta tânără (ajungând la 4-5 năpârliri pe an), în timp ce adulţii năpârlesc o dată 

sau de două ori pe an, de obicei primăvara și vara (Souty-Grosset et al. 2006).  
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Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Orconectes limosus 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Orconectes limosus elemente importante pentru identificare (foto original) 

a – cefalotorace, vedere dorsală; b – cefalotorace, vedere laterală; c – chela, vedere dorsală; d – chela 
vedere ventrală; e – pleopod I mascul, f – pleopod II mascul 
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Originea, prezența în Europa și România. Specia a fost introdusă în Europa 

intenţionat în anul 1890 printr-un import din America de Nord, pentru un eleşteu din Barnowko 

– Polonia (Holdich și Pöckl, în Gherardi 2007). De atunci, prezența speciei s-a extins (figura 

44), ocupând o mare parte din vestul şi centrul Europei, din Franţa, Marea Britanie, Italia până 

în Serbia, Polonia, Belarus şi Lituania (Souty-Grosset et al. 2006). În România specia a fost 

recent semnalată în Dunăre între Baziaș și Berzasca (figura 45) (Pârvulescu et al. 2009). 

Prezenţa speciei în România se suprapune până în momentul de faţă doar peste racul-de-lac 

(Astacus leptodactylus), dar este în continuă expansiune. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Prezența speciei Orconectes limosus în Europa (după Souty-Grosset et al. 2006) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Prezența actuală și posibila extindere a speciei Orconectes limosus în România  
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4.1.2 Ordinul Amphipoda Latreille 1816  

În ţara noastră se cunosc foarte multe specii aparţinând amfipodelor, majoritatea trăind 

însă în ape sărate sau salmastre, doar puţine sunt speciile ce trăiesc în apele dulci şi mai puţine 

în apele de suprafaţă (Cărăuşu și colab. 1955, Hoffmann 1963). O bună parte din reprezentanţii 

speciilor dulcicole trăiesc în apele freatice.  

Corpul amfipodelor diferă foarte mult de la o familie la alta (Väinölä et al. 2008). Cele 

mai comune specii dulcicole aparţin familiei Gammaridae, acestea având corpul comprimat 

lateral şi arcuit, cu segmentele vizibile. Este format din 3 regiuni: cap, torace și abdomen. 

Capul este format din segmentele cefalice primitive, cărora li s-a sudat primul segment toracic. 

Pe cap se găsesc câte o pereche de antene (figura 46-2) şi antenule (figura 46-1), ochii (la unele 

specii însă pot lipsi) și apendicele bucale. Toracele este format de obicei din 7 segmente pe care 

se găsesc tot atâtea perechi de apendice, primele 2 perechi cu rol în preluarea hranei, numite 

gnatopode (figura 46-3), iar următoarele 5 cu rol în locomoție, numite pereiopode (figura 46-4). 

Dintre apendicele toracelui, primele 4 perechi sunt orientate anterior, în timp ce ultimele 3 

posterior, de aici și denumirea de „amfipode”. Abdomenul este format din 6 segmente, pe care 

se găsesc 6 perechi de apendice numite pleopode (figura 46-5), 3 perechi orientate anterior și 3 

orientate posterior. Telsonul (figura 46-7) este foarte mic şi bilobat. Ultima pereche de 

pleopode, uropodele, (figura 46-6) este foarte importantă în identificarea speciilor (Cărăuşu și 

colab. 1955, Radu și Radu 1967, Karaman și Pinkster 1977, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Morfologia externă a unui amfipod gammarid (după Hoffmann 1963) 
1- antenule; 2- antene; 3- gnatopode; 4- pereiopode; 5- pleopode; 6- uropode; 7- telson 
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4.1.2.1 Caracterizarea speciei Gammarus balcanicus Schäferna 1922 

Lătăuş 

Figura 47. Gammarus balcanicus în habitat (foto original) 

 
Taxonomie 
 
Încrengătură Arthropoda
Subîncrengătură Crustacea
Clasă Malacostraca
Subclasa Eumalacostraca
Supraordin Peracarida
Ordin Amphipoda
Subordin Gammaridea
Familie Gammaridae
 

 

Caracterizare morfologică. Este un amfipod cu aspect robust şi dimensiuni medii spre 

mare, corp lucios şi antene subţiri (figura 47), in timp ce pilozitatea apendicelor este slabă în 

comparație cu a altor specii asemănătoare (Karaman și Pinkster 1987).  

Lungimea corpului este cuprinsă între 9-16 mm la masculi şi 8-15 mm la femele 

(Cărăuși și colab. 1955). Ochii sunt mici, cu aspect reniform sau chiar rotund. Antenele sunt 

relativ scurte, prima pereche cu flagelul format din 20-29 articole și un flagel accesoriu format 

din 3-4, antena II prezintă 8-9 articole puţin păroase (figura 49-a, b). Pereiopodele I şi II au 

carpo- şi propoditele prevăzute cu spini şi peri, marginea posterioară a celorlalte articole având 

puţini peri la masculi şi ceva mai mulţi la femele (figura 49-c, d). Bazipoditul pereiopodului V 

la mascul este de două ori mai lung de cât lat (figura 49-e), prevăzut pe suprafaţa lui, în 

regiunea superioară, cu o grupă de peri (Cărăuși și colab. 1955). Prima placă epimerală are 

unghiul posteroinferior rotunjit, a II-a aproape drept (figura 49-f) iar a III-a ascuţit. Pe 

marginea plăcilor epimerale II şi III se găsesc spini. Endopoditul uropodului III are două treimi 

din lungimea exopoditului, ramurile cu puţini peri, marginea externă e exopoditului este 

prevăzută numai cu grupe de spini şi doar câţiva peri, iar marginea externă a endopoditului cu 

peri penaţi (figura 49-g). telsonul fiind mai mult lung de cât lat (figura 49-h), despicat până 

aproape de bază. În vârful lobilor există 2 spini şi câţiva peri scurţi. Lateral pe lobi, în treimea 

inferioară, există câte un spin (Cărăuși și colab. 1955). 

Identificare. Unele caractere sunt mai stabile și necesită atenție crescută, cum ar fi: 

pilozitatea redusă a antenei II (figura 48-a), pilozitatea redusă a pereiopodului II (figura 48-d), 

placa epimerală II cu unghiul posterior aproape drept și 1-2 țepi pe marginea ventrală (figura 

48-g), iar uropodele au expoditul 2/3 din lungimea endopoditului (figura 48-j) (Karaman și 

Pinkster 1977). 
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Figura 48. Diagnoza speciei Gammarus balcanicus (desene originale). Imaginile reprezintă: a – antena 
II; b – pereiopod II; c – placa epimerală II; d – uropod  

 

Ecologie. Habitatul preferat îl reprezintă apele curgătoare reci şi repezi (izvoare, pâraie) 

dar poate fi întâlnit şi în râuri curate din zona de şes până în zona montană (Ciubuc și Petersen 

1986). Este sensibil la deficitul de oxigen şi la poluanţi chimici (Grabowski și Pešić 2007).  
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1-2 țepi pe marginea ventrală 

exopodit cât 2/3 din endopodit;  
 
 
 
 
 
 
 
 

spini și peri rari pe marginea internă a endopoditului;  
 
peri moderat de lungi pe marginea externă a 
endopoditului. 

endopodit 

  exopodit 



Studiul comunităților acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munții Aninei 

 

 115

 
Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Gammarus balcanicus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Gammarus balcanicus - apendice cu valoare taxonomică (foto original) 
a – antena I, mascul; b – antena II, mascul; c – pereiopod I; d – pereiopod II; e – pereiopod V, 

f – placa epimerală II; g – uropod; h - telson 
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Arealul și distribuţia în România. Specia este probabil mult mai răspândită de cât se 

cunoaşte la ora actuală (Živić și Marković 2007), în Europa arealul său cuprinzând întreg 

continentul (figura 50). Datele despre prezenţa speciei în România sunt insuficiente şi puţin 

exacte pentru a construi o hartă de distribuție, referinţe publicate de Cărăuşu, Dobreanu şi 

Manolache în volumul Fauna RPR (1955), Ciubuc (1984, 1985, 1986, 1988, 1989) sau 

Pârvulescu (2008, 2009) oferă date despre prezenţa acestei specii în majoritatea regiunilor 

montane și submontane din ţara noastră (figura 51).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - prezent 
 
  - nesigur 
 
  - absent 
 
  - lipsă date 
 

Figura 50. Arealul european al speciei Gammarus balcanicus (după Fauna Europaea 2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Puncte de distribuţie a speciei Gammarus balcanicus, obținute pe baza publicațiilor 
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4.1.2.2 Caracterizarea speciei Gammarus fossarum Koch, în Panzer 1835 

Lătăuş 

Figura 52. Gammarus fossarum preparat (foto original) 

 
Taxonomie 
 
Încrengătură Arthropoda
Subîncrengătură Crustacea
Clasă Malacostraca
Subclasa Eumalacostraca
Supraordin Peracarida
Ordin Amphipoda
Subordin Gammaridea
Familie Gammaridae
 

 

Caracterizare morfologică. Este un amfipod de dimensiuni relativ mici și cu aspect 

robust (figura 52). Pilozitatea este mai bogată de cât la G. balcanicus (Karaman și Pinkster 

1987). Lungimea corpului este cuprinsă între 8-9 mm la masculi şi 6-7 mm la femele (Cărăuşu 

și colab. 1955). Ochii sunt reniformi, antena I este mai lungă de cât jumătatea lungimii corpului 

și este formată din 18-28 de articole, iar flagelul accesoriu din 3+1. Antena II este formată din 

8-12 articole, articolele pedunculului fiind prevăzute cu peri lungi, iar flagelul cu tufe de peri 

(figura 54-a, b). Perii de pe pereiopodul I sunt buclaţi. Pereiopodul V are basipoditul alungit la 

masculi, cu spini pe margine, la ambele sexe. Plăcile epimerale I şi II au unghiul 

posteroinferior aproape drept (figura 54-f), în timp ce placa III puţin ascuţit. Pe marginea 

inferioară a plăcilor epimerale II şi III se află 2-3 spini şi 1-2 peri. Uropodul III (figura 54-g) 

are ramura internă mai subţire şi aproape cât jumătate din cea externă (Cărăuşu și colab. 1955). 

Marginea internă a exopoditului, la fel ca şi marginile endopoditului, sunt prevăzute cu peri 

penaţi. Telsonul este tot atât de lung cât şi lat (figura 54-h) cu 1-2 spini în vârful lobilor, adesea 

fiind prezenţi şi 1-2 peri.  

Identificare. Unele caractere pot fi mai puţin stabile cum ar fi: numărul de articole al 

antenelor I şi II, pilozitatea și ornamentațiile telsonului. Caracterele constante sunt reprezentate 

de pilozitatea mare a antenei II la masculi, în special pe articolele flagelului (figura 53-b), peri 

lungi, deși și buclați aflați pe marginea internă a pereiopodului II (figura 53-e), unghiul 

posterior al plăcii epimerale II ascuțit (figura 53-h). Uropodul are exopoditul aproximativ egal 

cu jumătatea endopoditului, ambele bogat păroase cu peri penați (figura 53-k) (Karaman și 

Pinkster 1977).  
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Figura 53. Diagnoza speciei Gammarus balcanicus (desene originale). Imaginile reprezintă: a – antena 

II; b – pereiopod II; c – placa epimerală II; d – uropod  
 

 

Ecologie. Specia este prezentă în izvoare, pâraie şi râuri din regiunea submontană şi de 

şes (Grabowski și Pešić 2007). Reprezintă hrana peştilor de dimensiune mică şi medie.  
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Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Gammarus fossarum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 54. Gammarus fossarum – apendice cu valoare taxonomică (foto original) 

a – antena I, mascul; b – antena II, mascul; c – pereiopod I; d – pereiopod II; e – pereiopod V,  
f – placa epimerală II; g – uropod; h - telson 
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Arealul și distribuţia în România. La nivel european, cunoştinţele actuale arată o 

răspândire în centrul, vestul şi sudul continentului (Živić și Marković 2007), lipsind din Spania, 

Corsica, Sardinia, Sicilia, Albania (figura 55). Datele despre prezenţa speciei în România sunt 

insuficiente. Există date publicate de Cărăuşu, Dobreanu şi Manolache în volumul Fauna RPR 

(1955), care menționează prezenţa speciei în Munţii Apuseni, Munții Maramureșului, Munţii și 

Podișul Mehedinți (figura 56).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - prezent 
 
  - nesigur 
 
  - absent 
 
  - lipsă date 
 

Figura 55. Arealul european al speciei Gammarus fossarum (după Fauna Europaea 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Puncte de distribuţie a speciei Gammarus fossarum, obținute pe baza publicațiilor 
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4.1.2.3 Caracterizarea speciei Gammarus roeseli Gervais 1835 

Lătăuş 

Figura 57. Gammarus roeseli în habitat (foto original) 

 
Taxonomie 
 
Încrengătură Arthropoda
Subîncrengătură Crustacea
Clasă Malacostraca
Subclasa Eumalacostraca
Supraordin Peracarida
Ordin Amphipoda
Subordin Gammaridea
Familie Gammaridae
 
 
Sinonim: Rivulogammarus 
triacanthus (Schellenberg, 1937) 

 

Caracterizare morfologică. Este un amfipod de dimensiuni mari, cu aspect robust 

(figura 57). Carena mediană dorsală a plăcilor abdominale este foarte evidentă pe segmentele 

1-2-3 şi fac specia greu de confundat (figura 58). Masculii sunt mai mici de cât femelele, 

lungimea corpului fiind cuprinsă între 7-9 mm, în timp ce la femele ajunge la 9-12 mm 

(Cărăuşu și colab. 1955). Ochii sunt mari şi reniformi. Antena I este nepăroasă (figura 53-a), cu 

flagelul format din 21-22 articole, iar flagelul accesoriu din 3+1. antena II este mai păroasă, 

formată din 11-13 articole, articolele pedunculului având smocuri de peri. Pereiopodele I şi II 

au pro- şi carpopoditele păroase (figura 53-c, d). Pereiopodul V (figura 53-e) are basipoditul 

mai lung de cât lat şi prevăzut pe marginea posterioară cu 15-16 crestături, iar pe partea opusă 

cu 3 spini puternici. Segmentele pleonale sunt puternic carenate dorsal, cu carenele prelungite 

sub formă de ţepi. Plăcile epimerale II şi III au unghiul posteroinferior uşor ascuţit (figura 53-

f). Uropodele (figura 53-g) au ramurile inegale, marginea externă a exopoditului prezintă mai 

multe grupe de spini şi câţiva peri, marginea externă a endopoditului este de asemeni păroasă. 

Telsonul (figura 53-h) este mai lung de cât lat, prevăzut în vârful lobilor cu câte un spin şi 

câţiva peri.  

Identificare. Unele caractere pot fi mai puţin 

stabile însă aracterul care elimină orice confuzie este 

carena dorsală foarte evidentă la nivelul primelor trei 

segmente abdominale (figura 50) (Karaman și 

Pinkster 1977).  

 
Figura 58. Carena dorsală la G. roeseli (foto original) 
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Ecologie. Este o specie mai puţin rheofilă, se întâlneşte în ape mai lent curgătoare şi 

mai calde printre plante acvatice (Grabowski și Pešić 2007). Poate fi întâlnită şi în lacuri dar şi 

în izvoare (Cărăuşu și colab. 1955).  
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Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Gammarus roeseli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 59. Gammarus roeseli - apendice cu valoare taxonomică (foto original) 
a – antena I, mascul;b – antena II, mascul; c – pereiopod I; d – pereiopod II; e – pereiopod V, f – placa 

epimerală II; g – uropod; h - telson 
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Arealul și distribuţia în România. La nivel european specia are o răspândire centrală 

şi vestică (figura 60). Specia este raportată ca fiind în expansiune spre vest, fiind considerată 

specie invazivă ca urmare a adaptabilităţii crescute (Živić și Marković 2007, Arbačiuskas et al. 

2008). Datele cu privire la prezenţa speciei în România sunt foarte puţine. Există referinţe 

publicate de Cărăuşu, Dobreanu şi Manolache în volumul Fauna RPR (1955) relatând prezenţa 

speciei doar în județul Bihor, cu ocazia cercetărilor din Munții Aninei fiind identificată și în 

această regiune (figura 61).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - prezent 
 
  - nesigur 
 
  - absent 
 
  - lipsă date 
 

Figura 60. Arealul european al speciei Gammarus roeseli (după Fauna Europaea 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Puncte de distribuţie a speciei Gammarus roeseli, obținute pe baza publicațiilor  
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4.1.3 Ordinul Isopoda Latreille 1817  

Majoritatea speciilor aparţinând izopodelor sunt marine sau terestre. Specii de apă dulce 

fiind puţine în fauna ţării noastre (Müller și Tomescu, în Godeanu 2002).  

Corpul izopodelor este comprimat dorso-ventral, fiind alcătuit din 3 regiuni distincte: 

cap, torace și abdomen. Apendicele corpului sunt asemănătoare ca număr cu cele de la 

amfipode, dar cu pereiopodele orientate lateral (figura 62). La izopodele terestre ultimul 

segment abdominal este contopit cu telsonul și formează pleotelsonul. La speciile marine și 

dulcicole primele două segmente abdominale sunt reduse, celelalte fiind unite cu telsonul, 

formează astfel pleotelsonul (figura 62-3). Pe partea ventrală a pleotelsonului se găsesc 

pleopodele (figura 62–5), elemente importante în diferenţierea sexelor, ultima pereche de 

pleopode fiind uropodele (figura 62-4) (Racovitza 1919, Radu și Radu 1957, Flasarová 1969). 

Femela păstrează ponta pe timpul perioadei dezvoltării embrionare într-o pungă marsupială, 

situată pe partea ventrală a toracelui (Radu și Radu 1957). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Morfologia unui izopod acvatic (după Müller și Tomescu, în Godeanu 2002) 
1- antene; 2- antenule; 3- pleotelson; 4- uropode; 5- pleopode 
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4.1.3.1 Caracterizarea speciei Asellus aquaticus (Linnaeus 1758) 

Izopod 

Figura 63. Asellus aquaticus în habitat (foto original) 

 
Taxonomie 
 
Încrengătură Arthropoda
Subîncrengătură Crustacea
Clasă Malacostraca
Subclasa Eumalacostraca
Supraordin Peracarida
Ordin Isopoda
Subordin Asellota
Familie Asellidae
 

 

Descriere generală. Izopod acvatic, de dimensiuni medii spre mari, cu aspect marmorat 

și culoare negricioasă, spre brun închis. În general, apendicele sunt mai deschise la culoare 

(figura 63), corpul poate fi complet depigmentat la formele hipogee (Turk et al. 1996). 

Lungimea corpului adulţilor este cuprinsă la masculi între 10-12 mm în timp ce la femele 7-8 

mm (Müller și Tomescu, în Godeanu 2002). Ochii sunt mari şi aproape circulari, situaţi pe 

laturile capului. Antena I este slab păroasă (figura 65-a) şi are flagelul format din 8-10 articole. 

Antena II este mai lungă, cu peri scurţi dispuşi sub formă de smocuri, formată din 30-36 

articole (figura 65-b). Perechea I de pereiopode au propoditul aproape tot atât de lung cât de lat 

la masculi (figura 65-c) şi mai lung de cât lat la femele (figura 65-d). Pe marginea internă 

există mai mulţi peri penaţi şi ţepi, pe marginea externă 4-5 ţepi. Pe faţa externă a carpo- şi 

meropoditului există 1-2 spini puternici şi 2-4 spini mai mici. Pereiopodul IV (figura 65-e) are 

basipoditul de două ori mai lung de cât lat şi slab păros. Uropodele lungi au ramurile egale iar 

telsonul este contopit cu ultimul segment abdominal şi formează un pleotelson de aspect 

tetraedric, cu un vârf terminal ascuţit. Pleopodul II la masculi (figura 65-g) este biramat, cu 

exopoditul mai mare şi dublu articulat. Pleopodul II la femele (figura 65-h) este aproape 

circular şi ornamentat cu peri foarte lungi, penaţi (Racovitza 1919, Brohmer et al. 1937, 

Flasarová 1969).  

Identificare. Diagnoza corectă se face pe baza pereiopodului I, care are marginea 

internă a propoditului tubereculată, mai puternic la masculi (figura 64-a, b). Pleopodul II la 

masculi este bilobat (figura 64-d), iar la femelă are un singur lob aproape circular (figura 64-e) 

(Racovitza 1919, Flasarová 1969).  
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Figura 64. Diagnoza speciei de izopod Asellus aquaticus (desene originale).  
Imaginile reprezintă: a - pereiopod I mascul; b – pereiopod I femelă; c – pleopod I; d – pleopod II 

mascul; e – pleopod II femelă 
 
 
 

Ecologie. Este o specie mezosaprobă, tolerantă la deficitul de oxigen şi calitatea scăzută 

a apei (Thybaud și Le Bras 1988, Graça et al. 1994a, Graça et al. 1994b). Se întâlneşte în ape 

slab curgătoare sau stătătoare, în zone umbroase, printre vegetaţie submersă (Brohmer et al. 

1937), dar specia poate fi întâlnită și în habitate cavernicole (Turk et al. 1996). Consumatorii 

naturali sunt specii de pești, în special bibanul (Rask și Hiisivuori 1985). 
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Planşa cu elemente importante pentru identificarea speciei Asellus aquaticus  

 

 
Figura 65. Asellus aquaticus – apendice cu valoare taxonomică (foto original)  

a – antena I; b – antena II; c – pereiopod I mascul; d – pereiopod I femelă; e – pereiopod IV mascul, f – 
pereiopod IV femelă; g – pleopod II mascul; h – pleopod II femelă 
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Arealul și distribuţia în România. La nivel european specia are o răspândire 

cosmopolită (Sket 1994), însă hărţile de distribuţie la nivel european reflectă lipsa datelor de 

actualitate (figura 66). Datele cu privire la prezenţa speciei în România sunt relativ puţine 

(figura 67). Există date publicate de Negoescu (1989), Turk și colaboratorii (1996), care 

menționează prezența speciei în Peştera de la Movile. În volumul 2 al lucrării „Determinator 

Ilustrat al florei și faunei României” specia este menționată ca fiind prezentă din sudul până în 

nordul țării, în habitate cu apă stagnantă (Müller și Tomescu, în Godeanu 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - prezent 
 
  - nesigur 
 
  - absent 
 
  - lipsă date 
 
 

Figura 66. Arealul european al speciei Asellus aquaticus (după Fauna Europaea 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Puncte de distribuţie a speciei Asellus aquaticus, obținute pe baza publicațiilor 
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4.5 Studii de biometrie la decapodele investigate în Munții Aninei 

 

Cu ocazia investigațiilor efectuate exemplarelor aparținând decapodelor capturate în 

apele de suprafață ale Munților Aninei, au fost efectuate studii de biometrie asupra a 73 indivizi 

din specia Astacus astacus, și 115 indivizi din specia Austropotamobius torrentium. Literatura 

de specialitate recomandă doar măsurarea exemplarelor adulte, limita inferioară de dimensiune 

fiind 50 mm (Gutiérrez-Yurrita et al. 1996, Streissl și Hödl 2002, Ďuriš et al. 2006). Datele 

biometrice au fost procesate, obținând valorile minime și maxime precum și valoarea medie și 

abaterea standard, date centralizate în tabelul 8 și 9 (precizăm că valoarea minimă nu este 

relevantă deoarece pentru măsurători au fost selectate doar exemplarele ce depășeau la data 

studiului 50 mm lungime totală a corpului). Raportului dintre sexe la indivizii capturați (sex-

ratio) este în favoarea femelelor la specia Austropotamobius torrentium, un mascul la 1,017 

femele (tabel 6), în timp ce pentru specia Astacus astacus raportul este în favoarea 

exemplarelor de sex masculin, un mascul la 0,871 femele (tabel 7).  

 

Tabel 6. Datele biometrice (mm) pentru specia A. torrentium (N = număr de specimene) 
Austropotamobius torrentium  

Masculi (N=57) Femele (N=58) 
Parametru Min*-Max Media ± DS Min*-Max Media ± DS 
LT 50.0-94.0 69.07 ± 10.862 50.53-93.34 67.16 ± 10.403 
LCt 23.7-48.9 34.5 ± 6.01 24.6-44.37 31.46 ± 5.512 
LR 4.8-9.1 6.78 ± 1.072 4.78-9.6 6.66 ± 1.057 
LmT 11.78-27.9 18.72 ± 3.76 12.3-24.02 17.04 ± 2.907 
L2A 6.17-20.9 15.33 ± 2.737 11.5-25.43 16.97 ± 3.486 
T 5.9-13.7 9.42 ± 1.789 5.93-14.1 9.37 ± 1.884 
LP 16.6-49.9 29.95 ± 8.021 15.79-33.56 22.59 ± 4.578 
LD 10.08-28.5 17.23 ± 4.75 8.91-20.45 13.21 ± 2.757 
LC 7.8-19.6 13.05 ± 3.235 6.75-13.2 10.05 ± 2.036 
Sex ratio 1:1,017 

* specimenele mai mici de 50 mm lungime totală nu au fost măsurate fiind juvenili 
 

Tabel 7. Datele biometrice (mm) pentru specia A. astacus (N = număr de specimene) 
Astacus astacus  

Msculi (N=39) Femele (N=34) 
Parametru Min*-Max Media ± DS Min*-Max Media ± DS 
LT 61.34-127.34 99.73 ± 17.978 55.85-108.8 86.8 ± 14.543 
LCt 27.06-68.46 51.46 ± 10.878 27.82-54.07 42.98 ± 8.022 
LR 5.21-18.8 12.1 ± 2.671 6.45-12.6 10.49 ± 1.779 
LmT 15.45-49.97 28.82 ± 7.621 14.42-29.31 23.24 ± 4.63 
L2A 13.17-31.09 22.93 ± 4.31 12.34-28.26 21.97 ± 4.655 
T 7.34-18.14 13.23 ± 2.414 6.83-14.7 11.38 ± 2.278 
LP 20.65-85.5 47.79 ± 16.925 18.92-42.7 32.22 ± 8.13 
LD 11.69-48.36 28.08 ± 10.181 10.99-25.6 19.2 ± 4.778 
LC 9.13-32.67 20.53 ± 6.555 8.19-20.5 14.43 ± 3.708 
Sex ratio 1:0,871 

* specimenele mai mici de 50 mm lungime totală nu au fost măsurate fiind juvenili 
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Diferențele cele mai evidente între cele două sexe, pe baza parametrilor măsurați la 

specimenele din apele Munților Aninei, sunt reprezentate de dimensiunile chelelor, similar cu 

rezultatele obținute în 1987 de Papadopol și Diaconu, pe un eșantion de 27 de exemplare. Acest 

parametru nu este recomandat pentru a fi utilizat în diferențierea sexelor, întrucât în natură sunt 

întâlnite adesea situații în care chela poate fi anormal dezvoltată, iar morfologia acestor 

apendice este puternic afectată (Okamoto 2006, Coughran 2008). Pe baza datelor obținute, se 

desprind câteva rezultate importante cu privire la aspectele biometrice constatate la 

specimenele măsurate în Munții Aninei, la populațiile de A. torrentium și A. astacus:  

Austropotamobius torrentium 

Dimensiunea maximă a specimenelor 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. Comparând datele cu cele obținute de Papadopol și Diaconu (1987), specimenele 

măsurate în acest studiu sunt mai mari atât în cazul masculilor, cât și al femelelor, cu 10 mm la 

masculi și respectiv 13,34 mm fa femele. De asemenea, media lungimilor totale a corpului 

obținută de noi este mai mare, cu 9,57 mm pentru masculi, și respectiv 11,06 mm pentru 

femele. Similar altor studii, caracterele corpului cu diferențe între sexe s-au dovedit a fi 

parametrii chelelor. Lungimea propoditului (LP) este cu 24,57% mai mică la femele decât la 

masculi, iar lungimea dactilopoditului (LD) cu 23,33% mai mică la femele decât la masculi. 

Lățimea chelei (LC) este cu 22,98% mai mică la femele decât la masculii specimenelor 

măsurate în Munții Aninei, în 2008 și 2009. Valorile medii mai mari în favoarea masculilor 

sunt pentru lungimea totală (LT), lungimea cefalotoracelui (LCt), lungimea rostrului (LR), 

lățimea maximă toracală (LmT) și lățimea telsonului (T). În cazul lățimii segmentului II 

abdominal (L2A) valoarea medie este mai mare în favoarea femelelor.  

Astacus astacus 

Dimensiunea maximă a lungimii totale (LT) 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. Comparând datele noastre cu cele obținute în 1987 de Papadopol și 

Diaconu, specimenele măsurate sunt mai mici, atât în cazul masculilor, cât și femelelor, cu 3,66 

mm la masculi și respectiv 3,2 mm fa femele. De asemenea, media lungimilor totale a corpului 

obținută de noi este mai mică, cu 13,87 mm pentru masculi, respectiv 12,4 mm pentru femele. 

Similar altor studii, caracterele corpului cu cele mai mari diferențe între sexe s-au dovedit a fi 

lungimea cefalotoracelui (LCt) cu 16,47% mai mică la femele decăt la masculi, lățimea 

maximă toracală (LmT) cu 19,36% mai mică la femele decât la masculi, precum și parametri 
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chelelor, lungimea propoditului (LP) cu 35,58% mai mică la femele decât la masculi, lungimea 

dactilopoditului (LD) cu 31,62% mai mică la femele de cât la masculi, precum și lățimea chelei 

(LC) cu 29,71% mai mică la femele de cât la masculi. 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 analiza discriminantă în scopul de a stabili cele mai puternic corelate seturi de valori, 

care fac diferența dintre specimene din bazinele hidrografice studiate. Întrucât distribuția 

speciilor nu a fost una uniformă în toate cele trei bazine hidrografice, pentru analiza variațiilor 

dintre populații, am folosit date provenite doar de la exemplarele capturate la stații cu un număr 

reprezentativ de specimene. 

Astfel, a fost calculată matricea de corelație pentru ambele specii, în cazul speciei A. 

torrentium (tabelul 8) aceasta aratând că 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).  

 
Tabel 8. Matricea de corelație între parametrii măsurați la exemplarele de A. torrentium.  

corel. LT LCt LR LmT L2A T LP LD LC 
LT 1.00         
LCt 0.91 1.00        
LR 0.82 0.81 1.00       
LmT 0.95 0.94 0.81 1.00      
L2A 0.84 0.73 0.71 0.76 1.00     
T 0.75 0.70 0.82 0.73 0.68 1.00    
LP 0.83 0.89 0.73 0.92 0.55 0.62 1.00   
LD 0.82 0.88 0.76 0.90 0.56 0.65 0.98 1.00  
LC 0.82 0.87 0.72 0.90 0.56 0.62 0.97 0.95 1.00 

 
Matricea de corelație pentru A. astacus (tabelul 9) arată că 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 (LT-LCt). 

 
Tabel 9. Matricea de corelatie intre parametrii masurati la exemplarele de A. astacus  

corel. LT LCt LR LmT L2A T LP LD LC 
LT 1.00         
LCt 0.97 1.00        
LR 0.89 0.89 1.00       
LmT 0.92 0.93 0.84 1.00      
L2A 0.92 0.86 0.78 0.82 1.00     
T 0.80 0.76 0.76 0.72 0.73 1.00    
LP 0.92 0.92 0.83 0.88 0.77 0.72 1.00   
LD 0.91 0.92 0.83 0.86 0.76 0.73 0.98 1.00  
LC 0.90 0.90 0.80 0.85 0.77 0.69 0.97 0.96 1.00 
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Am folosit rapoartele dintre acești parametrii cu caracter discriminant, fiind calculat 

raportul între lungimea propoditului și a dactilopoditului, lungimea propoditului și lățimea 

chelei, lungimea dactilopoditului și lățimea chelei, și de asemeni între lungimea totală și 

lingimea cefalotoracelui (tabelul 10).  

 
Tabel 10. Rapoartele cu caracter discriminant  

Austropotamobius torrentium Astacus astacus 
Raport intre parametrii: Abreviație Raport intre parametrii: Abreviație 
- - LT și LCT LT/LCt 
LP și LD LP/LD LP și LD LP/LD 
LP și LC LP/LC LP și LC LP/LC 
LD și LC LD/LC LD și LC LD/LC 

 
Pentru a evidenția diferențele dintre populații am folosit testul ANOVA, separat pentru 

specimene de același sex, din bazine hidrografice diferite. Specia A. torrentium, care ocupă în 

principal bazinul Nera, a mai fost găsită bine reprezentată și în două pâraie din bazinul Caraş și 

în 5 din bazinul Bârzava. Astfel, în urma analizei diagramelor din figurile 68, 69 și 70 

rezultatele pentru grupurile de femele 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 

asemănare mai mare între populațiile din bazinele Nera și Bârzava.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. torrentium din bazinele hidrografice Nera, 

Bârzava și Caraş, pentru raportul LP/LD 
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Figura 69. Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. torrentium din bazinele hidrografice Nera, 

Bârzava și Caraş, pentru raportul LD/LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 70. Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. torrentium din bazinele hidrografice Nera, 

Bârzava și Caraş, pentru raportul LP/LC 
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Deoarece numărul de masculi capturați și măsurați (peste 50 mm lungime totală) din 

specia A. torrentium a fost foarte mic în bazinul Bârzava, pentru analiză s-a ținut cont doar de 

specimenele capturate în bazinele Nera și Caraş. Testul ANOVA arată diferențe statistic 

semnificative (p ≤ 0,05) in cazul raportului LP/LC (figura 71). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71. Testul ANOVA pentru exemplarele mascule de A. torrentium din bazinele hidrografice Nera 

și Caraş, pentru raportul LP/LC 
 

 

În ceea ce privește specia Astacus astacus, aceasta ocupă în Munții Aninei doar bazine 

ale râurilor Caraș și Bârzava, în zona superioară a Bârzavei specia aflându-se cantonată în 

special în lacurile de acumulare. În urma analizei diagramelor, separat pe sexe, 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 72 și 73).  

Masculii analizați din bazinul Bârzava au fost numeric inegal repartizați pe cele două 

bazine hidrografice, datele fiind astfel inutilizabile în analizele statistice de varianță ANOVA. 
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Figura 72. Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. astacus din bazinele hidrografice Bârzava 
și Caraş, pentru raportul LP/LC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Testul ANOVA pentru specimenele femele de A. astacus din bazinele hidrografice Bârzava 
și Caraş, pentru raportul LD/LC 
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Capitolul 5 

DISTRIBUȚIA ȘI CARACTERISTICILE ECOLOGICE CALITATIVE ȘI 
CANTITATIVE ALE SPECIILOR DE MALACOSTRACEE ÎN 

HABITATELE ACVATICE DIN MUNȚII ANINEI 
 

Datele publicate cu referire la specii de malacostracee în zona Munţilor Aninei sunt 

puţine şi vechi, iar multe dintre locaţiile menţionate nu mai corespund cu realitatea din prezent. 

Investigaţiile efectuate între anii 2008 și 2010, la cele 52 de staţii de prelevare aflate pe 

cursurile de apă cu caracter permanent, oferă posibilitatea unei interpretări din punct de vedere 

al distribuției spațiale a reprezentanților acestui grup în regiunea studiată. Au fost capturate un 

număr de 182 exemplare aparţinând decapodelor, 3485 exemplare aparţinând amfipodelor 

precum şi 228 aparţinând izopodelor acvatice. Un număr de 155 indivizi juvenili aparţinând 

amfipodelor nu au putut fi identificaţi taxonomic. Vom prezenta în continuare situația 

distribuției speciilor de malacostracee acvatice identificate în Munții Aninei, interpretate în 

acord cu datele culese din literatură sau obținute în urma analizei preparatelor din colecții.  

 

 

5.1 Speciile Ordinului Decapoda 
 

5.1.1 Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) 

Primele menţiuni a speciei Austropotamobius torrentium în Munţii Aninei sunt de pe 

râul Miniş, Buhui şi nelocalizat în jurul Aninei (Entz 1912). În volumul Decapoda al Faunei 

RPR specia este menţionată în râul Miniş, pârâul Righidia (afluent al Minişului, în zona 

localităţii Bozovici) precum şi în pârâul Navățu Mare, afluent al Caraşului, ce străbate Peştera 

Comarnic (Băcescu 1967). Bănărescu şi Oprescu (1971) menţionează nelocalizat prezenţa 

speciei în afluenţi ai Nerei din zona montană. Hărţile de distribuţie prezentate în lucrări mai 

recente (Machino și Füreder 2005) pentru A. torrentium fac referire doar la contextul European. 

Machino şi Holdich (2006) menţionează specia prezentă în sud-vestul Transilvaniei şi vestul 

Olteniei. Cea mai recentă monografie despre speciile de raci din Europa Atlas of crayfish in 

Europe (Souty-Grosset et al. 2006), reflectă situaţia deficitară a datelor în România despre 

distribuţia acestei specii prioritare din punct de vedere al statutului de conservare.   

În Munții Aninei, Austropotamobius torrentium a fost găsit în toate cele trei bazine 

hidrografice investigate, cel mai bine reprezentat fiind însă la nivelul bazinului hidrografic al 

râului Nera (figura 74).  
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În bazinul Bârzava, specia a fost întâlnită doar pe afluenții situați în aval de lacurile de 

acumulare Văliug și Breazova, și anume în pâraiele: Crainicului (A9), Liscov (A10), Stârnic 

(A11), Râul Alb (A12) și Cuptoare (A15). La toate aceste stații, abundența numerică 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. Pârâul Cândeni, la stația din amonte de satul Socolari (A30) prezintă o abundență 

numerică mare. La stația Buhui izvoare (A46) au fost găsite populații bine reprezentate, în 

amestec însă cu specia Astacus astacus. Investigațiile efectuate pe pârâul Navățu Mare din 

bazinul Carașului (A48), atât în zona din amonte de intrarea în ponorul peșterii, cât și în 

interiorul peșterii Comarnic, au arătat prezența speciei A. astacus, contrar datelor din literatură, 

unde este menționată specia A. torrentium (Băcescu 1967). 

Ca singura specie de decapod, bazinul Nerei este foarte bine reprezentat de această 

specie. Cele mai bine reprezentate populaţii (cu abundența numerică de peste 10 indivizi/100 m 

de râu) au fost înregistrate în pâraiele: Miniș izvoare (A23), Beiu (A31), Ducin (A34), Moceriș 

(A35), Lăpuşnic (A36) și Predilcova (A38). La stațiile Poneasca (A37) și Babii (A39), 

abundența numerică a fost sub valoarea de 10 indivizi/100 m de râu. 
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Figura 74. Distribuţia spaţială a speciei Austropotamobius torrentium în Munţii Aninei 
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5.1.2 Astacus astacus (Linnaeus 1758) 

Specia Astacus astacus este menţionată în literatură ca fiind prezentă în Munţii Aninei 

în lacul Buhui (în această locație împreună cu A. torrentium), în râul Miniş (Băcescu 1967) sau 

pe tot parcursul râului Nera (Bănărescu și Oprescu 1971). Cea mai recentă monografie despre 

speciile de raci din Europa Atlas of crayfish in Europe (Souty-Grosset et al. 2006), reflectă 

situaţia deficitară a datelor despre distribuţia acestei specii în România. 

În zona cercetată, specia a fost identificată în două din cele trei bazine hidrografice: 

Bârzava și Caraș, cel mai bine reprezentată fiind în bazinul râului Caraș (figura 75).  

În bazinul hidrografic al râului Bârzava, specia A. astacus a fost capturată doar în 

apropierea lacului de acumulare Văliug, respectiv în afluenții acestuia: Crivaia (A4), Grindești 

(A6), și Bârzava la intrare în lac (A3). Totodată, specia a mai putut fi capturată în afluentul 

Doman (A16), pârâu ce se varsă în râul Bârzava pe teritoriul orașului Reșița.  

Pentru bazinul hidrografic al râului Caraş, am constatat că această specie este bine 

reprezentată. Populaţii cu abundență numerică mare au fost înregistrate în pâraiele Clocotici 

(A19), Natra (A26). Celnicu Mare (A43) și Răviştea (A42). Populaţii mai mici au fost găsite pe 

pâraiele Buhui (A45 și A46) şi Călugăra (A28). La stația Buhui izvoare (A45) specia a fost 

găsită coabitând cu decapodul Austropotamobius torrentium, acesta fiind și specia dominantă. 

Specia a mai fost găsită la următoarele stații: Oravița (A24), Jitin (A25), Lișava (A27), 

Comarnic (A40), Toplița (A41) și Navățu Mare (A48), cu abundență numerică calculată până la 

valori de 10 indivizi pe 100 de metri de râu investigat. 
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Figura 75. Distribuţia spaţială a speciei Astacus astacus în Munţii Aninei 
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5.1.3 Orconectes limosus (Rafinesque 1817) 

Una din speciile de malacostracee dulcicole cu cel mai mare potențial invaziv este 

specia de origine Nord-Americană Orconesctes limosus, un decapod din familia Cambaridae. 

Acest rac este originar din nord-estul SUA şi a fost introdus intenţionat în Europa pentru prima 

dată în 1890, prin cele 90 de specimene aduse din Pennsylvania şi eliberate într-un eleşteu din 

Barnowko, astăzi situat in Polonia, aproape de graniţa germană (Hamr 2002). Ulterior, Franţa, 

Polonia, Germania şi Austria au fost repetat colonizate cu această specie (Henttonen și Huner 

1999). De atunci arealul său s-a extins considerabil, ajungând aproape de România. Ungaria are 

populaţii abundente şi răspândite în Dunăre şi afluenţi (Puky et al. 2005, Puky și Schád 2006), 

iar recent a fost găsit în Tisa şi afluenţii acesteia (Sallai și Puky 2008). Serbia raportează ca 

prezentă această specie în Dunăre (Pavlovič et al. 2006). În Croaţia a fost găsit într-o mlaştină 

din Parcul Natural Kopački (probabil ajuns tot din Dunăre), iar de aici, în scurt timp s-a extins 

în râul Drava (Maguire și Klobučar 2008). În Slovacia nu exista date publicate referitor la 

prezenţa acestei specii (Petrusek și Petruscová 2007), dar recent a fost găsit în râurile Ipel şi 

Dunăre (Holdich, comunicare personală via Stloukal, comunicare personală 2009).  

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, rezervație naturală inclusă în aria Parcului Natural Porțile de Fier. 

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 76) (Pârvulescu et al. 2009).  

Deși specia nu a fost observată în amonte pe râul Nera sau pe alți afluenți, recomandăm 

includerea speciei în programe de monitorizare a Administrației Parcului Natural Porțile de 

Fier, precum și a Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, cu adaptarea măsurilor de 

management la noile probleme. Ariile expuse sunt zona montană și submontană din imediata 

apropiere a Dunării (Munții Locvei, Munţii Almăjului, Munţii Mehedinţi, Podişul Mehedinţi) 

în ale căror pâraie este prezentă specia prioritară Austropotamobius torrentium (Pârvulescu 

2007, 2008). 
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Figura 76. Punctele de monitorizare și prezență a speciei invazive Orconectes limosus 
(Pârvulescu et al. 2009) 
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5.2 Speciile Ordinului Amphipoda 
 

5.2.1 Gammarus balcanicus Schäferna 1922 

Deși datele referitoare la distribuţia în Munţii Aninei lipsesc, observațiile noastre arată o 

foarte bună reprezentare a acestei specii de amfipod (figura 77).  

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. Specia nu lipsește din niciunul din cele trei bazine 

hidrografice, cel mai bine reprezentat fiind însă bazinul hidrografic al râului Nera.  

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. Pe 

cursul principal, am întâlnit specia la izvoarele Bârzavei (A1), amonte de lacul Văliug (A3) și 

aval de lacul Breazova (A8). Cele mai bine reprezentate populații, cu densitate de peste 100 

indivizi pe metrul pătrat, au fost găsite pe afluenții: Văliug (A5), Grindești (A6), Stârnic (A11) 

și Secu (A13). Populații cu densitate cuprinsă între 10 și 100 indivizi pe metrul pătrat au fost 

găsite la stațiile situate pe afluenții: Izvorul Molidului (A2), Crivaia (A4), Crainicului (A9), 

Liscov (A10), Râul Alb (A11) și Cuptoare (A15). 

Pentru bazinul hidrografic al râului Caraș, distribuția aceste specii arată prezența în 

stații situate atât pe cursul principal, cât și pe afluenți. La stațiile de pe cursul principal 

densitatea indivizilor a fost sub valori de 100 indivizi pe metrul pătrat: stația Caraș izvoare 

(A47) și respectiv stația caraș aval de chei (A21). Populații bine reprezentate, cu peste 100 de 

indivizi pe metrul pătrat, au fost găsite în zona de sud a acestui bazin, în afluenții Cândeni 

amonte dar și aval de satul Socolari (A30 și A49), dar și în afluentul Vicinic (A29). Populații 

cu densitate sub 100 de indivizi pe metrul pătrat au fost găsite în afluenții: Oravița (A24), Jitin 

(A25), Lișava (A27), Călugăra (A28), Comarnic (A40), Toplița (A41), Răviștea (A42), Celnicu 

Mare (A43), Buhui aval de lac Mărghitaș (A45) și Navățu Mare (A48).  

Exceptând cursul principal al Nerei (A32), în bazinul hidrografic al acestui râu specia a 

fost găsită în probele investigate la toate celelalte stații. Cele mai mari densități (de peste 100 

de indivizi pe metrul pătrat), au fost găsite la stațiile: Ștaier (A22), Beiu (A31) și Predilcova 

(A38). Populații cu densitate mai mică de 100 de indivizi pe metrul pătrat au fost găsite la 

stațiile: Miniș (A23), Bresnic (A33), Ducin (A34), Moceriș amonte de sat Moceriș (A35), 

Lăpușnic amonte de sat Lăpușnic (A36) și Babii (A39). Populații slab reprezentate au fost 

găsite la stațiile Poneasca (A37) și Moceriș aval de sat (A52). 
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Figura 77. Distribuţia spaţială a speciei Gammarus balcanicus în Munţii Aninei 
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5.2.2 Gammarus fossarum Koch, in Panzer 1835 

Nu există date referitoare la distribuţia în Munţii Aninei a acestei specii. 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 (figura 78).  

Pentru bazinul hidrografic al râului Bârzava, specia a fost identificată doar în probele 

colectate a două stații: Bârzava amonte de intrarea în orașul Reșița (A14) și Doman (A16). 

Mai bine reprezentat este însă bazinul hidrografic al râului Caraș. Populații foarte bine 

reprezentate au fost identificate în afluenții: Nermed (A20), Oravița (A24) și Natra (A26). 

Populații cu o densitate mai mică (sub 100 de indivizi pe metrul pătrat) au fost găsite în 

afluenții: Clocotici amonte de sat Clocotici (A18) și Lișava (A27). La două din locațiile 

investigate (Oravița și Lișava) această specie coabitează cu o altă specie de amfipod, și anume 

cu Gammarus balcanicus.  
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Figura 78. Distribuţia spaţială a speciei Gammarus fossarum în Munţii Aninei 
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5.2.3 Gammarus roseli Gervais 1835 

Cunoștințele despre distribuția acestei specii sunt deficitare la nivelul întregii țări 

(Cărăușu și colab. 1955). Observațiile din habitatele acvatice lotice ale Munților Aninei arată 

că această specie trăiește în două pâraie aflate în bazinul hidrografic al râului Caraș, pârâul 

Gelugu (A18) și râul Caraș aval de chei (A21) (figura 79).  

În afluentul Gelugu populația a fost bogat reprezentată, cu o densitate mai mare de 100 

de indivizi pe metrul pătrat, în timp ce la stația de pe râul Caraș densitatea populației se află sub 

această limită.  

La ambele stații, specia coabitează cu Gammarus balcanicus, aceasta fiind însă mult 

mai slab reprezentată numeric.  
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Figura 79. Distribuţia spaţială a speciei Gammarus roeseli în Munţii Aninei 
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5.3 Speciile Ordinului Isopoda 

În cadrul acestui ordin a fost identificată în Munții Aninei o singură specie acvatică, 

Asellus aquaticus.  

 

5.3.1 Asellus aquaticus (Linnaeus 1758) 

Datele din literatură prezintă, referitor la distribuția acestei specii, ca fiind prezentă în 

majoritatea apelor de joasă altitudine din țară (Müller și Tomescu, în Godeanu 2002). În Munţii 

Aninei, specia a fost identificată în toate cele trei bazine hidrografice, dar cu o frecvență foarte 

mică (figura 80).  

Pentru bazinul hidrografic al râului Bârzava, semnalăm prezența acestei specii doar la 

stația situată aval de orașul Reșița (A17), 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, situată aval de comuna Lupac (A18).  

În bazinul hidrografic al râului Nera, specia a fost găsită la două din cele 13 stații. La 

stația de pe pârâul Ștaier (A22) s-au înregistrat valori ridicate ale densității populației, însă la 

stația de pe pârâul Lăpușnic, aval de localitatea Lăpușnic, densitatea populaiei a fost foarte 

mică, sub 10 indivizi pe metrul pătrat de râu investigat.  
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Figura 80. Distribuţia spaţială a speciei Asellus aquaticus în Munţii Aninei 
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Pe baza datelor distribuţiei speciilor în habitatele acvatice studiate, a fost construită 

dendrograma Jaccard (figura 81). Se poate observa că există afinitate crescută între stațiile care 

prezintă speciile Astacus astacus și Gammarus fossarum, precum și Austropotamobius 

torrentium și Gammarus balcanicus. Izopodul acvatic Asellus aquaticus tinde să arate afinităţi 

pentru habitat împreună cu Gammarus roeseli. Cel mai slab coeficient de similaritate îl prezintă 

stațiile care nu au malacostracee în probele colectate.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Asocierea stațiilor de lucru pe baza comunității speciilor de malacostracee. (limita de 
confidență α = 0,92). 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, A18 – Gelugu, A19 

– Clocotici amonte, A20 – Nermed, A21 – Caraș, A22 - Ștaier, A23 – Miniș, A24 – Oravița, A25 – Jitin, A26 – Natra, A27 – 
Lișava, A28 – Călugăra, A29 – Vicinic, A30 – Cândeni amonte, A31 – Beiu, A32 – Nera, A33 – Bresnic, A34 – Ducin, A35 – 
Moceriș amonte, A36 – Lăpușnic amonte, A37 – Poneasca, A38 – Predilcova, A39 – Babii, 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, A51 – Lăpușnic aval, A52 – Moceriș aval  
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5.4 Frecvența, densitatea, abundența numerică, dominanța numerică 
 

5.4.1 Frecvența speciilor de malacostracee acvatice 

Frecvența arată procentual la câte stații au fost găsite speciile de malacostracee, din 

totalul celor 52 de stații investigate. În cele ce urmează, vom aborda frecvența speciilor atât 

pentru întregul masiv studiat, cât și separat, pe bazine hidrografice (figura 82).  

Figura 82. 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 
 
 
5.4.1.1 Frecvența speciilor de decapode 

Din punct de vedere al frecvenței, ambele specii 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, cu 61,5% din totalul stațiilor 

investigate. În bazinul râului Bârzava, prezența speciei a fost constatată la 29,4% din stații. 

Frecvența cea mai mică a speciei este pentru stațiile bazinului Caraș, 9,1%.  

Specia Astacus astacus a fost găsit cu frecvență mare în bazinul râului Caraș, la 59,1% 

din totalul stațiilor, în bazinul Bârzavei fiind găsit cu frecvența de 23,5%, în timp ce specia 

lipsește din apele bazinului Nera.  
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5.4.1.2 Frecvența speciilor de amfipode 

În ceea ce priveşte amfipodele, specia cea mai frecvent întâlnită în stațiile din Munții 

Aninei este Gammarus balcanicus, înregistrându-se o prezență la 75% din totalul stațiilor 

investigate. Celelalte două specii, Gammarus fossarum şi Gammarus roeseli, au fost găsite la 

nivelul întregului masiv cu o frecvență mai mică, de 13,4%, respectiv 3,5% din totalul celor 52 

de stații.  

Separat pe bazine, Gammarus balcanicus a fost întălnită cu frecvență foarte mare în 

fiecare din cele trei bazine investigate. Cel mai frecvent a fost găsită în bazinul râului Nera, cu 

frecvența de 76,9%, urmată de bazinul Bârzava cu 76,4%, iar în stațiile bazinului Caraș specia 

a fost găsită cu o frecvență de 72,7%.  

Pentru Gammarus fossarum, frecvența cea mai mare o au stațiile bazinului Caraș, 

această specie fiind întâlnită la 22,7% din stații. În bazinul Bârzava, frecvența speciei a fost 

calculată la 11,7%, în timp ce din stațiile bazinului Nera specia lipsește.  

Gammarus roeseli are ca distribuție geografică numai stații din bazinul Caraș, cu o 

frecvență de 9,1 din totalul stațiilor investigate în acest bazin. 

5.4.1.3 Frecvența speciei de izopod Asellus aquaticus 

Singura specie de izopod acvatic identificată în Munții Aninei este Asellus aquaticus. 

La nivelul stațiilor analizate pe întregului masiv, frecvența speciei a fost calculată la 7,7%. Pe 

bazine, cel mai frecvent a fost întâlnită în stațiile bazinului Nera, cu 15,3%. În bazinele Bârzava 

și Caraș specia apare la câte o singură stație, frecvența calculată fiind de 5,8 respectiv 4,5% din 

stații.  

 

5.4.2 Densitatea 

Densitatea indică numărul de indivizi aparținând unei specii, raportat la unitatea de 

suprafață. Acest indice poate fi aplicat în cazul malacostraceelor acvatice din Munții Aninei 

doar pentru speciile de amfipode și izopode, colectate cu același tip de aparat – bentometrul 

Surber. Bentometrul utilizat în cercetările noastre a avut suprafaţa de recoltare de 1060 cm2 şi o 

sită cu dimensiunile ochiurilor de 250 µm. Pentru fiecare stație de lucru s-au făcut 5 prelevări 

în microhabitate diferite, totalizând o suprafață investigată per stație de 5300 cm2. După 

identificarea specimenelor în laborator, cunoscând numărul de indivizi și suprafața de 

prelevare, s-au făcut calculele pentru densitatea pe metrul pătrat.  
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5.4.2.1 Densitatea speciilor de amfipode 

Gammarus balcanicus, din punct de vedere al distribuției, este cea mai bine 

reprezentată specie dintre toate malacostraceele acvatice din această regiune, nelipsind din 

niciunul din cele trei bazine hidrografice.  

În bazinul hidrografic al râului Bârzava, cele mai bine reprezentate populații, cu 

densitate de peste 100 indivizi pe metrul pătrat, au fost găsite pe afluenții: Văliug (A5), 

Grindești (A6), Stârnic (A11) și Secu (A13). Populații cu densitate cuprinsă între 10 și 100 

indivizi pe metrul pătrat au fost găsite la stațiile situate pe afluenții: Izvorul Molidului (A2), 

Crivaia (A4), Crainicului (A9), Liscov (A10), Râul Alb (A11) și Cuptoare (A15). 

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 amonte, dar și aval de 

satul Socolari (A30 și A49), precum și în afluentul Vicinic (A29). Populații cu densitate sub 

100 de indivizi pe metrul pătrat au fost găsite în afluenții: Oravița (A24), Jitin (A25), Lișava 

(A27), Călugăra (A28), Comarnic (A40), Toplița (A41), Răviștea (A42), Celnicu Mare (A43), 

Buhui aval de lac Mărghitaș (A45) și Navățu Mare (A48).  

În bazinul hidrografic al râului Nera specia a fost găsită în populații cu densitate mare 

(de peste 100 de indivizi pe metrul pătrat) la stațiile: Ștaier (A22), Beiu (A31) și Predilcova 

(A38). Populații cu densitate mai mică de 100 de indivizi pe metrul pătrat au fost găsite la 

stațiile: Miniș (A23), Bresnic (A33), Ducin (A34), Moceriș amonte de sat Moceriș (A35), 

Lăpușnic amonte de sat Lăpușnic (A36) și Babii (A39). Populații slab reprezentate au fost 

găsite la stațiile Poneasca (A37) și Moceriș aval de sat (A52). 

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 pătrat a fost 

sub 100 de indivizi, la ambele stații unde a fost identificat. La stația Bârzava amonte de intrarea 

în orașul Reșița (A14) s-au înregistrat un număr de 24,48 ind/m2, iar la stația Doman (A16), 

populațiile au fost mai bine reprezentate, având o densitate de 97,95 ind/m2. 

Populații foarte bine reprezentate au fost identificate în bazinul hidrografic al râului 

Caraș, în afluenții Nermed (A20) 228,57 ind/m2, Oravița (A24) 106,12 ind/m2 și Natra (A26) cu 

218,25 ind/m2. Populații cu o densitate mai mică au fost găsite în afluenții Clocotici amonte de 

sat Clocotici (A18) cu 48,97 ind/m2 și Lișava (A27) cu 24,48 ind/m2.  

Gammarus roeseli a fost identificat la doar două stații din întreaga regiune investigată, 

aflate în bazinul hidrografic al râului Caraș. În afluentul Gelugu (A18) populația a fost bogat 
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reprezentată, cu o densitate de 122,44 ind/m2, în timp ce la stația de pe râul Caraș aval de chei 

(A21) densitatea a fost calculată la 16,32 ind/m2.  

5.4.2.2 Densitatea speciei de izopod Asellus aquaticus 

Singura specie de izopod acvatic identificată în Munții Aninei este Asellus aquaticus, 

prezent la puține stații, repartizate însă pe toate cele trei bazine hidrografice.  

În bazinul hidrografic al râului Bârzava, am întâlnit specia la o singură stație, situată 

aval de orașul Reșița (A17), stație la care densitatea acestei specii 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, situată aval de comuna Lupac (A18), unde, în urma prelevărilor, densitatea a fost 

calculată la 16,32 ind/m2. 

În bazinul hidrografic al râului Nera, specia a fost găsită la două din cele 13 stații. La 

stația de pe pârâul Ștaier (A22) s-au înregistrat valori ridicate ale densității populației, calculată 

la 146,93 ind/m2. La stația Lăpușnic, aval de localitatea Lăpușnic, densitatea populaiei a fost 

foarte mică, 8,12 ind/m2 de râu investigat.  

 

5.4.3 Abundența numerică 

Abundența numerică se folosește în situațiile în care metoda de capturare sau colectare 

nu permite raportarea la unitatea de suprafață. Se calculează astfel numărul mediu de indivizi 

raportat la unitatea de efort (CPUE), considerate a fi capcana, timpul sau lungimea de râu 

investigat (Edsman și Söderbäck 1999, Pricope et al. 2007). Pentru ca rezultatele să fie 

comparabile, este obligatoriu ca la toate stațiile investigate într-un studiu să fie folosită aceeași 

metodă de colectare. În cazul studiilor noastre, abundența numerică se aplică doar în cazul 

decapodelor, crustacee capturate cu metoda directă în albia râului. A fost calculat astfel 

numărul de indivizi colectați dintr-o specie (adulți și juvenili) la 100 de metri de râu investigat, 

alocând fiecărei stații un timp de căutare constant, de 2 ore.  

Decapodul Austropotamobius torrentium în bazinul Bârzava a fost găsit în general cu 

abundență numerică mică, cea mai bine reprezentată cu exemplare fiind stația Stârnic (A11), cu 

1,94 indivizi/100 m de râu. Cea mai slabă abundență numerică a fost calculată pentru stația 

Liscov (A10), cu 0,5 indivizi/100 m de râu. În bazinul râului Caraș, deși specia apare cu o 

frecvență redusă, abundența numerică la cele două stații a fost foarte mare. La stația Cândeni 

(A30) au fost capturați în medie 32,08, iar la stația Buhui izvoare (A46) 12,5 indivizi/100 m de 

râu. Cel mai bine reprezentate populații pentru această specie au fost găsite în bazinul 

hidrografic al râului Nera. Cea mai mare abundență numerică, de 63,33 indivizi/100 m de râu, a 
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fost calculată pentru stația Lăpușnic, amonte de sat (A36), valori foarte apropiate fiind întâlnite 

și la stația Miniș izvoare (A23), cu 43,75 indivizi/100 m de râu. Cele mai puține exemplare pe 

100 metri de râu, 2,63 și 5,19, au fost găsite la stațiile Babii (A39) și respectiv Poneasca (A37).  

Decapodul Astacus astacus, specie ce ocupă doar două bazine hidrografice din Munții 

Aninei (Bârzava și Caraș), prezintă populații bine reprezentate în bazinul râului Bârzava, la 

stațiile Crivaia (A4) fiind calculată abundența numerică de 11,2 indivizi/100 m de râu, 

Grindești (A6) 10,4 indivizi/100 m de râu, și Doman (A16) 7,73 indivizi/100 m de râu 

investigat. Abundență numerică mai scăzută a fost calculată pentru cursul principal, stația 

Bârzava amonte de lacul Văliug (A3), cu doar 2,1 indivizi/100 m de râu. În bazinul râului 

Caraș, populații foarte bine reprezentate, cu abundența numerică calculată la 25,71 indivizi/100 

m de râu, au fost găsite în pârâul Clocotici, amonte de satul Clocotici (A19). Populații cu o 

abundență extrem de mare, de peste 70 indivizi/100 m de râu, au fost găsite la două stații din 

bazinul hidrografic al râului Caraș, Răviștea (A42) și Natra (A26). Abundență mare (între 37 și 

10 indivizi/100 m de râu) a mai fost calculată și pentru următoarele stații, prezentate în ordinea 

descrescătoare: Lișava (A27), Celnicu Mare (A43), Oravița (A24), Jitin (A25), Navățu Mare 

(A48) și Buhui aval de lacul Mărghitaș (A45). Abundență numerică mică a fost calculată în 

urma capturilor din pâraiele Valea Călugăra (A28) cu 1,11 indivizi/100 m de râu, și Buhui 

izvoare (A46), cu 0,7 indivizi/100 m de râu, la această din urmă stație fiind găsită împreună cu 

specia Austropotamobius torrentium, aceasta însă cu abundența numerică calculată la 12,5 

indivizi/100 m de râu. 

 

5.4.4 Dominanța numerică 

Dominanța numerică exprimă procentual numărul de indivizi dintr-o specie, raportat la 

numărul total de indivizi prelevați (Pricope et al. 2007). Este obligatoriu ca prebele să fie 

colectate cu același aparat și metodă. În cazul studiilor noastre, decapodele au fost capturate 

folosind metoda activă, iar amfipodele și izopodele folosind bentometrul Surber. De asemenea, 

analizând datele de distribuție, putem constata că sunt rare situațiile în care specii de 

malacostracee, aparținând celor două grupe de colectare, să coabiteze.  

5.4.4.1 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. În literatură se cunosc câteva mențiuni 

referitoare la coabitarea mai multor specii, una dintre acestea făcând referire la Munții Aninei, 

în pârâul Buhui (Băcescu 1967). Investigațiile noastre au arătat că și în prezent cele două specii 

coexistă în același pârâu, la stația Buhui izvoare (A46), în amonte de lacul Buhui. De altfel, 
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aceasta este singura locație în toată regiunea studiată în care două specii de decapode trăiesc 

împreună. Specia dominantă este Austropotamobius torrentium cu 94,69% din totalul 

specimenelor capturate la această stație.  

5.4.4.2 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 aparținând 

malacostraceelor acvatice a fost stația Gelugu (A18), din bazinul râului Caraș, unde s-au 

identificat trei specii de malacostracee mici, două de amfipode: Gammarus balcanicus și 

Gammarus roeseli, precum și izopodul Asellus aquaticus. Dominantă este specia Gammarus 

roeseli cu 83,33% din totalul de indivizi aparținând malacostraceelor, colectați cu bentometrul. 

În aceleași probe, izopodul Asellus aquaticus a fost găsit cu 11,11%, iar amfipodul Gammarus 

balcanicus cu 5,55% din totalul indivizilor colectați aparținând malacostraceelor (figura 83). 

Menționîm că la această stație apa prezintă o viteză de curgere lentă (0,22 m/s) iar din punct de 

vedere al calității se încadrează clasei III (figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Dominanța numerică a speciilor de malacostracee mici, colectate la stația Gelugu (A18) 
Abrevieri: Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = G. roeseli; Ase.aqu = Asellus 

aquaticus 
 

O altă stație unde coabitează specii de malacostracee mici este stația de pe râul Caraș, 

aval de Cheile Carașului (A21), aici fiind întâlnite amfipodele Gammarus balcanicus și 

Gammarus roeseli. Dominantă este prima specie, cu 84,61% din totalul de indivizi colectați la 

această stație (figura 84). Tot în bazinul Carașului, la două stații, au fost găsite coabitând 

speciile Gammarus balcanicus și Gammarus fossarum. La stația Oravița (A24) dominantă a 

fost găsită specia Gammarus fossarum cu 81,25%, iar la stația Lișava (A27) specia Gammarus 

balcanicus cu 75,00%. La toate cele trei stații viteza de curgere a fost rapidă (între 0,7 și 0,9 

m/s), iar calitatea apei clasa I la stațiile Caraș (A21) și Oravița (A24), și clasa IV la stația 

Lișava (A27), datorită concentrației mai ridicate a fosfaților (figura 16).  
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Figura 84. Dominanța numerică a speciilor de malacostracee mici, colectate la stația Caraș (A21) - 
stânga, stația Oravița (A24) - dreapta, stația Lișava (A27) - centru 

Abrevieri: Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = G. roeseli; Ase.aqu = Asellus 
aquaticus 

 

În bazinul Nera, o singură locație a fost găsită cu specii de malacostracee mici care 

coabitează, stația Ștaier (A22). Aici au fost identificate atât amfipode din specia Gammarus 

balcanicus cât și izopode din specia Asellus aquaticus, dominantă fiind specia de amfipod, cu 

60,16% (figura 85).  La această stație viteza de curgere este moderată spre rapidă, măsurată la 

data studiului la 0,8 m/s, iar calitatea apei încadrată clasei IV (figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Dominanța numerică a speciilor de malacostracee mici, colectate la stația Ștaier (A22) 
Abrevieri: Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = G. roeseli; Ase.aqu = Asellus 

aquaticus 
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Capitolul 6 

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ DISTRIBUȚIA 
MALACOSTRACEELOR ACVATICE ÎN MUNȚII ANINEI 

 

 

Distribuția speciilor este influențată de anumiți factori de 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.  

 

6.1 Factori fizici 
 

Calitatea habitatului influențează distribuția decapodelor (Bubb et al. 2007, Demers et 

al. 2003, Broquet et al. 2002), iar pentru a evidenția cât de mult depinde o specie de acesta, am 

recurs la analiza datelor de frecvență față de un anume parametru. Parametrii analizați sunt: 

altitudinea, viteza de curgere a apei, lățimea albiei minore, substratul albiei minore, gradul de 

umbrire cu vegetație și tipul de habitat din preajma albiei majore.  

 

6.1.1 Altitudinea  

Altitudinea manifestă numeroase influențe asupra habitatelor acvatice, atât directe prin 

intermediul factorilor fizici, cât și prin intermediul factorilor ecologici (Pricope 1999). Pentru a 

evidenția cum influențează aceasta distribuția populațiilor de malacostracee în Munții Aninei, 

am recurs la analize statistice folosind testul analizei de varianță (ANOVA), comparând lotul 

de date în care o anumită specie a fost prezentă, cu lotul de date aparținând stațiilor în care 

aceeași specie lipsește. Intervalul de confidență pentru acest test este pentru p ≤ 0,05. Întrucât o 

stație de colectare a datelor nu reprezintă un punct fix ci un segment de râu, am considerat 

punctul de referință pentru altitudine mijlocul porțiunii de râu parcurs în investigațiile stației 

respective. 

Pentru speciile aparținând decapodelor altitudinea are un caracter important în 

distribuție doar în cazul speciei A. astacus, intervalul în care această specie a fost capturată 

fiind cuprins între 360 m și 480 m, interval semnificativ diferit (p = 0,049) față de intervalul 

înregistrat la stațiile unde specia nu a fost prezentă (figura 86 - stânga). În cazul speciei A. 
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torrentium se poate constata că altitudinea nu este un factor limitativ al distribuției în apele din 

Munții Aninei (figura 86 – dreapta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Testele ANOVA pentru altitudine (m), Astacus astacus  - stânga; Austropotamobius 
torrentium – dreapta 

 

Analiza statistică a datelor pentru speciile de amfipode arată că acestea sunt influențate 

de altitudine. Foarte aproape de limita de confidență a testului ANOVA sunt rezultatele pentru 

G. balcanicus și G. fossarum. Altitudinea medie la care G. balcanicus a fost colectat este de 

425 m în timp ce media stațiilor unde această specie nu a fost găsită are valoarea de 345 m 

(figura 87). Pentru G. fossarum media altitudinii se află în jurul valorii de 300 m, iar media 

stațiilor la care specia nu a fost găsită are valoarea de 420 m. Conform acestor date se poate 

afirma că cele două specii preferă etaje de altitudine diferite, ce oferă condiții ecologice optime.  

În cazul speciei G. roeseli, datorită numărului mic de stații (două) la care specia a fost 

prezentă considerăm nesemnificativ rezultatul testului statistic ANOVA. Acesta indică totuși o 

valoare medie de 245 m altitudine pentru prezența speciei, în timp ce pentru stațiile la care 

specia nu a fost prezentă altitudinea medie este mai mare, având valoarea de 400 m (figura 87).  

Și în cazul izopodelor acvatice reprezentate prin specia Asellus aquaticus, numărul de 

stații în care specia a fost identificată este mic (cinci stații) pentru ca testele statistice să aibă 

relevanță. Totuși, testul ANOVA aplicat pe eșantionul de date culese arată că valoarea medie a 

altitudinii la care specia a fost identificată ca prezentă este de 300 m, în timp ce valoarea medie 

a altitudinii pentru stațiile care nu aveau această specie în comunitatea bentonică este de 410 m 

(figura 88). Putem spune deci că specia preferă habitate caracteristice regiunilor joase, la 

contactul dintre pădurea de foioase și pajiște (Graça et al. 1993a). 
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Figura 87. Testele ANOVA pentru altitudine (m), Gammarus balcanicus  - stânga; Gammarus 
fossarum – dreapta; Gammarus roeseli – centru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Testul ANOVA pentru altitudine (m) – Asellus aquaticus 
 

 

6.1.2 Viteza de curgere a apei 

Viteza de curgere a fost măsurată prin metoda obiectului plutitor, pe o distanță de 50 de 

metri de râu (Gâștescu 1998). În ceea ce privește viteza de curgere am clasificat apele în 4 
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categorii, după cum urmează (Popa 1997, Pricope 1999): curgere foarte rapidă, caracteristică 

zonelor superioare a pâraielor cu debit mare, viteza de curgere fiind de peste 1 m/s, curgere 

rapidă, caracteristică segmentului de mijloc a pâraielor cu debit mare dar și zonelor superioare 

pentru pâraiele cu un debit mai scăzut, viteaz fiind cuprinsă între 0,7 și 1 m/s. Curgerea 

moderată și lentă sunt specifice zonelor medii și joase, viteza apei fiind cuprinsă între 0,3 – 0,7 

m/s, respectiv 0,1 – 0,3 m/s. Repartiția speciilor după tipul de curgere depinde foarte mult de 

ecologia speciilor. Pentru Astacus astacus se constată o preferință ridicată pentru habitatele cu 

o curgere rapidă, acestea asigurând o bună oxigenare a apei, dar numeroase specimene au fost 

capturate în porțiuni de habitat cu o curgere a apei moderată sau chiar lentă (figura 89). Ape 

aparținând celei de-a 5-a categorii, ape foarte lente, tipice fluviilor și râurilor foarte mari (Popa 

1997, Pricope 1999) nu au fost întâlnite pe teritoriul Munților Aninei. 

Aceeași tendință de a ocupa habitate cu apă bine oxigenată se constată și în cazul 

speciei Austropotamobius torrentium, aceasta însă evitând complet zonele cu apă slab 

curgătoare (figura 89). 

Preferințele în cazul speciei Gammarus balcanicus sunt mai puțin legate de un anume 

tip de curgere (figura 89), totuși putem observa că și aceste malacostracee preferă ape cu o 

curgere mai puternică, ape bine oxigenate. În cazul speciei Gammarus fossarum, dar și a 

speciei Gammarus roeseli, preferințele se îndreaptă spre ape cu o curgere mai lentă, situație 

întâlnită și în cazul speciei de izopod Asellus aquaticus (figura 89). 

Figura 89. Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu viteza de curgere a apei. 
Marcajele reprezintă frecvența din totalul stațiilor la care specia a fost prezentă: roșu – peste 50%, 

galben – 10-50 %, linie întreruptă – sub 10%. (abrevieri: Ast.ast = Astacus astacus; Aus.tor = 
Austropotamobius torrentium; Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = 

G. roeseli; Ase.aqu = Asellus aquaticus) 
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6.1.3 Lățimea albiei minore 

Analizând datele și histogramele 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 

(figura 90). Aceste rezultate explică faptul că A. torrentium preferă habitate de tip pârâu mic 

(cu caracteristici de izvor) din zona montană și submontană a Munților Aninei, habitate mai 

puțin expuse viiturilor de primăvară (Vlach et al. 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Histograme comparative pentru lățimea medie a albiei minoră (m), Astacus astacus  - 
stânga; Austropotamobius torrentium – dreapta 

 

 

6.1.4 Substratul albiei minore 

Este dificil a aprecia care sunt preferințele speciilor pentru un anume tip de granulație 

din substratul albiei minore a râului. Pentru aceasta, am grupat habitatele investigate în funcție 

de 5 tipuri de granulație, întâlnită la habitatele acvatice investigate în Munții Aninei: lespezi 

(dimensiuni mari, stânci, bolovani), pietre (dimensiuni moderat – medii), pietriș (dimensiuni 

medii – mici), nisip și mâl. 

Așa cum reiese din figura 91, 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 91. Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu granulația substratului. Marcajele 
reprezintă frecvența din totalul stațiilor la care specia a fost prezentă: roșu – peste 50%, galben – 10-50 

%, linie întreruptă – sub 10%. (abrevieri: Ast.ast = Astacus astacus; Aus.tor = Austropotamobius 
torrentium; Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = G. roeseli; Ase.aqu 

= Asellus aquaticus) 
 

6.1.5 Gradul de umbrire al albiei minore 

Analizând datele cu privire la gradul de acoperire (în procente) cu vegetație perenă, în 

zona albiei, observăm că speciile de malacostracee înregistrează o tendință spre habitate cu un 

grad ridicat de umbrire, în cele mai multe din cazuri fiind întâlnite la o acoperire mai mare de 

70% (figura 92).  

Figura 92. Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu gradul de umbrire (în procente) a albiei. 
Marcajele reprezintă frecvența din totalul stațiilor la care specia a fost prezentă: roșu – peste 50%, 

galben – 10-50 %, linie întreruptă – sub 10%. (abrevieri: Ast.ast = Astacus astacus; Aus.tor = 
Austropotamobius torrentium; Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = 

G. roeseli; Ase.aqu = Asellus aquaticus) 
 

6.1.6 Tipul de habitat din preajma albiei majore 

Un alt aspect important îl considerăm a fi tipul de habitat din preajma râurilor și 

pâraielor investigate. Acesta poate avea un rol important în distribuție, deoarece determină 
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gradul de umbrire al albiei și este în strânsă legătură cu microregiunea geografică a stației 

respective. Din acest habitat provine, în mare măsură: sursa de hrană, prădătorii dar și 

eventualele influențe negative asupra calității apei (Pratt 1995). Din punct de vedere al 

distribuției speciilor în conformitate cu habitatul din preajma stațiilor de prelevare putem 

observa că etajul pădurilor de amestec este preferat de toate speciile de malacostracee 

identificate în Munții Aninei. Pentru ambele specii de decapode și amfipodul G. balcanicus se 

poate constata că și habitatele reprezentate de păduri de amestec reprezintă o zonă preferată, în 

detrimentul regiunilor jose cu pajiști sau terenuri agricole (figura 93). Numărul mic de stații în 

care au fost identificate speciile G. roeseli și A. aquaticus, fac imposibilă aprecierea 

preferințelor acestor specii, totuși, se remarcă prezența lor în regiuni caracteristice etajelor 

inferioare, chiar zonelor cu impact antropic crescut (figura 93). 

Figura 93. Distribuția speciilor de malacostracee în relație cu tipul de habitat preajmă. Marcajele 
reprezintă frecvența din totalul stațiilor la care specia a fost prezentă: roșu – peste 50%, galben – 10-50 

%, linie întreruptă – sub 10%. (abrevieri: Ast.ast = Astacus astacus; Aus.tor = Austropotamobius 
torrentium; Gam.bal = Gammarus balcanicus; Gam.fos = G. fossarum; Gam.roe = G. roeseli; Ase.aqu 

= Asellus aquaticus) 
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6.2 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).  

 

6.2.1 Relația dintre chimismul apei și speciile de decapode 

În tabelul 11 sunt prezentate rezultatele testului de analiză a varianței (ANOVA), alături 

de valorile minime și maxime, media și abaterea standard a fiecărui parametru. Considerăm 

semnificativ testul pentru valori p ≤ 0,05. 

 

Tabelul 11. Valorile testului ANOVA pentru prezență/absență decapode (câmp marcat portocaliu – 
rezultat semnificativ; câmp marcat galben – rezultat aproape de limita de confidență; câmp alb – rezultat 
nesemnificativ) (număr total probe = 33 pentru Astacus astacus și 32 pentru Austropotamobius 
torrentium) 

A. astacus A. torrentium 
Variabilă (unit) ANOVA 

(val. p) 
Min-Max Media ± DS ANOVA 

(val. p) 
Min-Max Media ± DS 

pH 0,38497 7,34-8,39 7,83  ± 0,30 0,03124 7,24-8,48 7,86 ± 0,37 
Amoniu (mg.l-1 N-NH4

+) 0,22484 0,007-2,780 0,145 ± 0,479 0,42799 0,022-2,780 0,146 ± 0,486 
Nitrați (mg.l-1 N-NO3

-) 0,52307 0,10-1,10 0,42 ± 0,30 0,01624 0,10-1,90 0,445 ± 0,423 
Nitriți (mg.l-1 N-NO2

-) 0,10084 0,001-0,124 0,022 ± 0,033 0,10879 0,001-0,108 0,019 ± 0,026 
Fosfați (mg.l-1 P-PO4

3-) 0,44814 0,026-1,277 0,259 ± 0,319 0,23942 0,026-0,863 0,223 ± 0,195 
Oxigen diz. (mg.l-1 O2)  0,20580 3,13-10,13 8,43  ± 1,37 0,08872 6,29-10,1 8,76 ± 0,90 
Def. ch. oxigen (mg.l-1 O2) 0,08942 2,52-14,22 3,63 ± 2,09 0,76089 2,52-5,25 3,27 ± 0,629 
Cianuri (mg.l-1) 0,42752 0,001-0,019 0,004 ± 0,003 0,23536 0,001-0,019 0,005 ± 0,003 
Det. anionici (mg.l-1) 0,09825 0,009-1,113 0,110  ± 0,236 0,14012 0,011-0,392 0,079 ± 0,098 
Duritate totală (°dH) 0,39450 0,69-28,70 9,35  ± 6,79 0,28365 0,69-16,4 6,29 ± 3,87 
Calciu (mg.l-1) 0,36721 7,10-193,00 57,63 ± 42,82 0,13038 7,10-96,10 41,64 ± 24,23 
Magneziu (mg.l-1) 0,77488 0,12-96,10 7,07 ± 7,24 0,15231 0,07-96,10 15,22 ± 20,02 
Tanin+lignină (mg.l-1) 0,83989 0,00-2,3 0,72 ± 0,56 0,44623 0,00-1,7 0,60 ± 0,41 

 

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 (tabel 11).  

Efectul nitriților în apele curgătoare poate fi foarte nociv la expuneri de durată începând 

cu valori peste 0,25 mg.l-1 N-NO2
- (Camargo și Alonso 2006). Testul ANOVA pentru acest 

parametru arată o apropiere față de semnificativ (tabel 11), totuși, la niciuna din stațiile de 

colectare valoarea concentrației de nitriți nu a fost mai mare de 0,124 mg.l-1 N-NO2
- (figura 

94), sub valoarea admisă.  
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Figura 94. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 

astacus, pentru nitriți 
 

În privinta deficitului chimic de oxigen se observa ca optimul este in jurul valorii de 3 

mg.l-1 O2, niciun pârâu cu valori mai mari de 4,25 mg.l-1 O2 nemai fiind compatibil cu prezența 

acestei specii de decapod (figura 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 
astacus, pentru deficit chimic de oxigen 

 

Conform testelor și histogramei pentru detergenți anionici activi (figura 96) putem 

observa că niciun exemplar din specia A. astacus nu a fost găsit la valori mai mari de 0.2 mg.l-

1, într-un interval cuprins între valori de la 0,009 la 1,113 mg.l-1.  

Pentru ceilalți parametri măsurați (pH, amoniu, nitrați, fosfați, oxigen dizolvat, cianuri, 

duritate totală, calciu, magneziu, tanin și lignină) testele ANOVA nu au aratat că ar exista o 

influență semnificativă în privința distribuției acestei specii în habitatele investigate din Munții 

Aninei (tabel 11). 
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Figura 96. 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. Conform rezultatelor, specia tinde 

să prefere ape cu un pH ușor bazic, cu optimul în jurul valorii de 8,00, în timp ce media 

valorilor obținută la stațiile unde specia nu a fost prezentă se află în jurul valorii de 7,75 (figura 

97).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 97. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 
torrentium, pentru pH 

 

Toxicitatea nitraților este considerată irelevantă, chiar și la valori de peste 25,00 mg.l-1 

N-NO3
- (Russo 1985, Camargo et al. 2005). Totuși, efectele toxicității ionului NO3

- pe termen 

lung se manifestă prin transformarea pigmenților transportori de oxigen într-o formă inactivă 

(Tahon et al. 1988, Chen și Chen 1992, Jensen 2003, Camargo și Alonso 2006). Camargo și 

colaboratorii (2005) au propus ca limita maximă a nivelului concentrației nitraților să fie 

admisă la 2,00 mg.l-1 N-NO3
-, pentru protecția animalelor sensibile. Conform rezultatelor din 

ANOVA, p=0,09825

Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidenta

absent Astacus astacus
-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

D
e

te
rg

e
n

ti 
a

n
io

n
ic

i a
c

tiv
i (

m
g

.l-1
)

His tograma

Detergenti anionic i (mg.l-1)

N
u

m
a

r 
d

e
 s

ta
tii

absent

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Astacus astacus

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Histograma

pH

N
u

m
a

r 
d

e
 s

ta
tii

absent

7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7
0

1

2

3

4

5

Austropotamobius torrentium

7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7

ANOVA, p=0,03124
Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidenta

absent Austropotamobius torrentium
7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

p
H



Studiul comunităților acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munții Aninei 

 

 170

apele Munților Aninei putem remarca faptul că specia A. torrentium este sensibilă la 

concentrații mai mari ale nitraților de 0,8 mg.l-1, cu optimul în jurul valorii de 0,3 mg.l-1 N-

NO3
- (figura 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. 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 (tabel 11). Histogramele pentru nitriți arată un optim pentru această specie de decapod 

în jurul valorii de 0,01 mg.l-1 N-NO2
-, totuși exemplare au fost capturate și la valori mai mari 

(figura 99),  0,08 mg.l-1 N-NO2
- în pârâul Liscov – stația A10 în bazinul Bârzava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 
torrentium, pentru nitriți 

 

În histogramele pentru oxigen dizolvat (figura 100) se poate observa că prezența acestei 

specii de decapod a fost înregistrată la stații cu o concentratie a oxigenului dizolvat mai mare 

de 8.00 mg.l-1 O2, ceea ce ne permite să afirmăm ca specia este oxifilă.  
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Figura 100. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 

torrentium, pentru oxigen dizolvat 
 

Ceilalți parametrii măsurati (amoniu, fosfați, deficit chimic de oxigen, cianuri, duritate 

totală, tanin și lignină) nu arată relevanță în urma testelor efectuate, o ușoară intoleranță a 

speciei înregistrându-se față de detergenții anionici și magneziul dizolvat, dar și o ușoară 

tendință de preferențialitate față de calciul dizolvat (tabel 11). 

 

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 101).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. 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 
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bună. O posibilă explicație ar putea fi proasta calitate a apei cursurilor principale, această 

situație făcând imposibilă migrarea naturală spre noi teritorii.  

 

6.2.2 Relația dintre chimismul apei și speciile de amfipode 

Două specii de amfipode au fost colectate cel mai frecvet și prezintă relevanță în 

statistică, și anume Gammarus balcanicus și G. fossarum. Specia G. roeseli fiind identificată la 

doar 2 stații, considerăm irelevantă interpretarea statistică a rezultatelor, prezentându-le totuși 

ca element informativ. În tabelul 12 sunt prezentate rezultatele testului de analiză a varianței 

(ANOVA), alături de valorile minime și maxime, media și abaterea standard ale fiecărui 

parametru. Considerăm semnificativ testul pentru valori p ≤ 0,05. 

 
Tabelul 12. Valorile testului ANOVA pentru prezență/absență amfipode (câmp marcat portocaliu – 
rezultat semnificativ; câmp marcat galben – rezultat aproape de limita de confidență; câmp alb – rezultat 
nesemnificativ) (număr total probe = 52 pentru ambele specii) 

G. balcanicus G. fossarum 
Variabilă (unit) ANOVA 

(val. p) 
Min-Max Media ± DS ANOVA 

(val. p) 
Min-Max Media ± DS 

pH 0,81925 7,24-8,48 7,91  ± 0,33 0,46463 7,24-8,48 7,91  ± 0,33 
Amoniu (mg.l-1 N-NH4

+) 0,08765 0,007-2,780 0,109 ± 0,383 0,60735 0,007-2,780 0,109 ± 0,383 
Nitrați (mg.l-1 N-NO3

-) 0,12531 0,10-1,90 0,44 ± 0,39 0,28911 0,10-1,90 0,44 ± 0,39 
Nitriți (mg.l-1 N-NO2

-) 0,03241 0,001-0,124 0,020 ± 0,029 0,72023 0,001-0,124 0,020 ± 0,029 
Fosfați (mg.l-1 P-PO4

3-) 0,03816 0,020-1,270 0,245 ± 0,284 0,61625 0,020-1,270 0,245 ± 0,284 
Oxigen diz. (mg.l-1 O2)  0,01486 3,13-10,13 8,65  ± 1,19 0,17318 3,13-10,13 8,65  ± 1,19 
Def. ch. oxigen (mg.l-1 O2) 0,03745 2,52-14,22 3,46 ± 1,69 0,45518 2,52-14,22 3,46 ± 1,69 
Cianuri (mg.l-1) 0,84114 0,001-0,019 0,005 ± 0,003 0,56998 0,001-0,019 0,005 ± 0,003 
Det. anionici (mg.l-1) 0,08129 0,009-1,113 0,107  ± 0,200 0,32639 0,009-1,113 0,107  ± 0,200 
Duritate totală (°dH) 0,86806 0,69-28,70 8,65  ± 5,80 0,08592 0,69-28,70 8,65  ± 5,80 
Calciu (mg.l-1) 0,62194 7,10-193,00 54,83 ± 36,47 0,72470 7,10-193,00 54,83 ± 36,47 
Magneziu (mg.l-1) 0,05336 0,07-96,10 12,75 ± 16,77 0,11326 0,07-96,10 12,75 ± 16,77 
Tanin+lignină (mg.l-1) 0,91260 0,00-2,3 0,65 ± 0,50 0,47755 0,00-2,3 0,65 ± 0,50 

 
Pentru Gammarus balcanicus testul ANOVA arată rezultate semnificative pentru 

nitriți, fosfați, oxigen dizolvat, deficit chimic de oxigen, magneziu, precum și rezultate 

apropiate de limita de confidență în cazul amoniului și detergenților anionici activi (tabel 12).  

Pericolul manifestării nocivității nitriților în apele curgătoare din Munții Aninei este 

slab, deoarece niciuna dintre stații nu arată valori peste limita recomandată de 0,25 mg.l-1 N-

NO2
- (Camargo și Alonso 2006). Testul ANOVA arată că specia nu tolerează concentrații ce 

depășesc 0,08 mg.l-1 N-NO2
-, cu optimul în jurul valorii de 0,02 mg.l-1 (figura 102).  

 

 

 

 

 



Studiul comunităților acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munții Aninei 

 

 173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 102. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
balcanicus, pentru nitriți 

 

Intervalul în limitele cărora variază concentrația fosfaților în apele curgătoare de 

suprafață ale Munților Aninei este unul relativ mare, cuprins între 0,020-1,270 (tabel 12). 

Testele pentru acest parametru (figura 103) indică faptul că amfipodul G. balcanicus evită 

concentrațiile mari ale acestei substanțe chimice, optimul fiind în jurul valorii de 0,2 (mg.l-1 P-

PO4
3-). Totuși, exemplare vii au fost întâlnite și la valori apropiate de limita maximă, la stația 

de pe pârâul Cândeni, aval de sat Socolari (A49).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
balcanicus, pentru fosfați 

 

Oxigenul dizolvat în apă poate fi critic sub valori de 5,00 mg.l-1 O2 la o expunere mai 

lungă de 6 ore (Lyons și Kelly-Queen 2003). Observațiile noastre arată că în intervalul de 3,13-

10,13 mg.l-1 O2 înregistrat pentru stațiile din Munții Aninei, amfipodul G. balcanicus preferă 

un optim în jurul valorii de 8,9 mg.l-1 O2, deși exemplare au fost găsite și la stații unde valoarea 

oxigenului dizolvat a fost măsurată la 6,29 mg.l-1 O2 (figura 104). 
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Figura 104. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
balcanicus, pentru oxigen dizolvat 

 

Deficitul chimic de oxigen arată indirect gradul de încărcare organică a apei (Eaton et 

al. 2005). Într-un interval măsurat pentru întreaga regiune, cuprins între 2,52 și 14,22 mg.l-1 O2, 

cu media calculată la valoarea de 3,46 mg.l-1 O2 (tabel 12), especia G. balcanicus a fost găsită 

ca fiind sensibilă, cu un optim în jurul valorii de 3,40 mg.l-1 O2 (figura 105).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
balcanicus, pentru deficit chimic de oxigen (CCO-Cr) 

 

Echilibrul concentrațiilor ionilor de magneziu și calciu dizolvați în apă este important 

pentru crustacee, mai ales în procesul de refacere a crustei după năpârlire (Greenaway 1993). O 

bună parte din aceste săruri este suplinită însă prin consumarea vechii cruste (Steel 1982). 

Intervalul în care variază limitele pentru stațiile Munților Aninei sunt cuprinse între 0,07-96,10 

mg.l-1 Mg2+ (tabel 12) majoritatea probelor cu G. balcanicus aflându-se la stații cu o 

concentrație aflată sub 20 mg.l-1 Mg2+ (figura 106). 
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Figura 106. 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 (tabel 12). Optimul pentru amoniu în cazul speciei G. balcanicus se află în jurul 

valorii de 0,250 mg.l-1 N-NH4
+ (figura 107) într-un interval pentru întreaga regiune cuprins 

între 0,007 mg.l-1 N-NH4
+ și 2,780 mg.l-1 N-NH4

+. Amintim că amoniul devine periculos doar 

în forma neionizată NH3, la un pH peste valoarea 9,00 (Russo 1985, Adams și Bealing 1994, 

Richardson 1997, Constable et al. 2003).  

În cea ce privește detergenții anionici activi, aceștia provin din apele uzate deversate 

necorespunzător din gospodării, în unele situații deversări excesive producând mortalitate în 

masă, așa cum este cazul incidentului semnalat în pârâul Cândeni (Pârvulescu 2009). Acest 

parametru este greu de surprins la adevărata valoare, deoarece detergenții se degradează foarte 

repede (Hu și Tuvell 1988). Pentru această specie de amfipod, majoritatea specimenelor au fost 

găsite la stații cu valori sub 0,1 mg.l-1 (figura 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
balcanicus, pentru amoniu 
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Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidenta

absent Gammarus balcanicus
0

5

10

15

20

25

30

35

M
a

g
n

e
z

iu
 (

m
g

.l-1
 M

g
2+

)
His tograma

Magneziu (mg.l-1 Mg2+)

N
u

m
a

r 
d

e
 s

ta
tii

absent

-10
0

10
20

30
40

50
60

70
80

90
100

110
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Gammarus balcanicus

-10
0

10
20

30
40

50
60

70
80

90
100

110

ANOVA, p=0,08765

Liniile verticale reprezinta 95% din intervalul de confidenta

absent Gammarus balcanicus
-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

A
m

o
n

iu
 (

m
g

.l-1
 N

-N
H

4+ )

His tograma

Amomiu (mg.l-1 N-NH4
+)

N
u

m
a

r 
d

e
 s

ta
tii

absent

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Gammarus balcanicus

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5



Studiul comunităților acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munții Aninei 

 

 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
balcanicus, pentru detergenți anionici activi 

 

Parametrii pH, cianuri, duritate totală, calciu, tanin și lignină nu arată în urma testelor 

statistice relevanță în privința distribuției speciei de amfipod G. balcanicus. Totuși, o ușoară 

tendință de intoleranță a speciei se manifestă față de nitrați (tabel 12). 

 

În cazul speciei de amfipod Gammarus fossarum rezultatele statistice nu au trecut 

pragul de confidență pentru niciunul din parametri măsurați (tabel 12). Valori apropiate se 

remarcă în cazul durității totale, cu un optim cuprins între 10 și 15 °dH (figura 109), mai mare 

decât media calculată pentru întreaga regiune de 8,65 °dH. Totuși, numărul mic de stații la care 

această specie a fost identificată face ca testul să aibă un nivel slab de relevanță.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei G. 
fossarum, pentru duritate totală 
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6.2.3 Relația dintre chimismul apei și specia de izopod Asellus aquaticus 

Conform prelucrării statistice a datelor analizelor chimice pentru izopodul Asellus 

aquaticus rezultă că 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). Deși specia a fost identificată la 5 din cele 52 de stații, testele statistice au 

depășit pragul de confidență pentru 4 dintre parametrii măsurați. În tabelul 13 sunt prezentate 

rezultatele testului de analiză a varianței (ANOVA), alături de valorile minime și maxime, 

media și abaterea standard a fiecărui parametru; considerăm semnificativ testul pentru valori p 

≤ 0,05. 
 

Tabelul 13. Valorile testului ANOVA pentru prezență/absență a izopodului Asellus aquaticus (câmp 
marcat portocaliu – rezultat semnificativ; câmp alb – rezultat nesemnificativ) (număr total probe = 52) 

A. aquaticus 
Variabilă (unit) ANOVA 

(val. p) 
Min-Max Media ± DS 

pH 0,64740 7,24-8,48 7,91  ± 0,33 
Amoniu (mg.l-1 N-NH4

+) 0,00025 0,007-2,780 0,109 ± 0,383 
Nitrați (mg.l-1 N-NO3

-) 0,00002 0,10-1,90 0,44 ± 0,39 
Nitriți (mg.l-1 N-NO2

-) 0,03371 0,001-0,124 0,020 ± 0,029 
Fosfați (mg.l-1 P-PO4

3-) 0,74697 0,020-1,270 0,245 ± 0,284 
Oxigen diz. (mg.l-1 O2)  0,03441 3,13-10,13 8,65  ± 1,19 
Def. ch. oxigen (mg.l-1 O2) 0,61282 2,52-14,22 3,46 ± 1,69 
Cianuri (mg.l-1) 0,35190 0,001-0,019 0,005 ± 0,003 
Det. anionici (mg.l-1) 0,22174 0,009-1,113 0,107  ± 0,200 
Duritate totală (°dH) 0,62983 0,69-28,70 8,65  ± 5,80 
Calciu (mg.l-1) 0,86085 7,10-193,00 54,83 ± 36,47 
Magneziu (mg.l-1) 0,60262 0,07-96,10 12,75 ± 16,77 
Tanin+lignină (mg.l-1) 0,52458 0,00-2,3 0,65 ± 0,50 

 

Foarte relevant este testul ANOVA pentru amoniu și nitrați, cu valori pentru p aflate 

sub 0,0003 (tabel 13). În privința concentrației de amoniu din apă rezultă că această specie 

tolerează valori mai mari de 2,5 mg.l-1 N-NH4
+ (figura 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 
aquaticus, pentru amoniu 
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În ceea ce privește concentrația nitraților specia A. aquaticus tolerează valori ridicate, 

mai mari de 1,60 mg.l-1 N-NO3
-, în timp ce maximul pentru stațiile unde specia nu a fost 

colectată nu depășește 1,20 mg.l-1 N-NO3
- (figura 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 
aquaticus, pentru nitrați 

 

Deși intervalul de măsurare pentru nitriți, la stațiile unde specia nu a fost colectată este 

foarte larg, totuși media se află în jurul valorii de 0,03 mg.l-1 N-NO2
- (figura 112), specia A. 

aquaticus fiind prezentă și la concentrații de peste 0,10 mg.l-1 N-NO2
-, sub limita de toleranță a 

organismelor sensibile de 0,25 mg.l-1 N-NO2
- (Camargo și Alonso 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. 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. De altfel, analizând rezultatele referitoare la 

altitudine (figura 88) și granulația substratului (figura 91), se poate constata că preferințele se 
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îndreaptă spre ape din zona joasă, a căror bogăție în oxigen dizolvat este mai mică. În Munții 

Aninei specia A. aquaticus trăiește în stații la care cantitatea de oxigen dizolvat se află sub 

media stațiilor la care specia nu a fost identificată, la un optim cuprins în jurul valorii de 7,5 

mg.l-1 O2 (figura 113). Această valoare se află totuși peste valoarea de la care se înregistrează 

starea de stres la organismele acvatice (5,00 mg.l-1 O2) la o expunere mai lungă de 6 ore (Lyons 

și Kelly-Queen 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Testul ANOVA (stânga) și histogramele (dreapta) pentru absența/prezența speciei A. 
aquaticus, pentru oxigen dizolvat 

 

Ceilalți parametrii măsurați (pH, fosfați, deficit chimic de oxigen, cianuri, detergenți 

anionici, duritate totală, calciu, magneziu, tanin și lignină) nu trec nivelul de relevanță în urma 

testelor statistice efectuate (tabel 13). 

Rezultatele cercetărilor noastre arată că, în apele curgătoare de suprafață din Munții 

Aninei, factorii chimici nu au rol limitativ în distribuția speciei A. aquaticus. Se pare că factorii 

fizici, în special viteza de curgere a apei, influențează determinant distribuția acestei specii, 

care preferă apele cu viteze mici de curgere, cuprinse între 0,1 și 0,3 m/s. De asemenea, 

prezența unei cantități mari de detritus organic favorizează distribuția speciei. 
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6.3 Impactul antropic 
 

Pentru a evidenția efectele cauzate de prezența zonelor antropice asupra calității 

habitatelor acvatice și implict asupra faunei de malacostracee, vom discuta principalele situații 

observate în teren, impactul fiind apreciat prin observații și analize chimice efectuate în amonte 

și aval de sursă. Astfel, au fost efectuate observații amonte și aval de baraje artficiale (lacuri de 

acumulare), amonte și aval de sate sau orașe, precum și în zonele de campare sau cele afectate 

de exploatări forestiere active la data investigațiilor.  

Principalele zone cu un impact negativ asupra calității apei o constituie localitățile 

aflate pe curs de apă. Întrucât niciuna din acestea nu prezintă stații de epurare corespunzătoare 

normelor europene, calitatea apei cade de obicei în clase mult inferioare clasei din amonte, 

situație neacceptată de normativele Directivei Cadru pentru Ape. Cel mai puternic impact îl au 

orașele Reșița și Anina asupra râurilor Bârzava și respectiv Gârliște. Din datele obținute în 

urma analizelor de apă se poate observa că în cazul Bârzavei, clasa de apă cade din II în clasa 

IV după parcurgerea orașului și trecerea prin stația de epurare, existentă în uz la data studiului. 

În ceea ce privește râul Gârliște, acesta părăsește orașul Anina la clasa de apă V, prezentând o 

apă deteriorată pentru majoritatea parametrilor măsurați. Tot orașul Anina influențează și 

calitatea pârâului Ștaier, însă într-o măsură mai mică, deoarece acest pârâu preia apele uzate 

doar din 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 (cât a fost apreciată în 

amonte), în clasa V, iar în cazul Lăpușnic și Moceriș din clasa III și II calitatea apei coboară în 

clasa IV. De asemenea, se poate observa că pe cursul principal al râului Nera apa se încadrează 

clasei III de calitate, explicația datorându-se localităților din amonte situate în afara ariei 

Munților Aninei, cea mai importantă fiind comuna Bozovici. La niciuna din acesta stații fauna 

bentonică nu prezintă specii de decapode, specia de malacostraceu întâlnită la 5 dintre aceste 

stații fiind izopodul Asellus aquaticus, specie tolerantă față de poluarea cu nutrienți (Økland 

1978, Graça et al. 1994a, 1994b).   

O situație aparte a fost întâlnită în cazul pârâului Cândeni, pârâu ce traversează satul 

Socolari. Această localitate rurală are un grad de ocupare redus, majoritatea locuințelor fiind 

case de vacanță, însă populația formată în special din bătrâni încă folosește spălatul tradițional  

direct în albia râului, dar în combinație cu detergenți moderni.  

În data de 25 noiembrie 2008 a fost înregistrată o mortalitate în masă la populația de 

decapode aparținând speciei Austropotamobius torrentium, când 93 de exemplare au fost găsite 
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moarte sau aproape moarte între zona la intrarea pârâului în sat și aval. Investigațiile din 

amonte de sat au aratat specimene perfect viabile, dar la intrarea din amonte a râului în sat s-a 

descoperit existența unei lărgiri artificiale a albiei minore a pârâului, cu folosință de spălătorie 

(figura 114), aceasta fiind singura explicație a mortalității înregistrate pe segmentul aflat în 

aval.  

Situatia o interpretăm ca fiind extrem de periculoasă pentru această specie și așa 

vulnerabilă (Machino și Füreder 2005, Pökl și Streissl 2005) pentru că situația se poate repeta. 

Alte exemplare, găsind habitatul gol ca urmare a unei deversări anterioare, se pot instala repede 

în noul teritoriu (Holdich et al. 2002). Obiceiul de a deversa în albie repetându-se, va surprinde 

astfel o nouă cantitate de specimene în segmentul de râu aflat în aval de locul de impact (figura 

115), aceste exemplare fiind în totalitate expuse. La o densitate numerică a populației, calculată 

în condiții normale, de 2,35 ind/m2 și ținând cont de lungimea totală a pârâului în amonte 

(aproximativ 300 m), mortalitatea a 93 specimene înseamnă 5,5% din intreaga populație. 

Teoretic, ar fi nevoie de 12 situații similare pentru a înjumătați populația acestei specii pe acest 

pârâu. Dacă ținem cont și de faptul că în perioada de vară, în zonele carstice debitul la izvoare 

poate să scadă complet (Ujvari 1972), este un miracol că această specie nu a dispărut încă din 

acest pârâu.  

Figura 114. Amplasamentul spălătoriei din satul Socolari, pe traseul pârâului Cândeni 
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Figura 115. Spălătoria tradițională de pe pârâul Cândeni, situată amonte de satul Socolari  
 

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. Având în vedere că situația este temporară și aflată sub controlul 

Admistrației Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, considerăm că aceasta nu reprezintă o 

amenințare pe termen lung asupra faunei acvatice, bine reprezentată prin speciile de 

malacostracee Austropotamobius torrentium și Gammarus balcanicus. 

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, aceasta depinzând și de concentrația din solul extrem de agitat al zonelor în care se 

efectuază acest tip lucrări (Smith et al. 2007). La stația Liscov, unde exploatarea era la data 

observațiilor în plină desfășurare, calitatea apei se încadrează clasa 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, reprezentată prin specii de 

decapode și amfipode, 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, situația relevantă fiind în cazul Lacului Văliug, 

unde apa Bârzavei cade din clasa III în clasa IV de calitate, ne mai prezentând în fauna 
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bentonică nicio specie de malacostraceu, revenind la clasa III la 500 m aval de ieșirea din cel 

de-al doilea lac de acumulare, Lacul Breazova, locație unde deja încep să se instaleze populații 

de amfipode prin specia Gammarus balcanicus. În cazul lacurilor mai mici, Lacul Mărghitaș, 

se constată că apa nu-și modifică semnificativ parametrii de calitate, păstrând aceași compoziție 

faunistică și clasă ca și la stația de la izvoare. 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 unui baraj de acumulare, stație la care au fost identificate doar câteva exemplare din 

specia Austropotamobius torrentium.  
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CONCLUZII 

 

Ca urmare a cercetărilor efectuate asupra malacostraceelor acvatice în habitatele lotice 

ale Munților Aninei, se desprind mai multe concluzii.  

 

Faunistică 

 Au fost identificate două specii aparținând decapodelor, trei specii amfipodelor și una 

izopodelor acvatice. Decapodele întâlnite sunt: racul-de-râu – Astacus astacus (Linnaeus 1758) 

și racul-de-ponoare – Austropotamobius torrentium (Schrank 1803), ambele cu statut de specii 

protejate. În ceea ce privește fauna de amfipode, au fost identificate trei specii: Gammarus 

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

Gervais 1835. Dintre izopodele acvatice a fost identificată specia Asellus aquaticus (Linnaeus 

1758).  

 În apele de suprafață ale Munților Aninei nu au fost identificate specii invazive 

aparținând malacostraceelor, însă investigațiile noastre în aval, la locul de vărsare al râului 

Nera în Dunăre, au dus la identificarea pentru prima oară în România a unei specii invazive de 

decapod de apă dulce, Orconectes limosus (Rafinesque 1817), din familia Cambaridae.  

 Pe baza investigațiilor de biometrie a specimenelor adulte aparținând decapodelor, am 

constatat că pentru Austropotamobius torrentium cel mai mare mascul capturat a avut lungimea 

totală a corpului de 94.00 mm, în timp ce cea mai mare femelă a fost măsurată ca având 

lungimea totală de 93.34 mm. Cel mai mare exemplar mascul din specia Astacus astacus a avut 

lungimea totală de 127.34 mm, în timp ce cea mai mare femelă a fost măsurată la valoarea de 

108.80 mm. În ceea ce privește diferența dintre populații, se poate spune statistic semnificativ 

doar că populațiile de Astacus astacus din bazinul Caraş sunt diferite față de cele din bazinul 

Bârzava. 

 

Distribuție 

 În ceea ce privește distribuția geografică a speciilor, putem afirma că 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.  
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 Cea mai frecventă specie de amfipod este Gammarus balcanicus, întâlnită în apele celor 

trei bazine investigate, cel mai frecvent fiind găsită în bazinul hidrografic al râului Nera. 

Gammarus fossarum lipsește din apele bazinului hidrografic al râului Nera, dar apare cu 

frecvență mai redusă în bazinele Bârzava și Caraș. 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 fiind găsită în bazinul hidrografic al râului 

Nera.  

 Din punct de vedere al densității, amfipodul Gammarus balcanicus a fost găsit cu 

populații de peste 100 de indivizi pe metrul pătrat la mai multe stații, din toate cele trei bazine 

hidrografice investigate. Populații foarte bine reprezentate aparținând amfipodelor Gammarus 

fossarum și Gammarus roeseli au fost găsite doar în bazinul hidrografic al râului Caraș. Cele 

mai mari valori pentru densitatea izopodului Asellus aquaticus au fost în bazinul hidrografic 

Bârzava și Nera.  

 Abundența calculată pentru decapode arată că specia Austropotamobius torrentium este 

foarte bine reprezentată în apele bazinul hidrografic Nera. În bazinul Caraș, populații mari au 

fost găsite la o singură stație, Astacus astacus fiind găsit în populații bine reprezentate la mai 

multe stații din bazinul râului Caraș. 

 În ceea ce privește dominanța numerică, am constatat că situațiile în care două sau mai 

multe specii de malacostracee acvatice capturate cu aceeași metodă să coabiteze, sunt destul de 

rare. La o singură stație cele două decapode coabitează, stația Buhui izvoare, dominantă fiind 

specia Austropotamobius torrentium. În ceea ce privește amfipodele și izopodele, au fost găsite 

cinci stații unde acestea coabitează, la trei dintre acestea dominantă fiind specia Gammarus 

balcanicus, iar la câte una Gammarus fossarum și respectiv Gammarus roeseli.  

 

Ecologie 

 Distribuția malacostraceelor din apele Munților Aninei, în relația cu factorii fizici ai 

habitatului, arată că cel mai frecvent au fost găsite 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 un grad de umbrire ridicat, preferat de malacostracee. 

Altitudinea are un caracter important în distribuție pentru Astacus astacus, Gammarus 

balcanicus și Gammarus fossarum. Decapodul Astacus astacus a fost găsit la stații cu lățimea 
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medie a albiei minoră mai mare decât Austropotamobius torrentium, în cazul amfipodelor și 

izopodelor însă, acest parametru nu are nicio relevanță.  

 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.   

 Pentru pH se constată că decapodul Austropotamobius torrentium are optimul în 

jurul valorii de 8,00. Celelalte specii de malacostracee nu manifestă selectivitate 

față de pH-ul măsurat în apele de suprafață din Munții Aninei. 

 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. Interpretările statistice arată că 

izopodul Asellus aquaticus poate trăi și la valori scăzute ale oxigenului dizolvat în 

apă.  

 Deficitul chimic de oxigen este mai greu suportat de către decapodul Astacus 

astacus, precum și de amfipodul Gammarus balcanicus.  

 Intervalul de măsurare pentru cianuri, tanin și lignină, nu au scos în evidență 

toleranța sau intoleranța speciilor.  

 Detergenții anionici activi au arătat efecte negative asupra decapodului Astacus 

astacus, dar și asupra amfipodului Gammarus balcanicus. Aminitim aici și cazul 

Cândeni, când datorită deversărilor masive dintr-o spălătorie tradițională a fost 

cauzată mortalitate în masă a speciei Austropotamobius torrentium.  
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 Față de duritatea totală a apei, doar specia Gammarus fosarum prezintă o oarecare 

afinitate pentru ape mai dure, totuși, frecvența redusă cu care această specie a fost 

identificată în Munții Aninei, nu conferă un grad ridicat de confidență testelor. În 

ceea ce privește concentrația ionilor de magneziu, specia Gammarus balcanicus 

manifestă preferință pentru valori mai scăzute.  

 Din punct de vedere al calității apei (în conformitate cu O.M.M.G.A. nr. 161 din 2006), 

cele trei bazine investigate prezintă un nivel bun, alterat însă în numeroase porțiuni. Bazinul 

râului Bârzava prezintă ape de bună calitate, aparținând clasei I și clasei II, exceptând stația de 

pe Bârzava din aval de Reșița unde calitatea cade în clasa IV. Am constatat că impactul 

barajului artificial de la Văliug determină căderea calității apei cu o clasă. Calitatea apei în 

bazinul Caraș aparține claselor I și II pentru cea mai mare parte din stații, însă întâlnim și 

calitatea III, IV și chiar V. Cea mai critică situație o reprezintă cazul râului Gârliște, unde apele 

uzate ale orașului Anina sunt deversate direct în acesta, dar și pârâul Clocotici, afectat puternic 

de comuna cu același nume. Calitatea apei în bazinul hidrografic al râului Nera se încadrează în 

clasele I, II și III, deteriorarea calității în clasa IV fiind cauzată de impactul antropic.  
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